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"Aina on mahdollista yleisön huomaamatta 
siirtää iskuja, kompensoida soinniton ääni 
eleillä ja temperamentilla! Jos ei voi laulaa, voi 
näytellä. Otimme ajurin, ajoimme ravintolaan. 
Vaatenaulakolla minä, kuten tavallista, tiputin 
kumpaankin silmääni pisaran belladonnaa..."  
s.10. 

Mihail ŠiŠkin: neidonhius

Venäläinen 
kirjallisuus suomessa

suuren humanistin  
puheenvuoro
Aloitan päähenkilöni Aleksei Fjodorovitš Karamazovin elämän kuvauksen jonkin
moisen neuvottomuuden vallassa. Vaikka nimittäin mainitsenkin Aleksei 
Fjodorovitšin tarinani päähenkilöksi, tiedän kyllä itsekin, että hän ei ole 
suurmies ollenkaan, joten aavistan että minulle väistämättä esitetään 
tämäntapaisia kysymyksiä: Missä suhteessa tämä teidän Aleksei 
Fjodorovitšinne on huomionarvoinen, kun olette valinnut hänet 
päähenkilöksi? Mitä hän on oikein tehnyt? Kuka hänet tuntee ja 
miksi? Miksi minun, lukijan, pitää tuhlata aikaa hänen elämän
vaiheisiinsa perehtymiseen?

Viimeksi mainittu kysymys on kiperin, sillä siihen en 
voi vastata muuta kuin: ”Kenties näette itse, kun luette 
romaania.” 

Fjodor Dostojevski selittelee yllä miksi Karamazovin 
veljessarjan valonsäde saattaisi olla kiinnostava hahmo. 

Yllä olevaa kirjoittaessaan Dostojevski ei vielä 
tiennyt, että veljesparven nuorimmaisesta, kirjan alussa 
19-vuotiaasta Aljošasta, tulisi yksi kirjallisuuden histo-
rian merkkihenkilöistä. Pojan roolina on tuoda rakkautta 
ja toivoa muuten liian kylmään maailmaan. 

Karamazovin veljekset on ajankohtainen siksi, että se on 
juuri ilmestynyt Martti Anhavan uutena suo-

mennoksena. Ja onneksi Venäjältä ilmestyy 
paljon muutakin! Uutta ja vanhaa, nyky-

aikaa ja historiaa. Kaunoa ja tietoa. 
Tutustu tähän lehteen, ja tutki otteita 

kirjoista. Kirjakaupoista löytyy apu sekä 
pakoon todellisuudesta että todelli-
suuden ymmärtämiseen!

Kun julkistettiin venäläisen kirjallisuuden olevan 
päätähtenä Helsingin kirjamessuil la, moneen iski 
huoli: seuraako Venäjän asemasta kunniavieraana 

propagandan vyörytys? Suomessa ollaan totuttu aivan 
käsittämättömiin uutisankkoihin, joita naapurimaamme 
kajahtaneet mielipidegeneraattorit kajauttelevat.

Tietenkin Suomessa seurataan Venäjän asioita tark-
kaan. Sotien traumojen takia maassamme on ollut myös 
iso joukko Venäjää pelkääviä. Heitä on kuitenkin aina 
vaan vähemmän. Mukavat ja fiksut venäläiset ovat yhä 
useampien suomalaisten puolisoita, ystäviä, naapureita ja 
työ kavereita. Venäjäntaitoisia suomalaisiakin on paljon.

Lahjomattomien kansainvälisten mittareiden mukaan 
Venäjä on yksi maailman korruptoituneimmista maista, 
ja se on tällä hetkellä ilmeisesti myös sotaa käyvä maa. 
Sen tiedotusvälineet ovat tiukasti valtaapitävän Kremlin 
kontrollissa. Sanan vapaus- ja ihmisoikeusasiat  ovat erittäin 
huonolla tolalla.

Kun tietokirjailija ja journalisti Kalle Kniivilä kierteli 
pitkin Venäjää kysymässä mitä mieltä kansalaiset ovat 
demokratiansa tilasta, monet vastasivat ettei Venäjä taida 
olla kovinkaan demokraattinen maa. Mutta he jatkoivat, 
ettei se heitä suinkaan häiritse, koska ei demokratiaa ole 
oikein missään muuallakaan. (Tästä Kniivilä kertoo kirjas-
saan Putinin väkeä, Into 2014). 

Onneksi he ovat väärässä. Esimerkiksi sananvapauden 
tila on Suomessa paljon parempi, ja kirjamessujen aikaan 
meillä on tilaisuus näyttää venäläisille vieraillemme, että 
näin todellakin on. Otetaan siis puheeksi mahdollisimman 
paljon tärkeitä asioita. Mikä olennaisinta, annetaan vierail-
lemme puheenvuoro. 

Poliittinen kriisi eli Venäjän demokratian vajoaminen ei 
tietenkään ole tuhonnut sen upeaa kulttuuria. Viimeistään 
kirjamessut todistavat, kuinka maalta voi vaatia oikeuden-
mukaista ja rauhanomaista politiikkaa, sen toimia voi arvos-
tella ja kritisoida, mutta silti kukin voi halutessaan myöntää 
rakastavansa sen kirjallisuutta. 

Saa Venäjässä rakastaa muutakin: Upeaa konserttimu-
siikkia. Balettia ja oopperaa. Rockia. Elokuvia! Urheilijoita 
– vaikka kokonaisia joukkueita. Kuvataidetta. Maailman 
parhaita suolakurkkuja. Yhdeksän aikavyöhykkeen yli 
ulottuvaan megalomaaniseen suuruuteen mahtuu ihmeelli-
siä maisemia subtropiikista Jäämerelle. On suurkaupunkia, 
aroa, taigaa ja tundraa.

Eikä missään päin maailmaa osata pitää yhtä hyviä illan-
istujaisia. Pikkuruiseen keittiöön katetaan hienoimmat 
posliinit. Sitten istutaan, nauretaan ja itketään, 
kunnes aamu valkenee. Puhutaan elämästä, 
kuolemasta, rakkaudesta ja Vysotskin 
lauluista. Välillä lausutaan tietenkin 
Pushkinia. Maailma muuttuu kau-
niimmaksi säe kerrallaan. 

Iida Simes

maailma muuttuu 
kauniimmaksi

troitski ja tolstoi s.20
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Tutkittua tietoa Venäjästä 
Markku Kivinen & Leena Vähäkylä (toim.) 

Venäjän palatseissa  
ja kaduilla
Venäjän taloutta, hyvinvointia, kulttuuria ja  
ulkopolitiikkaa viimeisimmän tutkimustiedon 
valossa. Millaista on elämä nyky-Venäjällä?

”Kaikki, mitä ihmiselämästä voidaan sanoa,   
on totta jossakin päin Venäjää.”  

Otto von Bismarck

Verkkokauppamme löydät osoitteesta gaudeamus.pikakirjakauppa.fi

Ekonen & Turoma (toim.) 

Venäläisen  
kirjallisuuden historia

Niemensivu & Nikkilä 

Suomi–venäjä–suomi-  
sanakirja

Rosenholm ym. (toim.) 

Naisia Venäjän  
kulttuurihistoriassa

Tilaan Diplon. Olen hyvä!
30 € /vuosi

Toistaiseksi voimassa oleva tilaus,  
sisältää  digilehden ja Putinin väkeä -kirjan.

34 € /vuosi 
Määräaikainen tilaus, 
sisältää  digilehden.

Tilaan Diplon lahjaksi. 
Lahjan saajan nimi ja osoite

Tilaajana saan myös Into Kustannuksen uutiskirjeen, joka 
sisältää mm. kutsuja tapahtumiin ja tietoa kirjatarjouksista. 

Into
Kustannus 

maksaa 
postimaksun

Into Kustannus Oy
Tunnus 5020570

00003
VASTAUSLÄHETYS

Kansainvälistä
journalismia
suomeksi.

Nimi

Osoite

Postinro. ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Allekirjoitus

KESTOTILAUS VAIN 30 €
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 Мир становится 
прекраснее

Nämä ja tuhansia muita muita kirjoja Rosebudin osastolta 6b69
sekä verkosta rosebud.fi

Pentti Linkola
Unelmat parem-

masta maailmasta
Into

Mihail Bulgakov
Saatana saapuu 

moskovaan
WSOY

Granta 5: venäjä
Uuden kirjalli-

suuden areena
Otava

Masha Gessen
Kasvoton mies

Otava

Peter Pomerantsev
Mikään ei ole totta ja 
kaikki on mahdollista

Like

Andrei Tarkovsky
Stalker (dvd)

Atlantic Film

Keskellä ylimielistä, kaiken dominoivaa rahan kulttuurin 
maailmaa ihmisellä on oltava tietoa ja sivistystä.

Painavia sanoja, ajateltuja aiheita, toivoa.
Unelmat paremmasta maailmasta.

Mustaa valkoisella. Hyvä kirja.

T
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Venäläinen kirJAllisuus suOmessA Liite ilmestyy Suomen Le monde diplomatique & Novaja Gazeta -lehden välissä. Meritullinkatu 21, 00170 Helsinki. p. (09) 611 290. 
www.rosebud.fi  JulkAisiJA Rosebud Books Oy  kusTAnTAJA JA ilmOiTusmYYnTi Hannu Paloviita, hannu.paloviita@rosebud.fi  PääTOimiTTAJA Iida Simes, iida.simes@rosebud.fi  
ulkOAsu JA TAiTTO Anna Pajala, pajala.anna@gmail.com  TOimiTuskunTA Anni Lappela, Annika Vainio, Hannu Paloviita  suOmenTAJAT ovat Suomen parhaita venäjän kielen 
suomentajia, jotka työskentelevät eri kustannustaloille.  PAinOs 75 000 kappaletta PAinOPAikkA Botnia Print, Kokkola  kiiTOkseT 
Avain, Basam Books, Bonnier, Gaudeamus, Helsingin yliopisto, Idiootti, Into, Kansallisteatteri, Karisto, Le Monde diplomatique, Like, 
Minerva, Niin&Näin, Novaja Gazeta, Otava, Poesia, Savukeidas, Silberfeldt, Siltala, Teos, Terra Cognita, Voima, WSOY

Когда главной темой Хельсинкской книжной 
ярмарки объявили ру сскую литературу, 
многие заволновались: не обернется ли 

положение России в качестве 
почетного гостя для нас 
лавиной пропаганды. Дело 
в том, что в Финляндии 
уже привыкли к абсолютно 
невероятным «новостям», 
гремящим на всю соседнюю 
страну из уст сумасбродных 
глашатаев общественного 
мнения.

Разумеется, в Финляндии 
пристально следят за событиями 
в России. В силу послевоенного наследия в нашей 
стране было много таких, кто боится России. Однако 
их становится все меньше. Приятных и умных россиян 
все чаще можно сегодня встретить среди супругов, 
друзей, соседей и коллег финнов. В то же время, и 
финнов, владеющих русским языком, также много.

Согласно независимым международным рейтингам 
Россия является одной из самых коррумпированных 
стран в мире, а сейчас это очевидно еще и страна в 
состоянии войны. Средства массовой информации 
в ней находятся под контролем Кремля. Ситуация 

 Мир становится 
прекраснее
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со свободой слова и правами человека  в стране 
катастрофическая. 

Когда писатель и журналист 
Калле Книйвиля объезжал Россию, 
опрашивая граждан о том, что они 
думают о состоянии демократии в 
стране, многие отвечали, что Россия 
не очень демократичная страна, 
однако, — продолжали они, — им 
это не очень мешает, потому что 
вообще-то демократии нет и в 
других странах. (Об этом Книйвиля 
рассказывает в своей книге Putinin 
väkeä, вышедшей в 2014 году в 

финском издательстве Into).
К счастью, они не правы. Например, ситуация 

со свободой слова в Финляндии намного лучше и 
во время книжной ярмарки у нас будет прекрасная 
возможность показать нашим российским гостям, что 
это действительно так.

Мы обсудим как можно полнее важные вопросы. 
И самое главное — мы должны предоставить нашим 
гостям возможность высказаться. 

Политический кризис, в частности подавление 
демократии в России, разумеется, не уничтожил 
потрясающую культуру этой страны.

Именно книжная ярмарка является прекрасным 
примером того, как можно одновременно требовать от 
страны справедливой и мирной политики, осуждать 
и критиковать ее действия, и в то же время каждый 
может при желании продемонстрировать свою любовь 
к литературе страны.

В России любви достойно и многое другое: к 
примеру, блистательная классическая музыка. Балет и 
опера. Рок. Кинофильмы! Спортсмены — хоть целыми 
командами. Изобразительное искусство. Лучшие в 
мире соленые огурцы. На простирающейся на девять 
часовых поясов гигантской территории раскинулись 
удивительные ландшафты от субтропиков до 
Ледовитого океана. Там есть как крупные города, так и 
степи, тайга и тундра.

И уж точно нигде в мире не умеют так хорошо 
посидеть вечерком в теплой компании, как в России. 
В малюсенькой кухне на стол накрывается изящный 
фарфор. Потом наступает черед общения, смеха и 
слез до тех пор, пока рассвет не забрезжит за окном. 
Разговор течет о жизни и о смерти, о любви и о песнях 
Высоцкого. Иногда цитируется Пушкин. И от этого 
мир становится прекраснее с каждой произнесенной 
строфой. 

Иида Симес
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Tsaari Pietari I aloitti uuden pääkau-
pungin rakennuttamisen ”ruotsalaiselle 
suolle” keisari kunnan koilliskolkkaan 
vuonna 1703. 1700-luvun oodirunou-
dessa ylistettiin kaupungin loistoa ja 
ikuisuutta. Suullisessa perinteessä Pietari 
taas oli kirottu kaupunki, ja sen perus-
taja rinnastettiin Antikristukseen. Tulvat 
ja luonnonkatastrofit vahvistivat käsi-
tystä tuhoon tuomitusta epävenäläisestä 
kaupungista, jonka odotettiin haihtuvan 
sumuun tai vajoavan tyhjyyteen. Tuhoa 
ennusti myös se suunnaton inhimillinen 
kärsimys, joka oli kaupungin loiston hin-

tana. Näistä aineksista muotoutui Pieta-
rin kaupungin ympärille kiertyvä moni-
tasoinen, vastakohtaisuuksille perustuva 
kulttuurimytologia.

1800-luvun kaunokirjallisuudessa 
Pietaria kuvattiin usein kaupunkina, 
jonka urbaanissa miljöössä ihmismieli 
järkkyy. Loisteliaan julkisivun taakse 
kätkeytyy nurja puoli: likaiset syrjäka-
dut, epäterveellinen ilmanala, kaupungin 
köyhät ja vähäpätöiset asukit. Puškinin 
Vaskiratsastajassa yhdistyy korkeakirjal-
linen kaupungin loiston kuvaus, pienen 
ihmisen hätä sekä suullisen perinteen 

Myytti Pietarin  
kauPungista

ennustus kaupungin huuhtoutumisesta 
tulvivaan Nevaan. Gogolin pietarilais-
novellit kuvaavat kaupungin yksilöön 
kohdistuvaa tuhoavaa voimaa. Dosto-
jevskin romaanissa Keskenkasvuinen 
päähenkilön sielunelämä rinnastuu kau-
pungin kaaokseen: hän kuvittelee, miten 
kaupunki, jossa hän yrittää toteuttaa 
suurta ideaansa, katoaa sumuun ja jäljelle 
jää vain ”suomalainen suo” ja Vaskirat-
sastaja-patsas.

1900-luvun kirjailijoita kiehtoi käsi-
tys kaupungista tilana, joka teatraali-
suudessaan on enemmän taidetta kuin 
elämää. Symbolistikirjailijoille Pieta-
rin kaupungin ristiriitaiset ja maagiset 
ulottuvuudet olivat tärkeitä tuotannon 
aineksia. Andrei Belyin romaani Peter-
burg viittaa edellisen vuosisadan Pie-
tari-kirjallisuuteen ja on samalla kiinni 
omassa ajassaan: Pietarin symmetriseen 
kaupunkikuvaan, suoriin linjoihin ja 
arkkitehtoniseen harmoniaan sisältyy 
myös vallankumouksellista tuhovoimaa. 
 Aleksandr Blokin runoudessa Pietarin 
kaupunki on sekä nykyaikainen urbaani 
miljöö että taideteosta muistuttava maa-

ilma. Neuvostoajan kirjallisuudessa 
Pietari-myyttiä rakentaa muun muassa 
Andrei Bitov romaanissaan Puškinin talo. 

Pietarin kaupunki on perinteisesti 
asetettu Moskovan vastakohdaksi: Pietari 
on vieras, Moskova aidosti venäläinen ja 
ortodoksinen; Pietari on keinotekoinen 
ja tehty, Moskova luonnostaan syntynyt; 
Pietari on maskuliininen, Moskova femi-
niininen. Tämä vastakkainasettelu elää 
Venäjällä edelleen mutta on saanut myös 
uudenlaisia painotuksia. Neuvostokau-
della kulttuuripoliittinen painopiste siir-
tyi Moskovaan, josta tuli pääkaupunki. 
Moskovalaisesta näkökulmasta Pietari 
saattaa vaikuttaa perinteisiin ja nostalgi-
seen kulttuurimytologiaan kiinnittyvältä 
historialliselta pääkaupungilta, kun taas 
Moskova itse on kansainvälisempi, nyky-
hetkessä kiinni oleva vallan ja talouden 
keskus.

Kirsti Ekonen & Sanna Turoma (toim.): Venäläisen 
kirjallisuuden historia. 2. painos. Gaudeamus 2015, 
Ote sivulta 396.

Yksiköllisten sanojen vastakohdan muo-
dostavat sanat, joita voidaan käyttää 
vain monikossa, eli niin sanotut plura-
lia tantum -sanat. Osa niistä on helposti 
ymmärrettävissä monikoksi, koska sanat 
kuvaavat esinettä, jotka koostuvat kah-
desta osasta, esimerkiksi sakset, hohtimet 
ja housut. Tosin housujen ”kaksiosai-
suus” ei ole niin ilmeistä, käytämmehän 
yläkehon vaate kappaleita (paita, takki 
jne.) niin venäjässä kuin suomessakin 
yksikössä, vaikka niissä on kaksi hihaa.

Kielissä on kuitenkin myös muita 
sanoja, joissa monikko on loogisesti aja-
tellen melko outo. Keskustelupalstoista 
päätellen suomalaiset itsekin joskus 
ihmettelevät, miksi ovat menossa häihin 
eikä *häähän, vaikka sanotaan hääpuku 
ja häävieraat. Suomen kielessä on suuri 
joukko erilaisten juhlien ja tapahtumien 
nimiä, joissa käytetään monikkoa: hauta-
jaiset, ristiäiset, pidot, talkoot, markkinat. 
Selvää yhtä syytä monikkomuodon käy-
tölle ei ole, mutta on arveltu, että siihen 
on vaikuttanut juhlien monivaiheisuus ja 

monelle päivälle ajoittuvat juhlallisuudet. 
Toinen selitys voi olla se, että sanalla on 
tarkoitettu juhliin osallistuvia ihmisiä. 
Tätä puoltaa nykykielen ero: voimme 
sanoa, että minulla on huomenna synty-
mäpäivä. Emme kuitenkaan saa kutsua 
*syntymäpäivälle vaan syntymäpäiville 
tai synttäreille. 
Malli on pro-
duktiivinen, eli 
sen piirin tulee 
uusia il mauksia. 
Voimme käydä 
treeneissä ja 
mennä jatkoille 
ja bileisiin. Myös 
jatkojen vasta-
kohdaksi keksityt 
etkot tunnistaa 
helposti monikko-
muodoksi, vaikka sana muuten olisi outo.

Miten on sitten venäjän kielessä? 
Edellä mainituista sanoista useimmat, 
esimerkiksi häät, talkoot ja markkinat, 
ovat venäjän kielessä tavallisia yksiköl-

lisiä sanoja. Sen sijaan hautajaiset ja ris-
tiäiset ovat monikollisia.

Venäjässä on myös joukko ainesa-
noja, joista ei ole olemassa yksikkömuo-
toa. Venäläinen sanoo ”hiivat”, ”mus-
teet”, ”hajuvedet”, ”tapetit” ja ”kermat”. 
Jokaiselle monikkomuodolle on oma 
selityksensä, ’hajuvesi’ on esimerkiksi 
sananmukaisesti ”henget” ja sana ’kerma’ 
tulee ”kaataa”-verbistä. Puiden ja saha-
uksen aihepiiristäkin löytyy näitä sanoja: 
sahanpurua kuvaava sana on monikolli-
nen, ja ”halot” on aina monikossa. Venä-
läisille tärkeät pelien nimitykset šakki 
ja tammi ovat nekin monikossa. ”Por-
taat” (rappuset, tikapuut) on venäjässä 
yksikkö, sen sijaan venäjän kaide-sana 
on aina monikossa. Sana ворота (vorota, 
’portti, maali’) on monikollinen.

Palataan vielä 
housuihin. Eng-
lannin kielestä 
tulleissa lainasa-
noissa suomessa 
on tapana tuplata 
m o n i k o n p ä ä t e 
jättämällä eng-
lannin monikko 
suomen moni-
kon eteen, kuten 
sanoissa shortsit ja 
leggin(g)sit. Venä-

jässä toisessa näistä sanoista on englan-
nin monikon ässä tiputettu pois, toisessa 
taas ei: шорты (šorty), леггинсы (leg-
ginsy). Monikkomuoto esiintyy myös 
muissa erilaisten housujen nimityksissä, 

esimerkiksi ilmauksessa бермуды (ber-
mudy) eli ”bermudat”. Boksereitakin 
tietysti käytetään, mutta ne ovat saaneet 
hauskan muodon боксёры (boksjory), 
mikä on sama sana kuin ”nyrkkeilijät”, 
heidän housujaanhan ne alun perin oli-
vat. Tasapuolisuuden nimissä lyhyt vil-
kaisu naisten alusvaatteisiin. Stringit 
ovat suomessakin ilman englannin ässää, 
samoin venäjässä: стринги (stringi). 
Rintaliivit ovat suomessa monikollinen 
sana, kun taas Venäjälle rintaliivimuoti 
on ilmeisesti tullut Saksasta, kun sanasta 
paistaa vieläkin saksa läpi: бюстгальтер 
(bjustgal’ter) eli ”rinnanpitäjä”. Erikois-
varusteiset rintaliivit ovat sen sijaan tul-
leet Venäjällekin lännempää: näin aina-
kin voidaan päätellä venäjänkielisestä 
nimestä пуш ап (puš ap).

Lähetetään lopuksi vielä terveisiä. 
Venäjäksi lähetetään yleensä vain yksi 
”tervehdys” (привет, privet). Sama sana 
on tuttavallinen tervehdys, Hei. Sen käy-
tössä on kuitenkin syytä olla varovainen, 
koska ilmauksella ”tervehdyksen kanssa” 
(с приветом, s privetom) viitataan hen-
kilöön, joka on vähän päästään vialla.

Ote Arto Mustajoen kirjasta Kevyt kosketus venäjän 
kieleen. Gaudeamus 2012, s. 80–81.   

Mustajoki (s. 1948) on Venäjän kielen professori 
Helsingin yliopistossa.

Monet housut  
ja yhdet häät

ArTO musTAJOki

kirsTi ekOnen & sAnnA TurOmA

Venäjässä on myös joukko 
ainesanoja, joista ei ole 

olemassa yksikkömuotoa. 
Venäläinen sanoo ”hiivat”, 

”musteet”, ”hajuvedet”, 
”tapetit” ja ”kermat”.
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AFAnAsJeV, Aleksandr
Venäjän kansan salattuja satuja:  
Aleksandr Afanasjevin kokoelmasta. 
Suom. Mika Rassi. 189 s. Savukeidas, 2012.
978-952-268-041-9 sid.

AHmATOVA, Anna
Valitut runot.  
Toim. ja suom. Marja-Leena Mikkola. 
253 s.Tammi, 2008.
ISBN 978-951-31-4128-8 sid.

Ailisli, Akram
Kiviset unet. 
Suom. Liisa Viitanen. 150 s. Into, 2015
ISBN 978-952-264-367-4 nid.

AiPin, Jeremei
Siperian veriset lumet. 
Suom. Kristiina Lehmus. 227 s. Into, 2013.
ISBN 978-952-264-193-9 nid.

Akunin, Boris
Akilleen kuolema. 
Suom. Kari Klemelä. 330 s. WSOY, 2003.
ISBN 951-0-26002-9 sid. 

Asaselin salaliitto. 
Suom. Anton Nikkilä. 343 s. WSOY, 2001.
ISBN 951-0-26004-5 sid.

Erikoistehtäviä. 
Suom. Anton Nikkilä. 350 s. Into, 2015.
ISBN 978-952-264-449-7 

Leviatanin purjehdus. 
Suom. Anton Nikkilä. 330 s. WSOY, 2002.
ISBN 951-0-26001-0 sid.

Patasotilas. 
Suom. Anton Nikkilä. 150 s. WSOY, 2003.
ISBN 951-0-26003-7 sid.

Turkkilainen gambiitti. 
Suom. Kari Klemelä. 298 s. WSOY, 2002.
ISBN 951-0-26005-3 sid.

AleksiJeViTŠ, svetlana
Tšernobylista nousee rukous. 
Suom. Marja-Leena Jaakkola. 286 s.
Tammi, Karisto, 2000.
ISBN 951-31-1691-3 sid.

AsTAHOV, Pavel
Valtaajat. 
Suom. Katja Steinby. 391 s. 
Crime Time, 2013.
ISBN 978-952-289-107-5 sid.

AsTVATsATurOV, Andrei
Ihmiset alastomuudessa. 
Suom. Tuukka Sandström. 295 s.
Idiootti, 2010.
ISBN 978-952-5860-04-7 sid.

BABTŠenkO, Arkadi
Sodan värit. 
Suom. Anu Lönnqvist. 195 s.
Like, Suomen Rauhanpuolustajat, 2010.
ISBN 978-952-01-0434-4 nid.

BArkOV, ivan
Neidin leikkikalu. 
Suom., valikointi, esipuhe ja  
selitykset Mika Rassi. 253 s. 
Savukeidas, 2012.
ISBN 978-952-268-028-0 nid.

BerG, mihail
Kirje presidentille. 
Suom. Jukka Mallinen. 155 s.
Like, Suomen Rauhanpuolustajat, 2006.
ISBN 952-471-771-9 nid.

BulGAkOV, mihail
Morfiini ja muita kertomuksia. 
Suomentanut, valikoinut ja jälkisanat 
kirjoittanut Mika Rassi. 200 s.
Savukeidas, 2011.
ISBN 978-952-268-008-2 nid.

DeneŽkinA, irina
Anna mulle! 
Suom. Anton Nikkilä. 224 s. WSOY, 2004
ISBN 951-0-29474-8 sid.

DJ sTAlinGrAD
Exodus. 
Suom. Veli Itäläinen. 122s. Into, 2012.
ISBN 978-952-264-136-6 sid.

DOBrOHOTOVA, natalia &  
PJATniTski, Vladimir
Harmsiaadi... ja he kaikki rakastivat 
venäläistä kirjallisuutta. 

Suom. Mika Rassi. 80 s.
Nastamuumio, Suomi, 2014.
ISBN 978-952-5083-34-7 nid.

DOnTsOVA, Darja
Demonin vallassa. 
Murhamysteeri Moskovassa. 
Suom. Kari Uotinen. 320 s.
Hipputeos, 2005.
ISBN 952-5617-05-X sid.

Mieheni seitsemäs vaimo.  
Murha mysteeri Moskovassa. 
Suom. Kari Uotinen. 296 s.  
Hipputeos, 2005.
ISBN 952-5617-02-5 sid.

Talven henkäys.  
Murhamysteeri Moskovassa. 
Suom. Kari Uotinen. 312 s.  
Hipputeos, 2005.
ISBN 952-5617-04-1 sid.

DOsTOJeVski, Fjodor mihailovitš
Idiootti. 
Suom. Olli Kuukasjärvi. 829 s.
Otava, 2010 (painos myös 2012).
ISBN 978-951-1-23972-7 sid.

Kaksoisolento: pietarilaisrunoelma. 
Suom. Olli Kuukasjärvi. 223 s.
Otava, 2011
ISBN 978-951-1-24603-9 sid.

Karamazovin veljekset: neliosainen 
romaani epilogeineen. 

Suom. ja jälkisanat Martti Anhava. 
975 s. Otava, 2014.
ISBN 978-951-1-26406-4 sid.

Kulta-aika taskussa
Suom. Tiina Kartano, 272 s.
niin & näin, 2015
ISBN 978-952-5503-89-0

Köyhää väkeä. 
Suom. Martti Anhava. 245 s.
Otava, 2008.
ISBN 978-951-1-22288-0 sid

Netotška Nezvanova: 
nuoren naisen tarina.  
Suom. Veikko Koivumäki. 235 s.
Minerva, 2008
ISBN 978-952-492-133-6 sid.
Minerva-pokkarit 2010
ISBN 978-952-492-382-8 nid.

Pelurit: nuoren miehen 
muistiin merkintöjä. 
Suom. Olli Kuukasjärvi. 207 s.
Otava, 2009
ISBN 978-951-1-23285-8 sid.

Rikos ja rangaistus.  
Suom. Olli Kuukasjärvi. 694 s.
Otava, 2008, 2012
ISBN 978-951-1-21650-6 sid.

Talvisia merkintöjä kesän  
vaikutelmista. 
Suom. Tiina Kartano. 212 s.
Eurooppalaisen filosofian seura, 2009. 
Niin & näin –kirjat.
ISBN 978-952-5503-35-7 nid.

DOVlATOV, sergei
Haarakonttori: radiojuontajan  
muistiinpanoja.  
Suom. Pauli Tapio. 184 s.
Idiootti, 2014.
ISBN 978-952-5860-12-2 sid.

Matkalaukku. 
Suom. Pauli Tapio. 169 s.
Idiootti, 2012. (2.p. 2013)
ISBN 978-952-5860-10-8 sid.

Sisältää myös uusia käännöksiä aikaisemmin ilmestyneistä klassikoista. 
Monista on ilmestynyt myöhemmin myös pokkaripainos. 

Venäläinen suomennettu  
kaunokirjallisuus 2000–2015
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Meikäläiset. 
Suom. Pauli Tapio. 154 s.
Idiootti, 2012.
ISBN 978-952-5860-06-1 sid.

GAlleGO, ruben
Valkoista mustalla. 
Suom. Teemu Kaskinen. 201 s.
Sammakko, 2006.
ISBN 952-483-036-1 sid.

GluHOVski, Dmitri
Metro 2033. 
Suom. Anna Suhonen. 591 s. Like, 2010.
ISBN 978-952-01-0499-3 nid.

Metro 2034. 
Suom. Anna Suhonen. 367 s.
Like, 2011.
ISBN 978-952-01-0603-4 nid.

GOnTŠArOV, ivan A.
Tavallinen juttu: kaksiosainen romaani. 
Suom. Kirsi Monni. 316 s.
Zona A, 2013.
ISBN 978-952-5911-08-4 sid.

GOrDiJenkO, Anatoli
Kuoleman divisioona. 
Suom. käsikirjoituksesta Eero Balk. 
326 s. Gummerus, 2003  
(painokset 2-8: 2003-2013)
ISBN 951-20-6471-5 sid.

Syväri, kuoleman joki. 
Suom. Eero Balk. 259 s.  
Gummerus, 2006.
ISBN 951-20-7223-8 sid.

GriŠkOVeTs, Jevgeni
Joet: kertomus. 
Suom. Saija Aarnos. 165 s.
Kampus kustannus, 2012.
ISBN 978-951-9113-85-2 nid.

HArms, Daniil
Ensiksi ja toiseksi. 
Koonnut ja suomentanut Katja Loso-
witch 141 s. Desura, 2002.
ISBN 952-5339-14-9 nid. 

Perinpohjainen tutkimus. 
Suomentanut ja valikoinut Mika Rassi, 
jälkisanat Jukka Mallinen. 221 s.
Savukeidas, 2008.
ISBN 978-952-5500-37-0 nid

ilF, ilja & PeTrOV, Jevgeni
Yksikerroksinen Amerikka. 
Suom. Mika Rassi. 418 s.
Savukeidas, Turku,Tampere, 2013.
ISBN 978-952-268-079-2 nid.

JermAkOV, Vladimir
Tolstoin varjo. Ahdistuksen  
ja toivon esseet.  
Suom. Marja-Leena Mikkola.
Idiootti, 2015.
ISBN 978-952-5860-13-9

JerOFeJeV, Viktor
Hyvä Stalin. 
Suom. Jukka Mallinen. 366 s. Like, 2007
ISBN 978-952-471-889-9

Miehet. 
Suom. Jukka Mallinen. 217 s.
Like, 2005.
ISBN 952-471-281-4 sid.

Venäläisen sielun ensyklopedia. 
Suom. Jukka Mallinen. 283 s.
Like, 2009.
ISBN 978-952-01-0238-8 sid.

Jesenin, sergei
Tarkoin valitut runot. 
Suom. Olli Hyvärinen. 139 s.
Nastamuumio, 2009.
ISBN 978-952-5083-27-9 nid.

klJuTŠArJOVA, natalia
Kolmannessa luokassa.  
Suom. Arto Konttinen. 204 s. Like, 2010.
ISBN 978-952-01-0319-4 sid.

kOkOVin, Jevgeni
Lapsuus Solombalassa. 
Suom. Airi Leppänen. 153 s. Like, 2006.
ISBN 952-471-865-0 nid.

kOnsTAnTinOV, Andrei
Tappava troikka. 
Suom. Kari Klemelä. 495 s. Tammi, 2001.
ISBN 951-31-1985-8 sid.

kurkOV, Andrei
Kuolema ja pingviini. 
Suom. Eero Balk. 270 s. Otava, 2006.
ISBN 978-951-1-20629-3 sid.

krJukOV,  Vladimir
Huvimaja Monrepoossa. 
Suom. Kirsi Monni. 189 s. Zona A, 2010
ISBN 978-952-5911-00-8 sid.

Pirunsormi. 
Suom. Kirsi Monni. 380 s.
Amino-kustannus, 2005.
ISBN 952-99471-4-3 sid.

kuPrin, Aleksandr
Junkkarit. 
Suom. Mika Rassi. 362 s.
Savukeidas, 2011.
ISBN 978-952-5500-84-4 nid.

lOrTŠenkOV, Vladimir
Lentävä traktori. 
Suom. Veera Minkin. 279s.
Karisto, Hämeenlinna, 2013.
ISBN 978-951-23-5608-9 sid.

leskOV, nikolai
Vasuri. Kertomus tulalaisesta 
kiero silmästä vasurista ja 
teräksisestä kirpusta. 
Suom. Vappu Orlov. 80 s. Oma kirja, 2004.
ISBN 952-91-7110-2 nid.

lukJAnenkO, sergei.
Hämärän Partio.  
Suom. Arto Konttinen. 369 s. Into, 2014.
ISBN 978-952-264-267-7 sid. 

Päiväpartio. 
Kirjoitettu  yhdessä Vladimir Vasiljevin 
kanssa. Suom. Arto Konttinen. 412 s.
Into, 2013.
ISBN 978-952-264-200-4 sid.
978-952-264-403-9 nid. (2015)

Viimeinen Partio. 
Suom. Arto Konttinen. 338 s. Into, 2015
ISBN: 978-952-264-436-7

Yöpartio. 
Suom. Arto Konttinen. 414 s. Into, 2012.
ISBN 978-952-264-066-6 sid.
978-952-264-259-2 nid. (2013, 496 s.)

mAJAkOVski, Vladimir.
Minun löytämäni Amerikka. 
Suom. Mika Rassi. 140 s.
Savukeidas, 2010.
ISBN 978-952-5500-60-8 nid.

Runoja Amerikasta. 
Suom. Mika Rassi. 103 s.
Savukeidas, 2010.
ISBN 978-952-5500-72-1 nid.

mAkAreViTŠ, Andrei
Kiehtova päihdeoppi. 
Suom. Veli-Pekka Makkonen, 
kommentit Mark Garber. 115 s.
Nastamuumio, 2013.
ISBN 978-952-5083-31-6 nid.

mAnDelŠTAm, Osip
Keskusteluja Dantesta. 
Suom., esipuhe ja selitykset Jukka  
Mallinen. 186 s. Savukeidas, 2011.
ISBN 978-952-268-000-6 nid.

mArienGOF, Anatoli
Romaani vailla valhetta. 
Suom. ja jälkisanat Olli Kuukasjärvi. 
160 s. Tamara Press, 2002.
ISBN 951-8994-06-4 nid.

mArininA, Alexandra
Irina tietää liikaa. 
Suom. Olli Kuukasjärvi. 316 s.
Otava, 2002.
ISBN 951-1-17291-3 sid. 

Kaikesta täytyy maksaa.  
Suom. Olli Kuukasjärvi. 507 s.
Otava, 2005.
ISBN 951-1-20054-2 sid. 

Kaksoiselämää. 
Suom. Liisa Viitanen. 492 s. Otava, 2006.
ISBN 951-1-20641-9 sid.

Kuolema ja vähän rakkautta. 
Suom. Liisa Viitanen 350 s. Otava, 2004.
ISBN 951-1-19193-4 sid. 

Kuoleman käsikirjoitus. 
Suom. Liisa Viitanen. 524 s. Otava, 2008.
ISBN 978-951-1-22780-9 sid.

Murhaaja vastoin tahtoaan. 
Suom. Olli Kuukasjärvi. 284 s.
Otava, 2003.
ISBN 951-1-17309-X sid. 

Seitsemäs uhri. 
Suom. Liisa Viitanen. 528 s. Otava, 2007.
ISBN 978-951-1-20709-2 sid. 

Varastettu uni. 
Suom. Liisa Viitanen. 448 s. Otava, 2010.
ISBN 978-951-1-23555-2 sid.
ISBN 978-951-1-25746-2 nid

mArTinOViTŠ,  Viktor
Minä pelkään: venäläistä 
kauhua  ja mystiikkaa. 
Suom. ja toim. Mika Rassi. 280 s. 
Savukeidas, 2014.
ISBN 978-952-268-096-9 nid. 

Paranoia. 
Suomentanut Anna Taitto. 400s. Like, 2013.
ISBN 978-952-01-0943-1 sid.

mOrOZOV, Aleksandr
Rakas Ljuba. 
Suom. Liisa Viitanen. 128 s. 
Taifuuni, 2000.
ISBN 951-581-074-4 nid.

nABOkOV, Vladimir
Kalvas hehku.
Suom. Kristiina Drews, Jukka  
Virtanen, 336 s. Gummerus, 2014
ISBN  978-951-20-9301-4 

nArBikOVA, Valeria
Ympäri-ämpäri.  
Suom. Arja Pikkupeura. 134 s.
E-painos, 2012.
Verkkojulkaisu:  
ISBN 978-952-6613-10-9 EPUB

OsTer, Grigori
Huviksi ja haitaksi. 
Suom. Teemu Kaskinen. 123 s.
WSOY, 2010.
ISBN 978-951-0-36046-0 sid.

Mieletön matikka. 
Suom. englantilaisesta laitoksesta Irina 
Hanian. 128 s. WSOY, 2000.
ISBN 951-0-24508-9 sid.

PAnJuŠkin, Valeri
Erimieliset. 
Suom. Kirsi Luoma. 271 s. Like, 2010.
ISBN 978-952-01-0392-7 nid.

PAsTernAk, Boris
Sisareni, elämä: runoja. 
Suom. Marja-Leena Mikkola.  
174 s.Tammi, 2003.
ISBN 951-31-2459-2 sid.
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PATrAkOVA, inna
Kultahammas. 
Suom. Eero Balk. 167s.
Helsinki-kirjat, 2012
ISBN 978-952-5989-11-3 sid.

Naapurit. 
Käsikirjoituksesta suomentanut Eero 
Balk. 190 s. Helsinki-kirjat, 2011
ISBN 978-952-5874-34-1 sid.

Tulkki. 
Käsikirjoituksesta suomentanut Salla 
Pyykkönen. 300 s. Ajatus kirjat, 2010.
ISBN 978-951-20-8106-6 nid.

PeleVin, Viktor
Viides maailmanvalta: 
yli-ihmisen tarina. 
Suom. Arja Pikkupeura. 397s.
Tammi, 2009.
ISBN 978-951-31-4526-2 sid.

Kauhukypärä: Theseuksen ja 
Minotauruksen myytti. 
Suom. Arja Pikkupeura. 230 s.
Tammi, 2005.
ISBN 951-31-2328-6 sid.

Omon Ra. 
Suom. Arja Pikkupeura. 185 s. 
Tammi, 2002.
ISBN 951-31-2347-2 sid.

Generation P. 
Suom. Arja Pikkupeura. 310 s. 
Tammi, 2000. 
ISBN 951-31-1702-2 sid.

PeTruŠeVskAJA, ljudmila
Pete-possu ja auto. 
Kuvitus Alexander Reichstein. 
Suom. Varja Protassova. 21 s.  
Tammi, 2003.
ISBN 951-31-2751-6 sid.

Pete-possun matka. 
Kuvitus Alexander Reichstein. 
Suom. Varja Protassova. 21 s.  
Tammi, 2003.
ISBN 951-31-2752-4 sid.

POPOV, Jevgeni
Mestari Kaaos. 
Suom. venäjänkielisestä 
käsikirjoituksesta Eero Balk. 263 s.  
Taifuuni, 2003.
ISBN 951-581-086-8 sid.

rADiŠTŠeV, Aleksandr
Matka Pietarista Moskovaan. 
Suom. Johannes Remy. 287 s.
Gaudeamus, 2007.
ISBN 978-952-495-008-4 sid.

rOZAnOV, Vasili
Solitaria: yksinpuhelua. 
Suom. Mari Miettinen. 124 s. Ilias, 2002
ISBN 952-5309-41-X nid.

ruBinA, Dina
Kaksiosainen sukunimi.  
Suom. Tuukka Sandström. 158 s.
Idiootti, 2015
ISBN 978-952-5860-14-6

ruBinŠTein, lev
Sankarin ilmestyminen. 
Suom. Tomi Huttunen.
Poesia, 2015
ISBN 978-952-305-039-6 

Tässä olen minä. 
Suom. Tomi Huttunen. 119 s.
Nastamuumio, 2010
ISBN 978-952-5083-28-6 (irtokortteja)

sAnAJeV, Pavel
Haudatkaa minut jalkalistan taakse. 
Suom. Kirsti Era. 205 s. Into, 2014.
ISBN 978-952-264-289-9 nid.

senTŠin, roman.
Jeltyševit, erään perheen rappio. 
Suom. Kirsti Era. 260 s. Into, 2015
ISBN  978-952-264-470-1 

ŠesTOV, lev
Dostojevski ja Nietzsche: 
tragedian filosofia.  
Suom. Mari Miettinen. 286 s. Ilias, 2009.
978-952-5679-39-7 nid.

Mikään ei ole mahdotonta:  
kausaalittomuuden ylistys. 
Suom. Mari Miettinen. 168 s. Ilias, 2009.
ISBN 952-5309-52-5 nid. 

ŠeVTŠuk, Juri
Joka kevät minä kuolen. 
Suomentanut ja toimittanut Tomi 
Huttunen. 158 s. Into, 2013.
ISBN 978-952-264-215-8 nid.

ŠinkArJOV, Vladimir & GriGOrJeV, Oleg
Mitkit: elämä Zenin mukaan. 
Suom. Tiina Makkonen ja Tanja Puskell-
man, kuvitus Aleksandr Florenski ja Olga 
Florenskaja. 56 s.
Palladium kirjat, Siuro, 2009.
ISBN 978-952-9893-53-9 nid.

ŠiŠkin, mihail
Neidonhius. 
Suom. Vappu Orlov. 568 s. WSOY, 2015.
ISBN 978-951-0-40276-4 sid.

Sinun kirjeesi. 
Suom. Vappu Orlov. 362 s. WSOY, 2012
ISBN 978-951-0-38106-9 sid.

skOVOrODA, Grigori.
Harkovan faabelit. 
Suom. Mari Miettinen. 75 s. Ilias, 2011.
ISBN 978-952-5679-67-0 nid.

Narkissos: tunne itsesi. 
Suom. Mari Miettinen. 98 s. Ilias, 2009.
ISBN 978-952-5679-44-1 nid.

6e99  www.karisto.fi

Palkittu lastenkirjailija

STANISLAV  VOSTOKOV

ja Frosjan talo 
messuohjelmassa

la 14.30 Venäjän 
   osasto 6h101

la 16.00 Tarinateltta

Putin 
tulee kylään

Jukka Mallinen &  
Ville Hytönen (toim.)

Kirjakaupoista ja Minervan nettikaupasta www.minervakustannus.fi

Tilaa uutiskirje Minervan nettisivuilta, saat tietoa kirjauutuuksista.

H

HUOM! Verkkokauppatoimitukset postimaksutta 31.12.2015 asti

Pentti Perttula
NYKYAIKAINEN  

ILMASODANKÄYNTI
NATO, Venäjä ja maailman kriisipisteet

Mihail Gorbatšov
NÄIN SEN MUISTAN

Ainutlaatuinen omaelämäkerta mieheltä, 
joka muutti maailmanpolitiikan kulun.

Timo Vihavainen – Kari Ketola
SUURI JA MAHTAVA

Venäjän historiaa suomalaisille

Ljuba Vinogradova
YÖNOIDAT

Neuvostonaisten ilmasotayksiköt  
toisessa maailmansodassa

MINERVAN OSASTOLTA 6a79
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ŠkVArOV, Aleksei
Pelkkä nimi: suomalainen kertomus. 
Suom. Arvi Perttu. 174 s.
Mediapinta, 2009. 
ISBN 978-952-235-043-5 nid.

sOlŽeniTsYn, Aleksandr
Gulag. 
Suom. Esa Adrian. 1303 s. Silberfeldt, 2012.
ISBN 978-952-675-342-3 sid.

Preussin yöt: runoelma. 
Suom. Olli Hyvärinen.144 s.
Sammakko, 2014.
ISBN 978-952-483-257-1 sid.

sOrOkin, Vladimir
Pyhän Venäjän palveluksessa
Suom. Arvi Perttu. 208 s. Like, 2008.
ISBN 978-952-01-0150-3 sid

Telluuria. 
Suom. Anna Taitto. 343 s. Like, 2015.
ISBN 978-952-01-1255-4 sid.

TAksAmi, Tšuner (toim.)
Siperian kansojen satuja.  
Suom. Anni Lappela. Kuvitus Varpu 
Eronen. 141 s. Idiootti, 2013.
ISBN 978-952-5860-11-5 sid.

TOlsTOi, leo
Hadži Murat. 
Suom. Eero Balk. 184 s.  
Basam Books, 2001.
ISBN 952-9842-41-4 nid.

Ivan Iljitšin kuolema. 
Suom. Eero Balk. 112 s.
Basam Books, 2001.
ISBN 952-9842-53-8 sid.

Sota ja rauha. Ensimmäinen versio. 
Suom. Eero Balk. 1139 s. Tammi, 2005
ISBN 951-31-2932-2 sid. 

Tunnustuksia. 
Suom. Eero Balk. Esipuhe Torsti 
Lehtinen. 128 s.
Basam Books, cop. 2012.
ISBN 978-952-260-044-8 sid.

Vuodenaikojen viisaus: mietelmiä. 
Lyhentäen suomentanut Annikki

Verkkoniemi. 383 s. Raslas, 2001.
ISBN 951-98451-9-4 sid.

TOPOl, eduard
Kolme päivää lokakuussa:  
terrori-isku Moskovaan.  
Suom. Jaana Ryynänen. 384 s.
Perhemediat, 2005.
ISBN 952-210-036-6 sid.

TŠeHOV, Anton
Vanja-eno. 
Suom. Paavo Westerberg yhteistyössä 
Eva Buchwaldin kanssa. 104 s.
ntamo, Suomen Kansallisteatteri, 2014.
ISBN 978-952-215-544-3 nid.

TŠukOVskAJA, lidia
Vajoaminen. 
Suom. Kirsti Era. 274 s. Into, 2012.
ISBN 978-952-264-138-0 nid.

TsVeTAJeVA, marina
Piru ja muita kertomuksia. 
Suom. Elina Kahla. 255 s.
Like, 2006, 2013
ISBN 978-952-01-1081-9 nid.

Valitut runot. 
Suom. Liisa Viitanen, Sergei Tšerašov ja 
Hannu Helin. Pulvis & Umbra, 2011
Verkkojulkaisu: ISBN 978-952-5739-08-4 
EPUB (150s.)

TsYPkin, leonid
Kesä Baden-Badenissa. 
Suom. Marja-Leena Jaakkola. 230 s.
Tammi, 2003.
ISBN 951-31-2521-1 sid.

TurGeneV, ivan
Ensirakkaus. 
Suom. Martti Anhava. 128 s. 
Otava, 2001
ISBN 951-1-17056-2 sid.

Neitsytmantu. 
Suom. Jarmo Helin. 301 s. 2007.
ISBN 978-952-92-1837-0 sid.

uliTskAJA, ljudmila
Iloiset hautajaiset. 
Suom. Elina Kahla. 182 s.
Siltala, 2012 (Tammi, 2002)
978-952-234-152-5 sid 

Medeia ja hänen lapsensa. 
Suom. Arja Pikkupeura. 358 s.
Siltala, 2012.
ISBN 978-952-234-095-5 sid.

Naisten valheet. 
Suom. Arja Pikkupeura. 207 s.
Siltala, 2011
ISBN 978-952-234-038-2 sid.

Tyttölapsia. 
Suom. Arja Pikkupeura. 218 s.
Siltala, 2015. Sisältää kertomussikermät 

Tyttölapsia ja Lapsuus -49.
ISBN 978-952-234-263-8 sid.

Vihreän teltan alla. 
Suom. Arja Pikkupeura. 768 s.
Siltala, 2014.
ISBN 978-952-234-191-4 sid.
2.p. 978-952-234-333-8 nid.

usPenski, eduard
Fedja-setä. 
Suom. Martti Anhava ja Mervi  
Vyyryläinen-Väänänen. 
Kuvitus G.Kalinovski. 531 s. Otava, 2008.
Sisältää teokset: Fedja-setä, kissa ja koira, 
Fejda-setä ja täti Tamara, Fedja-setä 
rakastuu, Fedja-sedän talvi, Fedja-setä 
menee kouluun, Fedja-setä ja  
kutsumaton vieras.
ISBN 978-951-1-23170-7 sid.

Fedja-setä ja kummitus. 
Suom. Vappu Orlov.  Kuvitus Salla  
Savolainen. 99 s. Tammi, 2008.
ISBN 978-951-31-4355-8 sid.

Fedja-setä ja kutsumaton vieras. 
Suom. Martti Anhava. Kuvitus 
G.Kalinovki. 121 s. Otava, 2003.
ISBN 951-1-18547-0 sid.

Rasavilli Jasu. 
Suom. Milla Hirvonen. 
Kuvitus Christel Rönns. 48 s. 
Otava, 2001
ISBN 951-1-16913-0 sid.

VODOlAZkin, Jevgeni
Arsenin neljä elämää. 
Suom. Elina Kahla. 450 s. Into, 2015.
ISBN 978-952-264-421-3

VOlOs, Andrei
Animaattori
Suom. Anton Nikkilä. 280 s.
Bazar, Juva (Bookwell), 2012.
ISBN 978-951-9107-63-9

VOrOnin, Aleksandr
Unettomuus, valittujen runojen 
etuoikeus: runoja. 
Suom. Arvi Perttu. 81 s. ntamo, 2008
ISBN 978-952-215-017-2 nid

VOsTOkOV, stanislav
Frosjan talo. 
Suom. Katri Kulmala, 
suomen noksen stilisointi Hannu 
Hirvonen. Kuvitus Maria Vorontsova. 
110 s. Karisto, 2015.
ISBN 978-951-23-5948-6 sid.

ZAVJAlOV, sergei
Joulupaasto. 
Suom. Jukka Mallinen. 109 s. 
Poesia, 2012.
ISBN 978-952-5954-33-3 nid

Melika. 
Suom. Jukka Mallinen. 207 s.
ntamo, 2007.
ISBN 978-952-215-011-0 nid.

Toisaalta kaikkea voi sattua  
– Venäläisiä novelleja.
WSOY, 2015.
ISBN 978-951-041-479-8

Venäläisen avantgarden manifestit.
Toim. Tomi Huttunen. 
Useita suomentajia. 256 s. Poesia, 2014.
ISBN 978-952-305-008-2 nid.
Verkkojulkaisu: 978-952-305-009-9 (PDF)

Venäläisiä kertojia.
Toim. ja suom. Vappu Orlov. 388 s. 
Avain, 2010.
ISBN 978-951-692-801-5

Lähteenä käytetty Suomen kansallisbibliografiaa 
(FENNICA) ja teosta Puškinista Peleviniin. Venäläi
sen kaunokirjallisuuden suomennosten bibliografia 
1879–2007 (toim. Ben Hellman, 2008).
 
Bibliografian on koonnnut Anni Lappela.
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BuHArOV, D.n. 
Matka Lapissa syksyllä 1883. 
Suom. Marja Leinonen. 326 s.
SKS, 2010 Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1249
ISBN 978-952-222-148-3 nid

GAiDAr, Jegor
Imperiumin tuho: oppitunteja 
tämän päivän Venäjälle. 
Suom. Jukka Mallinen. 287 s.
Verbatum, 2014.
ISBN 978-952-93-4495-6 sid. 

GinZBurG, lidia
Leningradin piirityksen päiväkirja.  
Suom. Kirsti Era. 220 s.
Into, 2011.
ISBN 978-952-264-067-3 sid.

HODOrkOVski, mihail
Uusia muistelmia kuolleesta talosta.
Suom. Jukka Mallinen. 113 s.
Sammakko, 2014.
ISBN 978-952-483-282-3 sid.

kOlesnikOV, nikolai
Taustalla ja tulilinjalla: Venäjän 
yksityistäjä Anatoli Tshubais.
Suom. Jukka Mallinen. 309 s.
WSOY, 2009.
ISBN 978-951-0-35442-1 sid.

krOPOTkin, Pjotr
Kapinahenki: kirjoituksia 
anarkismista. 
Toim. ja suom. Juha Kulmala. 352 s.
Alkutekstit julkaistu pääosin ranskaksi, 
osin englanniksi ja venäjäksi.  
Savukeidas, 2009.
ISBN 978-952-5500-53-0 nid.

milJukOV, Aleksandr
Kuvauksia Suomesta: matka-
muistiinpanoja vuosilta 1851–1852.
Toim. ja suom. Sergei Pogreboff. 
SKS, 2007.
ISBN 978-951-746-930-2 nid.

muHinA, lena
Piirityspäiväkirja. 
Suom. Pauli Tapio. 291 s. Bazar, 2014.
ISBN 978-952-279-095-8 sid.

nemTsOV, Boris ja milOV, Vladimir
Putinismi ja Venäjän rappio. 
Suom. Anu Lönnqvist. 94 s.
Into, Like, 2009.
ISBN 978-952-01-0367-5 nid.

PiskulOV, Juri
Näin teimme idänkauppaa. 
Käsikirjoituksesta suomentanut 
Esa Seppänen. 287 s.
Ajatus, 2009.
ISBN 978-951-20-7677-2 sid.

POliTkOVskAJA, Anna
Demokratian raunioilla. 

Suom. englannista 
Nina Saikkonen. 559 s.
Like, 2009.
Sisältää teokset: Putinin Venäjä, 
Venäläinen päiväkirja.
ISBN 978-952-01-0382-8 nid. 

Mitään salaamatta. 
Suom. englannista Kirsi Luoma. 429 s.
Suomennettu alkuteoksesta kootusta 
englanninkielisestä valikoimasta 
Nothing but the truth. Like, 2010.
ISBN 978-952-01-0462-7 sid. 

Putinin Venäjä. 
Suom. (pääosin englannista) 
Nina Saikkonen. 287 s.
Like, 2005.
ISBN 952-471-429-9 sid.

Toinen Tshetshenian sota. 
Suom. Jukka Mallinen. 311 s.
Like, 2010.
ISBN 978-952-01-0408-5 nid.

sTAnislAV, konstantin
Näyttelijän työ. 
Toimittanut ja suomentanut 
Kristiina Repo. 928 s.
Tammi, 2011.
978-951-31-5845-3 sid.

ŽeliHOVskAJA, Vera
Kun olin pieni: muistelmia 
varhais lapsuudesta. 
Suom. Saara Juneja. Kuvitus 
P. S. Zaharov. 254s.
Ihmisyyden tunnustajat, 2009
ISBN 978-952-9834-64-8 sid.

Nuoruusvuoteni. 
Suom. Saara Juneja. Piirrokset 
S. S. Solomko. 338 s.
Ihmisyyden tunnustajat,w2011.
ISBN 978-952-9834-72-3 sid.

ŽereBTsOVA, Polina
Sodan sirpaleet: tytön 
päiväkirja Tšetšeniasta. 
Suom. Antti Rautiainen. 286 s.
Into, 2014.
ISBN 978-952-264-312-4 nid.

muuTAmA VenäJän  
kulTTuurisTA TAi 
YHTeiskunnAsTA kerTOVA  
suOsiTelTAVA TieTOTeOs

Kenen aika? Esseitä venäläisestä 
nykykirjallisuudesta. 
Toim. Tomi Huttunen ja  
Tintti Klapuri. 431 s.
Avain, 2012.
ISBN 978-951-692-876-3 sid.

Kevyt kosketus venäjän kieleen. 
Arto Mustajoki. 275 s.
Gaudeamus, 2012.
ISBN 978-952-495-256-9 nid.

Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa. 
Toim. Arja Rosenholm, Suvi Salmen-
niemi ja Marja Sorvari. 400 s.
Gaudeamus, 2014
ISBN 978-952-495-333-7 sid.

Pietari on rock. 
Tomi Huttunen. 174 s. Into, 2012.
ISBN 978-952-264-123-6 nid.

Putinin väkeä. Venäjän  
hiljainen enemmistö. 
Kalle Kniivilä. 240 s. Into, 2014
ISBN 978-952-264-342-1 nid.

Sata makkaralaatua ja yksi idea: 
11 venäläistä kirjailijaa kertoo. 
Toim. Kristina Rotkirch ja  
Anna Ljunggren. Suom. Kirsti Era. 190 s.
Into, Like, 2010.
ISBN 978-952-01-0515-0 nid.

Venäjän palatseissa ja kaduilla. 
Toim. Markku Kivinen ja Leena  
Vähäkylä. 311 s. 
Gaudeamus, 2015
ISBN 978-952-495-351-1 nid.

Venäläisen kirjallisuuden historia. 
Toim. Sanna Turoma ja Kirsti  
Ekonen. 671 s. 
Gaudeamus, 2011.
ISBN 978-952-495-181-4 sid.

muistelmia,  
esseekokoelmia  
ja tietokirjoja

Poimintaa suomennoksista vuosilta 2008–2014.

Hinnat voimassa teoksen messuosastolla 7 c 49!

Laurén & Salmi
ukraina – rajamaa

Ukrainasta on tullut  
kansain välinen vedenjakaja,  
joka laukaisi syvän kriisin 
Venäjän ja lännen välille.

20€

Pia Pesonen
maatuska

Pesosen teos on eloisa  
romaani kahdesta kulttuurista. 
Se on kuin venäläinen puu -
nukke, joka ei koskaan menetä 
kasvojaan – ainakaan julkisesti.

25€
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17. syyskuuta 1924

En ole kirjoittanut päiväkirjaa 
sataan vuoteen, mutta sitten näin 
tämän lehtiön, ruman, mutta viis 

minä siitä. Tekee niin mieli, Serjoža, ker-
toa sinulle kaikki! Minun kirjeitäni sinä 
pelkäät. Tai pelkäät kuulemma, että ne 
joutuvat vääriin käsiin. Mitä siitä. Kirjei-
den sijasta sinä saat tämän lehtiön sitten 
kun me tapaamme.

Tämmöistä minulle on tapahtunut. 
Join konsertin jälkeen lasin jääkylmää 
vettä. Tiesin ettei pidä, mutta olinhan 
tehnyt niin sata kertaa ennenkin eikä 
mitään ollut tapahtunut. Koko yön 
vilutti. Aamulla alkoi kurkku tuntua 
karhealta. Oli kauheaa tuntea, miten 
tulin sairaaksi. Sain nuhan. Kietouduin 
saaliin, otin aspiriinia, join lehmuksen-
kukkateetä sitruunan kera. Olo parani 
vähän. Hieroin rintaani ihraa ja votkaa. 
Lepäsin siinä iltaan asti. Vanja Dela-
zari tuli hakemaan minua Jariin. Sää 
oli aurinkoinen, Vanja halusi että käve-
lisimme 7. linjalle. Sredni prospektia 
pitkin sinne on vain pari askelta. Mutta 
minun jalkani olivat aivan voimattomat. 
Vasta silloin hän huomasi, ettei minun 
laitani ollut oikein hyvin. Hän säikähti: 
”Ehkä sinun on parempi olla laulamatta 
tänään? Etsitään sijainen.” Sekös minua 

neidonhius
mihail Šiškin (s. 1961) on maailmankuulu venäläinen 
prosaisti. Vuodesta 1995 Sveitsissä asunut Šiškin debytoi 
kirjallisuudessa 1990-luvun alussa.

Tyypillistä Šiškinille on vahva intertekstuaalisuus ja eri 
tyylilajien ja kirjallisten viittausten sekoitus. 

Hän on saanut useita Venäjän tärkeimpiä kirjallisuuspal-
kintoja, muun muassa Booker-palkinnon vuonna 2000 ja 
Bolšaja Kniga -palkinnon vuonna 2011. Häneltä on suomen-
nettu romaanit Sinun kirjeesi (2012) ja Neidonhius (2015).

Tässä ote jälkimmäisestä. Sen on kustantanut WSOY.

raivostutti! Heti valmiita vaihtamaan 
minut toiseen! Miten sukkelasti kaikki 
heiltä käykään! Sijainen? Minulle? Ja 
kuka, olisipa hauska tietää? Sanoin itsel-
leni, että laulaisin missä tilassa tahansa: 
angiinassa, paise kurkussa, korkeassa 
kuumeessa. Aina on mahdollista yleisön 
huomaamatta siirtää iskuja, kompen-
soida soinniton ääni eleillä ja tempera-
mentilla! Jos ei voi 
laulaa, voi näytellä. 
Otimme ajurin, 
ajoimme ravinto-
laan. Vaatenaula-
kolla minä, kuten 
tavallista, tiputin 
kumpaankin sil-
määni pisaran bel-
ladonnaa. Oi mitkä 
silmät! Jo toisen 
romanssin aikana 
tunsin, että kuume 
alkoi nousta, päässä 
humisi, ohimoita kivisti, kurkun laita ei 
ollut oikein. Päätin lauluni umpimäh-
kään, en kuullut enkä nähnyt mitään. 
Kyyneleet vain vierivät pitkin poskia. Se 
teki yleisöön valtavan vaikutuksen. Kyy-
neleet olivat oikeita, mutta he siellä ajat-
telivat: miten jumalaisesti hän näyttelee-
kään! Sellaisia suosionosoituksia en ollut 
saanut pitkään aikaan.

Kotiin päästyäni kutsuin lääkärin. 
Hän tutki pitkään kurkkua, korvia ja 
nenää, otti kurkusta näytteen. Pystyin 
enää vain pihisemään: ”No mitä?” Ja hän: 
”Haluatteko että sanon suoraan?” Silmis-
säni pimeni. ”Nähdäkseni asiat ovat huo-
nosti, tulehdus äänihuulissa.” Kuiskasin 
hänelle: ”Mutta mitä minä teen? Minun 
pitää laulaa, minulla on konsertteja!” 

”Teidän ei pidä 
laulaa vaan hoitaa 
itseänne. Te ette saa 
edes puhua, ellette 
halua kokonaan 
menettää ääntänne.”

Tämä tapah-
tui eilen. Miten 
kauhea päivä! Ja 
yö. Minä istuin ja 
itkin. Lopulta ei 
edes tullut kyyne-
liä. Makasin vuo-
teessa tylsistyneenä. 

Murtuneena, hyödyttömänä, hajalla. 
Hyvä Jumala, miksi sinä rankaisit minua 
näin? Mitä minä olen tehnyt? Miksi tämä 
tapahtui? Minkä tähden?

Ja tänään tänne ryntäsivät kaikki: Eps-
tein, Vanja, sitten pistäytyi Klavakin, ja 
Maija. Maija saa laulaa minun sijastani. 
Hän oli kaikkein eniten pahoillaan ja 
sääli minua, mutta sääli ei oikein luon-

nistu häneltä. Se on jotenkin hilpeää 
sääliä, hän salasi riemunsa kovin köm-
pelösti. Iosif sanoi, että Poljakov, Pietarin 
suurin kurkkulääkäri, varmasti auttaa 
minua. Hän oli pelastanut Sobinovin. 
Kaikki suuruudet käyvät hänen hoidos-
saan. Epstein on murunen! Hän varasi 
jo minulle ajan Poljakovilta. Sinne on 
varattava aika kuukausia etukäteen – lau-
lajat antavat vaikka mitä, kunhan kurkku 
tulee terveeksi! Ja Iosif sai aikaan, että 
hän ottaa minut vastaan perjantaina! Siis 
jo ylihuomenna.

Nyt kaikki ovat lähteneet ja minä 
olen yksin. En yksin vaan sinun kanssasi, 
Serjoža! Kuinka minä kaipaankaan sinun 
sanojasi, sinun ääntäsi! Haluaisin niin, 
että sinä kuiskaisit minulle, että kaikki 
päättyy hyvin. Päättyyhän kaikki hyvin? 
Niin että voin taas laulaa? Päättyyhän?

Minä laulan vielä. Minun on pakko.

Kirjoitan yöllä. Oloni on aina vain huo-
nompi. Nieleminen tekee kipeää, jokai-
nen siemaisu ilmaa raapii nielun seinä-
miä niin että silmiin tulee kyyneleet.

Olen alkanut myös yskiä.
Serjoža, minun on niin paha olla, ja 

sinä olet niin kaukana! Haluaisin niin 
halata sinua, mutta saan vain maata hala-
ten omia polviani. Minä pystyn kaikkeen, 
minä olen vahva, mutta tärkeintä en 

Päättyyhän kaikki hyvin? 

niin että voin taas 

laulaa? Päättyyhän?

minä laulan vielä. 

minun on pakko.
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pysty tekemään, Serjoža, en osaa halata 
itse itseäni, silittää itseäni. Haluaisin niin, 
että sinä olisit nyt vierelläni, että saisin 
painautua sinua vasten, kätkeä pääni 
sinun kainaloosi! Minulla on niin ikävä 
sinun tuoksuasi, sinun ihoasi, sinun 
hiuksiasi!

Mutta minusta välittävät vain nuo 
inise vät hyttyset!

Olen niin onnellinen, kun minulla on 
sinut, ja niin onneton, kun minulla ei itse 
asiassa ole sinua!

Vuosi -24 on – niin väittävät okkultistit 
– Venuksen vuosi, ja minä tunnen sen 
itsessäni. Tämä on sinun ja minun vuosi. 
Meillä sinun kanssasi kaikki päättyy 
hyvin! Kaiken on pakko päättyä hyvin!

Ei tästä mitään hyvää tule!
Nousin aamulla vihaisena itselleni, 

vihaisena siitä että eilen vetistelin tuolla 
lailla. Itkupilli! Ajatella nyt, kurkku! Kai-
killa on kurkku! Ei pidä tuhlata aikaa 
joutaviin! Istuin pianon ääreen. On 
tehtävä töitä! Rupesin lukemaan Fomi-
nin lähettämiä nuotteja. Borja on nero! 
Kauhistus, jos se hänen mustalaisensa 
saa hänet lopulta ansaan! Tein ”kuiva-
harjoituksia”, ilman ääntä. En pysty edes 
aukomaan suutani. Ja koko ajan olen kiu-
kuissani omalle kurkulleni: ei, minulle ei 
tällaista voi tapahtua! Ei minulle!

Ja taas iski kauhu: onko mahdol-
lista, etten enää koskaan saa laulaa 

näyttämöllä? Tuli mieleen onneton 
Nina Litovtseva. Hänhän myös vilustui, 
nuhasta kehittyi keskikorvan tulehdus, 
oli pakko puhkaista 
paise, ja se tehtiin 
niin, että seurauksena 
oli verenmyrkytys! 
Paul kertoi siitä, hän 
on Katšalovin hyvä 
tuttu.

Tuosta vain! Pelkkä 
nuha – ja koko elämä 
on pilalla.

Ulvoin taas puoli 
päivää. Tuli niin sääli 
itseäni, että kyyneleet 
vuosivat ilman aiko-
jaan.

Ja yhä uudelleen 
sama KYSYMYS: hyvä 
luoja, miksi minä? Jos 
tämä on rangaistus, 
niin mistä? Ei kai vain 
sinun takiasi, Serjoža, 
ei kai meidän rakkautemme takia?

Perjantaihin on vielä ikuisuus!

Klava poikkesi käymään, alkoi morkata 
Ivanovskia, jonka luona hän oli koeku-
vauksissa Sevzapkinoa varten. Hänen oli 
määrä purskahtaa kohtauksessa itkuun. 
Hän yritti muistella jotain surullista. Kyy-
neleet alkoivat vuotaa, mutta Ivanovski 
karjui hänelle: ”Väärin! Väärin!” Ja alkoi 

kiroilla hänelle katukielellä, että hän ei 
osaa hittojakaan, on näyttelijättäreksi 
aivan kelvoton! Silloin Klava purskahti 

lou k ka antune e na 
itkuun, ja heti alettiin 
kuvata. Ivanovski oli 
tehyt sen ihan tahal-
laan! Oli varta vasten 
loukannut, jotta kyy-
neleet olisivat aitoja. 
Minä lohdutin häntä: 
”Klavotška, kultaseni, 
tiedäthän sinä, että 
kaikki ohjaajat ovat 
roistoja ja sikoja! Se 
kuuluu heidän työ-
hönsä!” Silloin Klava 
loukkaantui Ivanovs-
kin puolesta: ”Sinä 
et ymmärrä mitään! 
Hän on nero!” Selvä 
se! Hänellä on täl-
lainen rooli: paljon 
kyyneliä, lopussa hän 

hukuttautuu, ja hänet kannetaan märkänä 
säkkikankaassa näkyville.

Vielä hän kertoi sellaisen erikoisen 
jutun, että käärmeet tuntevat areenalla 
kesyttäjänsä sukupuolen, ja siksi urospy-
tonit ”pariutuvat” varieteessa naisesiin-
tyjien kanssa ja naaraat miesten. Se siellä 
Eremitaasissa todellakin esiintyi uroksen 
kanssa.

Sää huononee. Klava oli kuullut jos-
tain, että tulee tulva.

Menin päivällisen jälkeen pitkäkseni, 
kun en yöllä saanut nukutuksi. Torkah-
din, ja herätessäni olin aivan hiessä. 
Olin nähnyt unta, että tulen näyttämölle, 
mutta kaula on turvonnut, varsinainen 
kupu. Laulan, mutta äänen sijasta kuu-
luu pihinää. Päätin, että jos en pysty enää 
laulamaan, riistän itseltäni hengen. Pää-
tin ja rauhoituin. Rupesin ajattelemaan 
itsemurhaa. Heittäytyäkö sillalta – pelot-
tavaa. Olin kerran nähnyt hukkuneen. 
Ei! En halua olla kuoltuani sennäköinen. 
Hirttäytyäkö? Mieleen on syöpynyt se 
mitä joku sanoi: jos aiot hirttäytyä, käy 
ensin tarpeella! Hirtettäessä virtsarakko 
ja suoli tyhjentyvät. Siitä lähtien hirttäy-
tyminen on ollut poissa laskuista. Ei auta 
muu kuin ottaa pulvereita. Kuolla niin 
kuin ompelijattaret: veronaaliin.

Varjelkoon, mitä minä oikein olen kir-
joittanut!

Nyt minä ryhdistäydyn. Ehostan 
itseni, laitan hiukset. Panen parhaat 
päälle. En ketään varten, vain itseäni! 
Istun pianon ääreen ja alan soittaa!

Ote kirjan sivuilta 385–389.   
Suomentanut Vappu Orlov.

itkupilli! Ajatella nyt, 
kurkku! kaikilla on 

kurkku! ei pidä tuhlata 
aikaa joutaviin! istuin 

pianon ääreen. On 
tehtävä töitä! rupesin 

lukemaan Fominin 
lähettämiä nuotteja. 

Borja on nero! 
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Lataa sovellus, voita elämys!
Uuden Messukeskus-
sovelluksen avulla voit tutustua 
suosikkimessujesi sisältöön. 
Samalla voit voittaa 
ainutlaatuisen elämyksen 
kahdelle: messukeskus.com/mobiili
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OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Teemana venäläinen 
kirjallisuus ja kulttuuri: 
34 venäläistä kirjailijavierasta 
ja yli 80 Venäjä-aiheista 
ohjelmaa!

HELSINGIN KIRJAMESSUT

22.–25.10.
Avoinna: to, la–su klo 10–18, pe klo 10–20. 
Liput: Aikuiset 16 €. Lapset (7–15 v.), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat, 
ryhmät 10 €/hlö. Kokoaikalippu (neljä messupäivää) 30/20 €.

Samalla lipulla:     helsinginkirjamessut.fi 
     facebook.com/helsinginkirjamessut

Seuraa meitä Twitterissä @kirjamessutHKI ja osallistu keskusteluun #kirjamessut.

Neljä 
messupäivää 

30 / 20 €

17:00–18:00  
Kullervo
VOLGAN SEUDUN 
SUOMALAINEN 
AURINKO
Suomalaisia vaikutteita 
venäläisten kirjailijoiden 
tuotannossa. 
Osallistujina Ildar 
Abuzjarov, Dmitri 
Novikov, Aleksandr Buškovski ja Jana Žemoitelite. 
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto Venäjän 
federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston tukemina

LAUANTAI
10:30–11:00  Sibelius
SLAVA! KUNNIA -MUSIIKKIENSEMBLE ESIINTYY
Pirkko Saision kirjoittama musiikkiteatteriesitys 
iskee salamana Venäjän olemukseen. Muusikko 
Jussi Tuurna ja SLAVA!-kuoro antavat Venäjän 
historialle ja nykypäivälle sävelen ja esittävät 
suosikkiesityksen vetävimmät ja koskettavimmat 
kappaleet. Suomen Kansallisteatteri

11:30–12:00  Kirjakahvila
VENÄLÄISEN SARJAKUVAN NYKYTILA
Poraudumme venäläisen sarjakuvan nykytilaan, 
sen uusiin tekijöihin, tyyleihin, ja vaikutteisiin Pietarin 
sarjakuvafestivaalien johtajan Dmitry Jakovlevin 
opastuksella. Esittelyssä myös Venäläinen underground-
sarjakuva ja pienjulkaisut. Suomen sarjakuvaseura

11:30–12:00  Eino Leino
Artemi Troitski 
VENÄLÄINEN KARMAGEDDON
Vuonna 2011 Troitski sai 7 kunnianloukkaussyytettä 
venäläisen virkavallan ja kulttuurieliitin taholta 
ja kolme vuotta myöhemmin hän muutti Tallinnaan. 
Troitskin kanssa keskustelemassa Luke Harding, 
tutkivan journalismin mestari Guardian-lehdestä. Into 

12:00–12:30  Katri Vala
Jevgeni Vodolazkin 
ARSENIN NELJÄ ELÄMÄÄ
Teos kertoo rakkaudesta 
ja menetyksestä ruton riivaamalla 
Venäjällä, johon Jevgeni Vodolazkin 
on siekailematta sekoittanut 
nykyaikaa. Arvostettuja palkintoja 
voittanutta Vodolazkinia pidetään 
Venäjällä kirjallisena sensaationa. 
Haastattelijana kääntäjä Elina Kahla. 
Into

13:00–13:30  Aleksis Kivi
12 TUOLIA: UUSIA DIALOGEJA 
VENÄLÄISESTÄ KIRJALLISUUDESTA
Helsingin yliopiston huippusuosittu 
keskustelusarja venäläisestä kirjalli-
suudesta jatkuu messuilla professori
Pekka Pesosen johdolla. Omista 
suosikeistaan venäläisessä kirjalli-
suudessa ja venäläisen kulttuurin 
ajankohtaisista kysymyksistä 
keskustelemassa Sirpa Kähkönen. 
Helsingin yliopisto, Messukeskus

14:00–15:00  Aino
KIRJAILIJAN JA KIRJALLISUUDEN ASEMA VENÄJÄLLÄ.
Miltä näyttää kirjallisuuden tila ja kirjailijan asema 
Venäjällä? Aiheesta keskustelemassa Viktor Jerofejev, 
Boris Akunin, Jevgeni Vodolazkin ja Jelena Tšižova. 
Keskustelu tulkataan suomeksi. Haastattelijana Tomi 
Huttunen ja Anton Nikkilä. Helsingin yliopisto

15:00–15:30  Tarinalaakson teltta
MUMMOT KERTOVAT SIPERIALAISIA TARINOITA LAPSILLE
Jamalin Nenetsiasta kotoisin oleva nenetsi Anastasia 
Lapsui ja eläkkeellä oleva venäjän kielen lehtori 
Marianna Flinckenber-Gluschko�  kertovat 
nenetsi-tarinoita lapsille. Suomi-Venäjä-Seura

16:00–16:30  Aleksis Kivi
VENÄJÄ SUOMALAISESSA KIRJALLISUUDESSA
Sirpa Kähkönen ja Katri Lipson keskustelevat 
omien teostensa pohjalta Venäjän roolista 
tapahtumapaikkana, Venäjän kuvasta suomalaisessa 
kirjallisuudessa ja venäläisen kirjallisuuden vaikutuksesta 
omaan kirjoittamiseensa. Haastattelijana Stefan Moster. 
Saksalainen kirjasto

17:00–18:00  Aino
Mihail Šiškin
SANANVAPAUS JA KIRJALLISUUS
Mihail Šiškin ja panelistit 
keskustele vat sananvapaudesta 
kirjallisuudessa. Keskustelua vetää 
Henrikki Timgren. Keskustelu on 
englanninkielinen. WSOY

TORSTAI
10:30–11:00  Sibelius
FJODOR DOSTOJEVSKI: KARAMAZOVIN VELJEKSET
Palkittu suomentaja Martti Anhava 
ja teatteriohjaaja Kalle Holmberg keskustelevat 
Dostojevskista. Keskustelua johdattelee 
dramaturgi Eva Buchwald. Suomen kääntäjien 
ja tulkkien liitto, Otava

13:00–13:30  Aleksis Kivi
12 TUOLIA: UUSIA DIALOGEJA 
VENÄLÄISESTÄ 
KIRJALLISUUDESTA
Helsingin yliopiston huippu-
suosittu keskustelusarja 
venäläisestä kirjallisuudesta 
jatkuu messuilla professori 
Pekka Pesosen johdolla. 
Omista suosikeistaan 
venäläisessä kirjallisuudessa 
ja venäläisen kulttuurin 
ajankohtaisista kysymyksistä 
keskustelemassa 
Sofi  Oksanen. Helsingin yliopisto, Messukeskus

13:00–14:00  Aino
TUTKIJAT ILMAN RAJOJA 
– SUOMALAIS-VENÄLÄISTÄ TIEDEYHTEISTYÖTÄ
Kansalliskirjasto järjestää paneelikeskustelun 
ylirajaisesta tiedeyhteistyöstä. Mukana 
suomalaisia ja venäläisiä tieteenharjoittajia 
kielitieteen ja -teknologian, historiantutkimuksen 
ja kirjallisuudentutkimuksen aloilta: Jussi-Pekka 
Hakkarainen, Kirsti Ekonen, Jevgeni Petrov, 
Jack Rueter, Vladimir Feštšenko, Tomi Huttunen 
ja Marina Fedina. Kansalliskirjasto

13:00–14:00  Kullervo
GRANTA V: VENÄJÄ
Kotimaiset ja ulkomaiset eturivin kirjailijat 
Ljudmila Ulitskajasta Petri Tammiseen tarttuvat 
aiheeseen, joka on ajankohtaisempi kuin koskaan. 
Keskustelemassa muun muassa Sirpa Kähkönen. 
Haastattelijana päätoimittaja Aleksi Pöyry. Otava

14:00–15:00  Aino
KIRJAILIJA JA SANANVAPAUS 
VENÄJÄLLÄ
Ljudmila Ulitskaja ja Lev 
Rubinštein ovat keskeisiä 
sananvapauden puolustajia 
Venäjällä. Heidän teoksiaan 
on käännetty sekä suomeksi 
että ruotsiksi. Haastattelijoina 
Arja Pikkupeura ja Tomi 
Huttunen. Suomen PEN, 
Siltala, Poesia

14:30–15:00  Eino Leino
René Nyberg 
VIIMEINEN JUNA MOSKOVAAN
Suomen entinen Moskovan ja Saksan 
suurlähettiläs kertoo juutalaisen äitinsä 
ja tämän sukulaisten dramaattisen tarinan 
1900-luvun Suomessa ja Baltiassa. 
Haastattelijana Paavo Lipponen. Siltala

15:30–16:00  Aleksis Kivi
HS VENÄJÄ: VIHREÄN TELTAN 
ALLA & TYTTÖLAPSIA
Ljudmila Ulitskaja keskustelee 
uusimmista suomennetuista 
kirjoistaan sekä Venäjän 
sananvapaustilanteesta 
Jukka Petäjän kanssa. 
Helsingin Sanomat, 
Suomen PEN, Siltala

15:30–16:00  Takauma  
1000 VUOTTA VENÄJÄÄ TOISIN SILMIN
Venäjästä saa uuden kuvan, jos maata 
katsoo valtapolitiikan sijaan kirjallisuuden silmin. 
Miten Venäjällä on läpi vuosisatojen ajateltu 
itsestä ja muista, omasta maasta ja maailmasta. 
Ovatko venäläiset sittenkään niin erilaisia kuin 
länsimaalaiset? Keskustelemassa Rosa Liksom, 
Kirsti Ekonen ja Sanna Turoma. Gaudeamus 

16:00–17:00  Aino
TIETOKIRJAN ROOLI VENÄLÄISESSÄ 
KULTTUURISSA JA YHTEISKUNNASSA
Kustantaja Irina Prohorova sekä kirjailijat 
Artemi Troitski, Kalle Kniivilä ja Roman Sentšin 
pohtivat tietokirjallisuuden ja kirjailijan roolia, 
asemaa ja sananvapauden tilaa nyky-Venäjällä. 
Haastattelijana Maria Pettersson. 
Helsingin yliopisto, Into

16:00–17:00  Kullervo
IMELÄÄ KUKKAKIRJALLISUUTTA 
VAI NAISTEN KIRJOITTAMAA PROOSAA?
Tarvitaanko ”naisten proosaa” kirjallisuuden lajina? 
Keskustelemassa kirjailijat Anna Remez ja Jaana 
Žemoitelite sekä kriitikko Valerija Pustovaja. 
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto Venäjän
federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina

16:00–16:30  Sibelius
KUN KALAT TAPASIVAT LINNUT 
– KIRJOITTAMISESTA JA KRITIIKISTÄ
Kirjailija, kriitikko Aleksandr Tšantsevia 
haastattelee Parnasson päätoimittaja, 
kirjailija Karo Hämäläinen. 
Keskustelu käydään englanniksi. FILI

PERJANTAI
12:00–13:00  Aino
KUN LUKEE KIRJAA, YKSINÄISYYS VÄISTYY
Kirjailija on yksinäinen ja lukija on yksinäinen. 
Mutta kun lukee kirjaa, yksinäisyys väistyy. 
”En kirjoita yleisölle vaan joka kerta tietylle 
henkilölle, joka ymmärtää minua”, sanoo Venäjän 
nykykirjallisuuden klassikkokirjailija Andrei Bitov.
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto Venäjän
federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina

13:00–13:30  Aleksis Kivi
12 TUOLIA: UUSIA 
DIALOGEJA VENÄLÄISESTÄ 
KIRJALLISUUDESTA
Helsingin yliopiston huippu-
suosittu keskustelusarja
venäläisestä kirjallisuudesta 
jatkuu messuilla professori 
Pekka Pesosen johdolla. 
Omista suosikeistaan 
venäläisessä kirjallisuudessa 
ja venäläisen kulttuurin ajankohtaisista 
kysymyksistä keskustelemassa Rosa Liksom. 
Helsingin yliopisto, Messukeskus

14:30–15:00  Katri Vala
Roman Sentšin 
JELTYŠEVIT, ERÄÄN PERHEEN 
RAPPIO
Riipivässä selviytymistarinassa 
ankeus on puettu mustaan 
huumoriin. Roman Sentšin 
kertoo ihmisistä rehellisesti 
mutta tuomitsematta. Kirja 
on hänen paras ja tärkein 
teoksensa ja ainoa, joka on 
suomennettu. Haastattelijana 
venäläisen kirjallisuuden 
professori Tomi Huttunen. Into

15:30–16:00  Aleksis Kivi
HS VENÄJÄ: NEIDONHIUS
Kriitikoiden vuolaasti kehumalle Neidonhiukselle 
on myönnetty useita kansainvälisiä kirjallisuus-
palkintoja. Kunnianhimoinen romaani nosti 
Mihail Šiškinin myös yhdeksi puhutuimmaksi 
venäläiskirjailijaksi Suomessa. Haastattelijana 
Jukka Petäjä. Helsingin Sanomat, WSOY

16:00–16:30  Aleksis Kivi
SANANVAPAUS, PROPAGANDA, TROLLIT 
JA HYBRIDISODANKÄYNTI. TARVITSEMMEKO UUDEN 
OPPIAINEEN, PROPAGANDAN TUNNISTAMINEN
Keskustelemassa kirjailija Sofi  Oksanen, 
HS-ulkomaantoimittaja Jussi Niemeläinen 
ja sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. 
Puheenjohtajana tutkija Charly Salonius-Pasternak
Ulkopoliittisesta instituutista. Silberfeldt, 
Katri Wanner

16:00–16:30  Eino Leino
Marjo Vilkko 
SUOMI ON VENÄLÄINEN
Suosittu TV-sarja saa syvennystä kirjassa: 
Vilkko  löytää venäläisyyttä niin suomalaisesta 
musiikkimausta ja poliittisesta kulttuurista 
kuin saunasta ja koivumetsästäkin. Vai onko 
venäläisintä suomalaisuutta kaihomieli 
ja voivottelu? Haastattelijana Anna Laine. 
Schildts & Söderströms

SUNNUNTAI
11:30–12:00  Katri Vala
VENÄJÄ SUOMALAISESSA NYKYKIRJALLISUUDESSA
Kirjailijat Katja Kettu ja Rosa Liksom sekä kääntäjä 
Anna Sidorova keskustelevat Finlandia-palkittujen 
teostensa ja kokemustensa pohjalta venäläisestä 
kulttuurista suomalaisessa nykykirjallisuudessa. 
Haastattelijana Piritta Maavuori. Laajasalon opisto

12:30–13:00  Takauma
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO ESITTÄÄ: 
LASTENKIRJALLISUUS VENÄJÄLLÄ
Reetta Niemelä on tunnettu lastenkirjailija Venäjällä. 
Venäjäksi Niemelän teoksia on kääntänyt Anna Sidorova.
Venäläisestä lastenkirjallisuudesta, lastenkulttuurista 
ja kääntämisestä Niemelää ja Sidorovaa haastattelee 
Terhi Rannela.

14:00–14:30  Kirjakahvila
VENÄJÄN KIELI PUOLESSA TUNNISSA
Arto Mustajoki perehdyttää venäjän kieleen 
puolessa tunnissa. Suomi-Venäjä-Seura

14:00–14:30  
Katri Vala
YHTEISKUNNAN 
HAASTEET JA NUOREN KIRJAILIJAN HUOLET
Aiheesta keskustelemassa kirjailijat Jevgeni Babuškin, 
Aleksandr Snegirjov, Ildar Abuzjarov ja Aleksandr 
Buškovski, moderaattorina kirjakriitikko Valerija 
Pustovaja. Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto 
Venäjän federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina

14:00–15:00  Kullervo
KARUN TOIMINNAN FANTASIAKIRJALLISUUTTA
Venäjän suosituimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan
Sergei Lukjanenkon teosten pohjalta on ohjattu 
viime vuosien kuuluisimmat venäläiset elokuvat, 
kuten Päiväpartio ja Yöpartio. Venäjän PEN-keskus 
ja Venäjän kirjaliitto Venäjän federaation lehdistö- ja 
joukkotiedotusviraston tukemina

15:00–15:30  Aleksis Kivi
HS VENÄJÄ: ERIKOISTEHTÄVIÄ
Nerokkaan dekkarikirjalija Boris 
Akuninin kaksi pienoisromaania 
on nyt käännetty suomeksi. 
Maailmantähti Akunin on yksi 
Venäjän luetuimpia kirjailijoita 
ja hänen teoksiaan on käännetty 
melkein 30 kielelle. Haastattelijana 
Jukka Petäjä. Helsingin Sanomat, 
Into

15:00–16:00  Kullervo
AIKAA EI OLE – KAIKKI ON YHTÄ 
JA KAIKKI LIITTYY KAIKKEEN
Kuuluisa kirjailija, tiedemies 
Jevgeni Vodolazkin on parhaiten 
tunnettu romaanistaan Lavr, 
joka kertoo 1400-luvun lääkäristä, 
munkista ja kilvoittelijasta. 
Romaanissa menneisyys 
vuorottelee nykyajan kanssa 
ja on erottamattomissa siitä. 
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän 
kirjaliitto Venäjän federaation 
lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina
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Lataa sovellus, voita elämys!
Uuden Messukeskus-
sovelluksen avulla voit tutustua 
suosikkimessujesi sisältöön. 
Samalla voit voittaa 
ainutlaatuisen elämyksen 
kahdelle: messukeskus.com/mobiili
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OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Teemana venäläinen 
kirjallisuus ja kulttuuri: 
34 venäläistä kirjailijavierasta 
ja yli 80 Venäjä-aiheista 
ohjelmaa!

HELSINGIN KIRJAMESSUT

22.–25.10.
Avoinna: to, la–su klo 10–18, pe klo 10–20. 
Liput: Aikuiset 16 €. Lapset (7–15 v.), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat, 
ryhmät 10 €/hlö. Kokoaikalippu (neljä messupäivää) 30/20 €.

Samalla lipulla:     helsinginkirjamessut.fi 
     facebook.com/helsinginkirjamessut

Seuraa meitä Twitterissä @kirjamessutHKI ja osallistu keskusteluun #kirjamessut.

Neljä 
messupäivää 

30 / 20 €

17:00–18:00  
Kullervo
VOLGAN SEUDUN 
SUOMALAINEN 
AURINKO
Suomalaisia vaikutteita 
venäläisten kirjailijoiden 
tuotannossa. 
Osallistujina Ildar 
Abuzjarov, Dmitri 
Novikov, Aleksandr Buškovski ja Jana Žemoitelite. 
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto Venäjän 
federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston tukemina

LAUANTAI
10:30–11:00  Sibelius
SLAVA! KUNNIA -MUSIIKKIENSEMBLE ESIINTYY
Pirkko Saision kirjoittama musiikkiteatteriesitys 
iskee salamana Venäjän olemukseen. Muusikko 
Jussi Tuurna ja SLAVA!-kuoro antavat Venäjän 
historialle ja nykypäivälle sävelen ja esittävät 
suosikkiesityksen vetävimmät ja koskettavimmat 
kappaleet. Suomen Kansallisteatteri

11:30–12:00  Kirjakahvila
VENÄLÄISEN SARJAKUVAN NYKYTILA
Poraudumme venäläisen sarjakuvan nykytilaan, 
sen uusiin tekijöihin, tyyleihin, ja vaikutteisiin Pietarin 
sarjakuvafestivaalien johtajan Dmitry Jakovlevin 
opastuksella. Esittelyssä myös Venäläinen underground-
sarjakuva ja pienjulkaisut. Suomen sarjakuvaseura

11:30–12:00  Eino Leino
Artemi Troitski 
VENÄLÄINEN KARMAGEDDON
Vuonna 2011 Troitski sai 7 kunnianloukkaussyytettä 
venäläisen virkavallan ja kulttuurieliitin taholta 
ja kolme vuotta myöhemmin hän muutti Tallinnaan. 
Troitskin kanssa keskustelemassa Luke Harding, 
tutkivan journalismin mestari Guardian-lehdestä. Into 

12:00–12:30  Katri Vala
Jevgeni Vodolazkin 
ARSENIN NELJÄ ELÄMÄÄ
Teos kertoo rakkaudesta 
ja menetyksestä ruton riivaamalla 
Venäjällä, johon Jevgeni Vodolazkin 
on siekailematta sekoittanut 
nykyaikaa. Arvostettuja palkintoja 
voittanutta Vodolazkinia pidetään 
Venäjällä kirjallisena sensaationa. 
Haastattelijana kääntäjä Elina Kahla. 
Into

13:00–13:30  Aleksis Kivi
12 TUOLIA: UUSIA DIALOGEJA 
VENÄLÄISESTÄ KIRJALLISUUDESTA
Helsingin yliopiston huippusuosittu 
keskustelusarja venäläisestä kirjalli-
suudesta jatkuu messuilla professori
Pekka Pesosen johdolla. Omista 
suosikeistaan venäläisessä kirjalli-
suudessa ja venäläisen kulttuurin 
ajankohtaisista kysymyksistä 
keskustelemassa Sirpa Kähkönen. 
Helsingin yliopisto, Messukeskus

14:00–15:00  Aino
KIRJAILIJAN JA KIRJALLISUUDEN ASEMA VENÄJÄLLÄ.
Miltä näyttää kirjallisuuden tila ja kirjailijan asema 
Venäjällä? Aiheesta keskustelemassa Viktor Jerofejev, 
Boris Akunin, Jevgeni Vodolazkin ja Jelena Tšižova. 
Keskustelu tulkataan suomeksi. Haastattelijana Tomi 
Huttunen ja Anton Nikkilä. Helsingin yliopisto

15:00–15:30  Tarinalaakson teltta
MUMMOT KERTOVAT SIPERIALAISIA TARINOITA LAPSILLE
Jamalin Nenetsiasta kotoisin oleva nenetsi Anastasia 
Lapsui ja eläkkeellä oleva venäjän kielen lehtori 
Marianna Flinckenber-Gluschko�  kertovat 
nenetsi-tarinoita lapsille. Suomi-Venäjä-Seura

16:00–16:30  Aleksis Kivi
VENÄJÄ SUOMALAISESSA KIRJALLISUUDESSA
Sirpa Kähkönen ja Katri Lipson keskustelevat 
omien teostensa pohjalta Venäjän roolista 
tapahtumapaikkana, Venäjän kuvasta suomalaisessa 
kirjallisuudessa ja venäläisen kirjallisuuden vaikutuksesta 
omaan kirjoittamiseensa. Haastattelijana Stefan Moster. 
Saksalainen kirjasto

17:00–18:00  Aino
Mihail Šiškin
SANANVAPAUS JA KIRJALLISUUS
Mihail Šiškin ja panelistit 
keskustele vat sananvapaudesta 
kirjallisuudessa. Keskustelua vetää 
Henrikki Timgren. Keskustelu on 
englanninkielinen. WSOY

TORSTAI
10:30–11:00  Sibelius
FJODOR DOSTOJEVSKI: KARAMAZOVIN VELJEKSET
Palkittu suomentaja Martti Anhava 
ja teatteriohjaaja Kalle Holmberg keskustelevat 
Dostojevskista. Keskustelua johdattelee 
dramaturgi Eva Buchwald. Suomen kääntäjien 
ja tulkkien liitto, Otava

13:00–13:30  Aleksis Kivi
12 TUOLIA: UUSIA DIALOGEJA 
VENÄLÄISESTÄ 
KIRJALLISUUDESTA
Helsingin yliopiston huippu-
suosittu keskustelusarja 
venäläisestä kirjallisuudesta 
jatkuu messuilla professori 
Pekka Pesosen johdolla. 
Omista suosikeistaan 
venäläisessä kirjallisuudessa 
ja venäläisen kulttuurin 
ajankohtaisista kysymyksistä 
keskustelemassa 
Sofi  Oksanen. Helsingin yliopisto, Messukeskus

13:00–14:00  Aino
TUTKIJAT ILMAN RAJOJA 
– SUOMALAIS-VENÄLÄISTÄ TIEDEYHTEISTYÖTÄ
Kansalliskirjasto järjestää paneelikeskustelun 
ylirajaisesta tiedeyhteistyöstä. Mukana 
suomalaisia ja venäläisiä tieteenharjoittajia 
kielitieteen ja -teknologian, historiantutkimuksen 
ja kirjallisuudentutkimuksen aloilta: Jussi-Pekka 
Hakkarainen, Kirsti Ekonen, Jevgeni Petrov, 
Jack Rueter, Vladimir Feštšenko, Tomi Huttunen 
ja Marina Fedina. Kansalliskirjasto

13:00–14:00  Kullervo
GRANTA V: VENÄJÄ
Kotimaiset ja ulkomaiset eturivin kirjailijat 
Ljudmila Ulitskajasta Petri Tammiseen tarttuvat 
aiheeseen, joka on ajankohtaisempi kuin koskaan. 
Keskustelemassa muun muassa Sirpa Kähkönen. 
Haastattelijana päätoimittaja Aleksi Pöyry. Otava

14:00–15:00  Aino
KIRJAILIJA JA SANANVAPAUS 
VENÄJÄLLÄ
Ljudmila Ulitskaja ja Lev 
Rubinštein ovat keskeisiä 
sananvapauden puolustajia 
Venäjällä. Heidän teoksiaan 
on käännetty sekä suomeksi 
että ruotsiksi. Haastattelijoina 
Arja Pikkupeura ja Tomi 
Huttunen. Suomen PEN, 
Siltala, Poesia

14:30–15:00  Eino Leino
René Nyberg 
VIIMEINEN JUNA MOSKOVAAN
Suomen entinen Moskovan ja Saksan 
suurlähettiläs kertoo juutalaisen äitinsä 
ja tämän sukulaisten dramaattisen tarinan 
1900-luvun Suomessa ja Baltiassa. 
Haastattelijana Paavo Lipponen. Siltala

15:30–16:00  Aleksis Kivi
HS VENÄJÄ: VIHREÄN TELTAN 
ALLA & TYTTÖLAPSIA
Ljudmila Ulitskaja keskustelee 
uusimmista suomennetuista 
kirjoistaan sekä Venäjän 
sananvapaustilanteesta 
Jukka Petäjän kanssa. 
Helsingin Sanomat, 
Suomen PEN, Siltala

15:30–16:00  Takauma  
1000 VUOTTA VENÄJÄÄ TOISIN SILMIN
Venäjästä saa uuden kuvan, jos maata 
katsoo valtapolitiikan sijaan kirjallisuuden silmin. 
Miten Venäjällä on läpi vuosisatojen ajateltu 
itsestä ja muista, omasta maasta ja maailmasta. 
Ovatko venäläiset sittenkään niin erilaisia kuin 
länsimaalaiset? Keskustelemassa Rosa Liksom, 
Kirsti Ekonen ja Sanna Turoma. Gaudeamus 

16:00–17:00  Aino
TIETOKIRJAN ROOLI VENÄLÄISESSÄ 
KULTTUURISSA JA YHTEISKUNNASSA
Kustantaja Irina Prohorova sekä kirjailijat 
Artemi Troitski, Kalle Kniivilä ja Roman Sentšin 
pohtivat tietokirjallisuuden ja kirjailijan roolia, 
asemaa ja sananvapauden tilaa nyky-Venäjällä. 
Haastattelijana Maria Pettersson. 
Helsingin yliopisto, Into

16:00–17:00  Kullervo
IMELÄÄ KUKKAKIRJALLISUUTTA 
VAI NAISTEN KIRJOITTAMAA PROOSAA?
Tarvitaanko ”naisten proosaa” kirjallisuuden lajina? 
Keskustelemassa kirjailijat Anna Remez ja Jaana 
Žemoitelite sekä kriitikko Valerija Pustovaja. 
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto Venäjän
federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina

16:00–16:30  Sibelius
KUN KALAT TAPASIVAT LINNUT 
– KIRJOITTAMISESTA JA KRITIIKISTÄ
Kirjailija, kriitikko Aleksandr Tšantsevia 
haastattelee Parnasson päätoimittaja, 
kirjailija Karo Hämäläinen. 
Keskustelu käydään englanniksi. FILI

PERJANTAI
12:00–13:00  Aino
KUN LUKEE KIRJAA, YKSINÄISYYS VÄISTYY
Kirjailija on yksinäinen ja lukija on yksinäinen. 
Mutta kun lukee kirjaa, yksinäisyys väistyy. 
”En kirjoita yleisölle vaan joka kerta tietylle 
henkilölle, joka ymmärtää minua”, sanoo Venäjän 
nykykirjallisuuden klassikkokirjailija Andrei Bitov.
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto Venäjän
federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina

13:00–13:30  Aleksis Kivi
12 TUOLIA: UUSIA 
DIALOGEJA VENÄLÄISESTÄ 
KIRJALLISUUDESTA
Helsingin yliopiston huippu-
suosittu keskustelusarja
venäläisestä kirjallisuudesta 
jatkuu messuilla professori 
Pekka Pesosen johdolla. 
Omista suosikeistaan 
venäläisessä kirjallisuudessa 
ja venäläisen kulttuurin ajankohtaisista 
kysymyksistä keskustelemassa Rosa Liksom. 
Helsingin yliopisto, Messukeskus

14:30–15:00  Katri Vala
Roman Sentšin 
JELTYŠEVIT, ERÄÄN PERHEEN 
RAPPIO
Riipivässä selviytymistarinassa 
ankeus on puettu mustaan 
huumoriin. Roman Sentšin 
kertoo ihmisistä rehellisesti 
mutta tuomitsematta. Kirja 
on hänen paras ja tärkein 
teoksensa ja ainoa, joka on 
suomennettu. Haastattelijana 
venäläisen kirjallisuuden 
professori Tomi Huttunen. Into

15:30–16:00  Aleksis Kivi
HS VENÄJÄ: NEIDONHIUS
Kriitikoiden vuolaasti kehumalle Neidonhiukselle 
on myönnetty useita kansainvälisiä kirjallisuus-
palkintoja. Kunnianhimoinen romaani nosti 
Mihail Šiškinin myös yhdeksi puhutuimmaksi 
venäläiskirjailijaksi Suomessa. Haastattelijana 
Jukka Petäjä. Helsingin Sanomat, WSOY

16:00–16:30  Aleksis Kivi
SANANVAPAUS, PROPAGANDA, TROLLIT 
JA HYBRIDISODANKÄYNTI. TARVITSEMMEKO UUDEN 
OPPIAINEEN, PROPAGANDAN TUNNISTAMINEN
Keskustelemassa kirjailija Sofi  Oksanen, 
HS-ulkomaantoimittaja Jussi Niemeläinen 
ja sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. 
Puheenjohtajana tutkija Charly Salonius-Pasternak
Ulkopoliittisesta instituutista. Silberfeldt, 
Katri Wanner

16:00–16:30  Eino Leino
Marjo Vilkko 
SUOMI ON VENÄLÄINEN
Suosittu TV-sarja saa syvennystä kirjassa: 
Vilkko  löytää venäläisyyttä niin suomalaisesta 
musiikkimausta ja poliittisesta kulttuurista 
kuin saunasta ja koivumetsästäkin. Vai onko 
venäläisintä suomalaisuutta kaihomieli 
ja voivottelu? Haastattelijana Anna Laine. 
Schildts & Söderströms

SUNNUNTAI
11:30–12:00  Katri Vala
VENÄJÄ SUOMALAISESSA NYKYKIRJALLISUUDESSA
Kirjailijat Katja Kettu ja Rosa Liksom sekä kääntäjä 
Anna Sidorova keskustelevat Finlandia-palkittujen 
teostensa ja kokemustensa pohjalta venäläisestä 
kulttuurista suomalaisessa nykykirjallisuudessa. 
Haastattelijana Piritta Maavuori. Laajasalon opisto

12:30–13:00  Takauma
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO ESITTÄÄ: 
LASTENKIRJALLISUUS VENÄJÄLLÄ
Reetta Niemelä on tunnettu lastenkirjailija Venäjällä. 
Venäjäksi Niemelän teoksia on kääntänyt Anna Sidorova.
Venäläisestä lastenkirjallisuudesta, lastenkulttuurista 
ja kääntämisestä Niemelää ja Sidorovaa haastattelee 
Terhi Rannela.

14:00–14:30  Kirjakahvila
VENÄJÄN KIELI PUOLESSA TUNNISSA
Arto Mustajoki perehdyttää venäjän kieleen 
puolessa tunnissa. Suomi-Venäjä-Seura

14:00–14:30  
Katri Vala
YHTEISKUNNAN 
HAASTEET JA NUOREN KIRJAILIJAN HUOLET
Aiheesta keskustelemassa kirjailijat Jevgeni Babuškin, 
Aleksandr Snegirjov, Ildar Abuzjarov ja Aleksandr 
Buškovski, moderaattorina kirjakriitikko Valerija 
Pustovaja. Venäjän PEN-keskus ja Venäjän kirjaliitto 
Venäjän federaation lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina

14:00–15:00  Kullervo
KARUN TOIMINNAN FANTASIAKIRJALLISUUTTA
Venäjän suosituimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan
Sergei Lukjanenkon teosten pohjalta on ohjattu 
viime vuosien kuuluisimmat venäläiset elokuvat, 
kuten Päiväpartio ja Yöpartio. Venäjän PEN-keskus 
ja Venäjän kirjaliitto Venäjän federaation lehdistö- ja 
joukkotiedotusviraston tukemina

15:00–15:30  Aleksis Kivi
HS VENÄJÄ: ERIKOISTEHTÄVIÄ
Nerokkaan dekkarikirjalija Boris 
Akuninin kaksi pienoisromaania 
on nyt käännetty suomeksi. 
Maailmantähti Akunin on yksi 
Venäjän luetuimpia kirjailijoita 
ja hänen teoksiaan on käännetty 
melkein 30 kielelle. Haastattelijana 
Jukka Petäjä. Helsingin Sanomat, 
Into

15:00–16:00  Kullervo
AIKAA EI OLE – KAIKKI ON YHTÄ 
JA KAIKKI LIITTYY KAIKKEEN
Kuuluisa kirjailija, tiedemies 
Jevgeni Vodolazkin on parhaiten 
tunnettu romaanistaan Lavr, 
joka kertoo 1400-luvun lääkäristä, 
munkista ja kilvoittelijasta. 
Romaanissa menneisyys 
vuorottelee nykyajan kanssa 
ja on erottamattomissa siitä. 
Venäjän PEN-keskus ja Venäjän 
kirjaliitto Venäjän federaation 
lehdistö- ja joukkotiedotusviraston 
tukemina
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ilDAr ABuZJArOV (s. 1975) on lähtöisin 
Nižni Novgorodista. Abuzjarov on jul-
kaissut useita teoksia, myös kertomuksia 
kirjallisuuslehdissä ja päätynyt tärkeim-
pien kirjallisuuspalkintojen listoille. 
Uusin teos on kertomuskokoelma Suo-
malainen aurinko (2015), joka käsittelee 
Volgan rannan fiktiivisen suomalaiskau-
pungin ihmisiä.

BOris Akunin (s. 1956), oikealta nimel-
tään Grigori Tšhartišvili, on pitkään ollut 
Venäjän luetuimpia kirjailijoita. Hän on 
tullut tunnetuksi 1800-luvun loppupuo-
len Venäjälle sijoittuvilla dekkareillaan, 
joiden päähenkilönä on etsivä Erast Fan-
dorin. Hän on julkaissut kolme historial-
lista romaania myös salanimellä Anatoli 
Brusnikin ja kolme romaania nimellä 
Anna Borisova. Useampi romaani on 
myös filmatisoitu Venäjällä.

Akunin on myös kirjallisuudentutkija 
ja kääntää kirjallisuutta japanista ja eng-
lannista. Hän on muun muassa toimitta-
nut 20-osaisen venäjänkielisen japanilai-
sen kirjallisuuden antologian. Akunin on 
kritisoinut jyrkästi Venäjän vallanpitäjiä 
ja osallistunut opposition mielenilma-
uksiin. Akuninin teoksia on käännetty 
yli 30 kielelle. Suomeksi häneltä ovat 
ilmestyneet romaanit Erikoistehtäviä 
(2015), Akilleen kuolema (2003), Asaselin 
salaliitto (2001), Leviatanin purjehdus 
(2002), Patasotilas (2003) ja Turkkilainen 
gambiitti (2002).

kOnsTAnTin ArBenin (s. 1968) on 
prosaisti, runoilija ja muusikko. Vuosina 
1994–2009 hän esiintyi suositussa 
rockbändissä Zimovje zverei, jolle myös 
sävelsi ja sanoitti kappaleita. Nykyään 
hän esittää akustisesti omia kappaleitaan. 
Runojen ja proosan lisäksi Arbenin on 
kirjoittanut myös lastenkirjoja. 

JeVGeni BABuŠkin (s. 1983) on pietarilai-
nen prosaisti, joka palkittiin arvostetulla 
riippumattomalla Debjut-kirjallisuus-
palkinnolla vuonna 2012. Babuškin 
on kirjoittanut novellien lisäksi myös 
muutamia näytelmiä. Koulutukseltaan 
hän on teatteritieteilijä, mutta työsken-
telee toimittajana. Hän on tehnyt uraa 

myös rockmuusikkona ja julkaissut levyn 
vuonna 2007.

AnDrei BiTOV (s. 1937) lukeutuu venäläi-
sen postmodernismin kärkinimiin. Bitov 
ajautui varhain hankauksiin neuvosto-
sensuurin kanssa. Useat hänen teoksensa 
julkaistiin ensin ulkomailla. Hänen 
kuuluisin teoksensa on suomeksikin 
ilmestynyt Puškinin talo (1978). Bitov 
on kirjoittanut myös runokokoelmia ja 
elokuvakäsikirjoituksia.

Hän sai Venäjän valtionpalkinnon v. 
1992 romaanistaan Poisliitävä Monahov, 
ja arvostetun Andrei Belyi -palkinnon 
Puškinin talosta. Suomeksi häneltä on 
julkaistu romaanit Apinoiden odotus 
(1994), Symmetrian opettaja (1989), 
Poisliitävä Monahov (1987), Puškinin talo 
(1983).

ilJA BOJAŠOV (s. 1961) on omien sano-
jensa mukaan ensisijaisesti historian 
opettaja Pietarin merisotakoulussa, 
toissijaisesti kirjailija. Kirjailijana 
prosaisti, fantastisen realismin tyylisuun-
nan edustaja, joka on julkaissut lukuisia 
romaaneja ja saanut Kansallinen bestsel-
ler -palkinnon.

iGOr BulATOVski (s. 1971) on pal-
kittu pietarilainen runoilija, kääntäjä, 
kustannustoimittaja ja kirjallisuudentut-
kija. Bulatovskin runoja on ilmestynyt 
suomeksi Tuli & Savu -lehdessä (2009) 
ja Parnassossa (2010). Hänet tunnetaan 
Pietarissa arvostetun Novaja kamera 
hranenija (Uusi tavarasäilytys) -ryhmän 
jäsenenä.

AleksAnDr BuŠkOVski (s. 1970) on Pet-
roskoissa asuva karjalainen kirjailija, joka 
on työskennellyt yli 15 vuotta Venäjän 
armeijan nopean toiminnan joukoissa. 
Ensimmäinen kertomuskokoelma 
ilmestyi Sever-lehdessä vuonna 2007. 
Tuotanto liittyy keskeisesti Tšetšeniaan ja 
sotatapahtumiin.

VikTOr JerOFeJeV (s. 1947) syntyi 
moskovalaiseen diplomaattiperheeseen 
ja vietti osan lapsuuttaan Pariisissa, 
valmistui Moskovan yliopistosta vuonna 

1970, väitteli Dostojevskin ja ranskalai-
sen eksistentialismin suhteesta 1975. Kir-
jailijaliiton jäsen vuodesta 1978, mutta 
erotettiin seuraavana vuonna Neuvos-
toliitossa kielletyn Metropol-almanakan 
vuoksi. Hän joutui kahdeksan vuoden 
julkaisukieltoon. Suomeksi häneltä ovat 
ilmestyneet teokset Venäläisen sielun 
ensyklopedia (2009), Hyvä Stalin (2007), 
Miehet (2005) ja Moskovan kaunotar 
(1991).

leOniD JuZeFOViTŠ (s. 1947) on prosaisti 
ja käsikirjoittaja. Hänet tunnetaan 
historiallisista dekkareista ja jännitys-
kertomuksista, joista useat on sovitettu 
tv-sarjoiksi. 

AleksAnDr kABAkOV (s. 1943) tunne-
taan filosofisista allegorioista ja synkistä 
antiutopioista Kabakov nousi perestroikan 
aikana kansainväliseen maineeseen esi-
koisromaanillaan Nevozvrašenets (1988).

PAVel krJuTŠkOV (s. 1966) on moskova-
laistoimittaja, kirjallisuudentutkija ja kir-
jailija, joka on työskennellyt sanoma- ja 
aikakauslehdissä, radiossa ja televisiossa. 
Krjutškov on Kornei Tšukovskin kotimu-
seossa tutkijana sekä Novyi Mir -lehden 
runousosastosta vastaava toimittaja.

PAVel krusAnOV (s. 1961) on pietari-
lainen prosaisti. Hänen tuotannostaan 
löytää maagisen realismin, dystopian 
ja fantasian piirteitä. Suomalaisesta 
mytologiasta kiinnostunut Krusanov 
on myös julkaissut romaanimukaelman 
Kalevalasta.

serGei lukJAnenkO (s. 1968) on psy-
kiatri, joka on kirjoittanut yli 25 kirjaa 
ja saanut lähes 50 kirjallisuuspalkintoa, 
kuten Paras eurooppalainen fantasiakir-
jailija 2003 ja Vuoden kirjailija Venä-
jällä 2006. Hän muutti Kazakstanista 
Moskovaan vuonna 1996. Lukjanenko 
on kirjoittanut kirjoja myös yhdessä 
Vladimir Vasiljevin kanssa. Yöpartio ja 
Päiväpartio -kirjat on myös filmatisoitu 
Venäjällä (vuosina 2004 ja 2006).

Suomeksi ovat ilmestyneet Yöpartio 
(2012), Päiväpartio (2013), Hämärän 

partio (2014) ja Viimeinen partio (2015). 
Venäjällä Partio-kirjoja on myyty yli 
kaksi miljoonaa.  

DmiTri nOVikOV (s. 1966) on Petros-
koissa asuva prosaisti. Hän on julkaissut 
tekstejään merkittävissä kirjallisuus- ja 
kulttuurilehdissä, kuten Družba narodov, 
Novyj mir, Znamja, ja Sever -lehdissä.

JeVGeni POPOV (s. 1946) on Krasnojars-
kissa syntynyt, nykyään Moskovassa 
asuva prosaisti. Parhaiten hänet tunne-
taan groteskin absurdeista kertomuksista, 
jotka usein ammentavat hänen Siperian 
kotiseutunsa kuvastosta. Popov leikittelee 
eri genreillä. 

Suomeksi ovat ilmestyneet teokset 
Mestari Kaaos (2003), Aaton aattona 
(1993), Miksei tule rahaa ja muita kerto-
muksia (1991) sekä Elämän ihanallisuus 
(1990).

VAleri POPOV (s. 1939) on pietarilaiskir-
jailija, laajasti tunnettu nykyprosaisti. 
Popov on Pietarin kirjailijaliiton puheen-
johtaja. Häntä pidetään Sergei Dovlatovin 
anekdoottiproosan jatkajana, ja Popov 
saikin Dovlatov-palkinnon v. 1993.

VAlenTin POsTnikOV (s. 1970) on 
palkittu lastenkirjailija. Postnikov on 
tunnetun, Juri Družkov -salanimellä jul-
kaisseen lastenkirjailijan poika. Postni-
kov on julkaissut kymmeniä lastenkirjoja 
ja tunnetaan isänsä luomien hahmojen 
Karandašin ja Samodelkinin seikkailujen 
jatkamisesta.

Aleksei Purin (s. 1955) on pietarilainen 
runoilija ja esseisti. Purin työskentelee 
toimittajana Zvezda-kirjallisuuslehdessä. 
Hän on saanut kahdesti pietarilaisen 
Severnaja Palmira -palkinnon. Purin 
on analysoinut 1900-luvun venäläisen 
runouden lisäksi myös nykyrunouden 
problematiikkaa. 

VAleriJA PusTOVAJA (s. 1982) on tun-
netuimpia nuoren polven kirjallisuus-
kriitikkoja. Hän vastaa Oktjabr-lehden 
kritiikkiosastosta. Pustovaja työskentelee 
Moskovan valtionyliopistossa opettajana. 
Hän kirjoittaa kritiikkejä arvostettuihin 
kirjallisuuslehtiin.

AnnA remeZ (s. 1980) on toistamiseen 
ollut Debjut-kirjallisuuspalkinnon 
lyhytproosan finalistina. Pietarilainen 
Remez on työskennellyt lastenkirjalli-
suuteen erikoistuneissa julkaisuissa sekä 
lastenkirjallisuuden kriitikkona useilla 
nettisivustoilla, tätä nykyä kirjastonhoi-
tajana Šostakovitšin yksityiskoulussa. 
Julkaissut useita lastenkirjoja.

leV ruBinŠTein (s. 1947) on venäläisen 
käsiterunouden eli konseptualismin 
tunnetuimpia edustajia. 

Helsingin kirjamessuille  
Vuonna 2015 saapuVat  
Venäläiset kirjailijat
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Häneltä on suomennettu kokoelma 
Tässä olen minä (Nastamuumio, 2010) 
ja valikoima runoja Sankarin ilmesty-
minen (Poesia, 2015). Katso laajempi 
esittely ja näyte hänen runoistaan 
takakannesta.

nikiTA sAFOnOV (s. 1989) rakentaa venä-
läisen konseptualismin ja kokeellisen 
runouden perinteelle. Esikoisteos Solmu 
ilmestyi vuonna 2011. Toinen teos, Kään-
nös symmetriakentällä, voitti vuonna 
2014 ensi kertaa jaetun, kokeellista runo-
utta edistävän Arkadi Dragomoštšenko 
-palkinnon. Hänen runouttaan on 
luonnehdittu askeleksi eteenpäin, uutta 
etsiväksi ja tulevaisuuteen suuntautu-
neeksi. Safonov asuu Pietarissa.

iGOr sAHnOVski (s. 1958) on uralilainen 
kirjailija Jekaterinburgista. Koulutuksel-
taan filologi, toiminut kirjallisuuslehdissä 
ja kustantamoissa. Saanut useita kirjalli-
suuspalkintoja. 

rOmAn senTŠin (s. 1971) on uuden 
realistisen proosan kärkinimiä. Siperi-
assa Tuvan tasavallan pääkaupungissa 
Kyzylissä syntynyt ja kasvanut, nykyisin 
Moskovassa asuva kirjailija tunnetaan 
nyky-yhteiskunnan kriittisenä, usein 
miltei naturalistisena kuvaajana. Hän on 
useissa yhteyksissä painottanut kirjalli-
suuden roolia ympäröivän todellisuuden 

dokumentoinnin keinona. Sentšin on 
kuvannut useissa teoksissaan elämää 
2000-luvun Siperiassa. Hän on nimennyt 
neuvostoliittolaiset 1960–80-lukujen 
maaseutuprosaistit suosikkikirjailijoik-
seen. 

Sentšin on ollut ehdolla kaikkien 
Venäjän merkittävimpien kirjallisuus-
palkintojen saajaksi, ja hänet on palkittu 
mm. Literaturnaja Rossija ja Znamja 
-palkinnoilla. Häneltä on suomennettu 
teos Jeltyševit, erään perheen rappio 
(2015).

miHAil ŠiŠkin (s. 1961) on maail-
mankuulu venäläinen prosaisti. Katso 
laajempi esittely ja näyte hänen kirjastaan 
Neidonhius tämän lehden sivuilta 10–11.

AleksAnDr sneGirJOV (s. 1980) edustaa 
venäläisen kirjallisuuden uutta suku-
polvea ja kuvaa teoksissaan tuoreesta 
näkökulmasta nyky-Venäjän elämää.

irinA ŠOsTAkOVskAJA (s. 1978) on Mos-
kovassa asuva runoilija. Vuonna 2014 
Šostakovskaja voitti arvostetun Andrei 
Bely -kirjallisuuspalkinnon. Hänen 
runoistaan on sanottu, että ne rakentuvat 
arvaamatta ja leikkisästi kuin jazz-imp-
rovisaatiot.

ArTemi TrOiTski (s. 1955) on kuuluisa 
rocktoimittaja, musiikkikriitikko ja tieto-

kirjailija. Katso laajempi esittely ja otteet 
uutuuskirjasta Venäläinen karmageddon 
sivuilta 20–21. 

AleksAnDr TŠAnTseV (s. 1978) on mos-
kovalaissyntyinen kriitikko, prosaisti ja 
japanilaisen kirjallisuuden asiantuntija. 
Valmistui Moskovan yliopiston itämais-
ten kielten laitokselta ja teki harjoitte-
lunsa Kiotossa buddhalaisessa yliopis-
tossa. Palkittu filologi ja kriitikko.

JelenA TŠiŽOVA (s. 1957) on pietarilainen 
kirjailija ja Pietarin PEN-klubin johtaja. 
Koulutukseltaan hän on kauppa tieteiden 
lisensiaatti. Vuonna 1990 hän sai kir-
jailijaliiton jäsenyyden ja on toiminut 
siitä lähtien kirjailijana. Tšižova toimii 
maailmankirjallisuuteen keskittyneen 
Vsemirnoe slovo -lehden päätoimittajana. 
Tuotanto sijoittuu Pietariin tai sen lie-
peille. Hänen teostensa päähenkilöt ovat 
naisia ja usein yhteisöjensä poikkeusyk-
silöitä, totuuden etsijöitä ja kapinallisia-
kin. Vuonna 2009 Tšižova sai Venäjän 
Booker-palkinnon.

lJuDmilA uliTskAJA (s. 1943) on tun-
netuimpia venäläisiä nykykirjailijoita, ja 
hänen teoksiaan on käännetty kymme-
nille kielille. Katso laajempi esittely ja ote 
kirjasta Tyttölapsia tästä lehdestä sivulta 
18–19.

JeVGeni VODOlAZkin (s. 1964) sai toisesta 
romaanistaan Arsenin neljä elämää 
(2012) merkittävät Bolšaja kniga ja 
Jasnaja Poljana -palkinnot. Vodolazkin 
on väitellyt filologian tohtoriksi muinais-
venäläisestä kirjallisuudesta. Hänen 
kiinnostuksensa tulee erityisen hyvin 
esiin nimenomaan keskiajan Venäjälle 
sijoittuvassa Arsenin neljä elämää (suo-
meksi 2015) -romaanissa, jossa on paljon 
muinaisvenäläistä sanastoa.

sTAnislAV VOsTOkOV (s. 1975) on syntyi-
sin Taškentista, työskennellyt sikäläisessä 
eläintarhassa sekä luonnonsuojelupro-
jektissa Kambodžassa. Opiskeli Englan-
nissa harvinaisten eläinten suojelua ja 
työskenteli Jerseyn saarella, jossa kirjoitti 
myös päiväkirjaa. Työ eläinten parissa on 
päätynyt hänen lastenkirjojensa aiheeksi, 
ja Vostokov on saanut useita palkintoja 
lastenkirjoistaan. Vostokovilta on julkaistu 
suomeksi lastenromaani Frosjan talo 
(2015).

JAnA ŽemOiTeliTe (s. 1965) on petros-
koilainen prosaisti, kääntäjä, runoilija, 
näytelmäkirjailija ja kustannustoimittaja. 
Useita eri runokokoelmia ja kertomuksia 
julkaissut Žemoitelite on myös opiskellut 
suomea Petroskoin yliopistossa ja toimi-
nut suomesta kääntäjänä.

tilaukset@netn.fi
www.netn.fi

kauppa 040 721 4891

Fjodor Dostojevski:
Kulta-aika taskussa 

Kirjoituksia Venäjän maasta  
ja hengestä

Suom. Tiina Kartano
Hinta 39 €

Uusin
Dostojevski   

Dostojevskin yhteiskunnallisen ajattelun  
ymmärtäminen on myös nykyisen Venäjän ja

venäläisyyden ymmärtämistä.

Peter Pomerantsev
MIKÄÄN EI OLE 

TOTTA JA KAIKKI ON 
MAHDOLLISTA

Propagandaguruja, siperialaisia gangstereita, 
oligarkkeja, naisia, jotka koulutetaan 

superrikkaiden jalkavaimoiksi… Toimittaja Peter 
Pomerantsevin tietokirja on hämmentävä sukellus 

uuden Venäjän surrealistiseen sydämeen.
 

Vladimir Sorokin
TELLUURIA
Karnevaali, bakkanaali, poliittinen pilakuva ja 
hengästyttävä näkökulma lähitulevaisuuteen. 
Uralilta louhitaan alkuainetta, telluuria, jota 
käytetään uudenlaisena huumeena. Telluurinaula 
päässä elämä on vihdoin elämisen arvoista! Vaan 
mitä tapahtuu kun alkuaine uhkaa loppua?
 

TERVETULOA VENÄJÄLLE, 
RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN MAAHAN 

w w w . l i k e . f i
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Kymmenisen vuotta sitten julkaisin kir-
jallisuuslehti Literaturnaja gazetassa 
artikkelin otsikolla Kirjallisuus ja mark-
kinat. Johtopäätökseni oli, että kulttuurin 
ja markkinoiden intressit ovat vastak-
kaiset. Viime vuodet ovat vahvistaneet 
näkemystäni. 

Pidän mitä tärkeimpänä kansaan 
vaikuttavana voimana markkinoita. Ne 
aiheuttavat vääjäämättä sivistystason 
alenemista, maun muuttumista kar-
keammaksi ja älyllistä degeneraatiota. 
Markkinat eivät toki ole asettaneet pää-
määräkseen moukkamaistaa ihmisiä 
ja muuttaa heitä primitiivisemmiksi, 
eivätkä ne perusta erityiskomiteoita tai 
lobbausryhmiä siihen suuntaan. Ne vain 
toimivat luontaisesti näin. Vai voiko hel-
lettä syyttää vesistöjen kuivumisesta tai 
pakkasta niiden jäätymisestä?

Erityisen paljon markkinat vaikut-
tavat painosten pienenemiseen. Monet 
tosin selittävät painosten romahduksen 
uusien teknologioiden tulolla, eikä sitä 
voi kieltää. Meidän tilanteeseemme vai-
kuttaa vielä pettyminen ideologioihin 
ja aatteisiin – syvimmiltään pettyminen 
sanaan.

Neuvostosysteemin hajoamisen ja 
radikaalien reformien aikakaudella 
Venäjä jäi vaille parasta älyllistä työka-
luaan. Tämän tihutyön tekivät mark-
kinat luonnonvoimaisesti, ohimennen 
ja varsinaisesti tavoittelematta tätä. 
Markkinaehtoinen hinnanmuodostus 
oli kohtuuttoman innokkaiden ja lyhyt-
näköisten uudistajien mielestä yleislääke 
kaikkeen. Paperin, painattamisen, kul-
jetusten ja postittamisen hinnat nousi-
vat taivaisiin. Samaan aikaan tutkijat, 
opettajat, lääkärit, insinöörit ja opis-

tilataan Porukalla!  
elVytetään siVistys!

Meneillään on Venäjälläkin kirjallisuuden juhlavuosi 2015.  Kirjallisuuslehtien 
miljoonapainokset voisivat estää kulttuurisen surkastumisen. 

”Viime vuosisadan lopussa todistimme kahta tavatonta ilmiötä: 80-luvun 
kirjallisuuslehtien buumia ja nykyistä kriisiä. Lihavien vuosien jälkeen tulivat 
laihat. Lehtien kunniaksi on todettava, että ne eivät romahtaneet tasoltaan 
eivätkä päätyneet omistajavaihdoksiin. Monet arvioivat, että ne ovat nyt jopa 
kiinnostavampia kuin buumin aikana.” 

Näin kirjoittaa kirjallisuuslehden päätoimittaja Aleksandr Ebanoidze.

Venäjästä AVAimeltA
•	 Kenen	aika?	Esseitä	venäläisestä	nykykirjallisuudesta
•	 Kultia	kujille	hopehia	tanhuville	–	kuvittajien	Kalevala
•	 Venäläisiä	kertojia

info@avain.net

facebook.com/ 
Avainpage

kelijat eli nk. lukevat ihmiset syöstiin 
syvään köyhyyteen. Kahdelta suunnalta 
tulevat iskut kaatoivat tukipylvään ja 
aiheutti romahduksen. Tulokset ovat 
paitsi tavattomat myös kansakunnan 
moraaliselle terveydelle vaaralliset. Sosi-
aalipsykologien tekemät testit ja haas-
tattelut vahvistavat tieteellisesti loppu-
tuloksen: yhteiskuntamme surkastuu 
kulttuurisesti ja henkis-moraalisesti. 
Menneisyydessä maa, jossa lukemista 
on harrastettu melkein eniten maail-
massa, on vajonnut kehittyvien, alhaisen 
lukutaidon maiden tasolle. Vielä ei ole 
saavutettu pistettä, josta ei ole paluuta, 
mutta taantuminen saattaa pian muut-
tua peruuttamattomaksi.

En haluan kuitenkaan vain harmitella 
vaan etsiä ulospääsyä ja pelastusyrityksiä. 
Mitä pitää tehdä, että paras älylliset työ-
kalut saataisiin kaivettua vintiltä ja otet-
tua käyttöön?

Toivon, että nyt, Kirjallisuuden 
vuonna 2015, jo kymmenen vuotta sitten 
ilmestyneet ajatukseni saavat vastakai-
kua.

Jokainen, joka on ollut tekemisissä 
kirjabisneksen kanssa, tietää että pai-
nosmäärien putoamisen tärkein syy 
on kirjakaupan romahtaminen. En ala 
puida mutkikasta kysymystä gutenbergi-
läisen sivilisaation kriisistä, vaan puhun 
henkisen janon sammuttamisesta, siis 
vakavasti otettavien kirjojen kysynnän 
tyydyttämisestä. Seurallinen kirjailija saa 
uutuuskirjansa hädin tuskin riittämään 
sukulaisille ja tuttaville, ja loppupainos 
myydään Moskovan ja Pietarin kau-
poista. Ulkopuolelle jää tällöin valtava 
maa, jonka kansalaiset eivät vielä ole 
kuolleet sukupuuttoon eivätkä unohta-

Marcel  
H. van Herpen
putinin sodat
venäjän uuden  
imperiumin nousu

messuosastolla 6 f 69

Yksinkertaiset ohjeet purkavat 
akvarellien maalaamisen 
selkeisiin työvaiheisiin. Ne ovat 
kuin reseptejä. Opit luomaan 
talvisen metsän, järven ja 
kaupunkimaiseman. 

Venäjällä asunut Pyykkö opettaa  
maalaamista suomeksi ja venäjäksi.

Basamin osastolla 6e68

Maire Pyykkö
AkvArelli  -
AAkkoset 
talvimaisemat 
akvarellilla
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neet ajattelukykyä, joten nykyiset painos-
määrät pitäisi suunnilleen kymmenker-
taistaa.

Tilanne ei kuitenkaan ole mahdoton. 
Kaikesta huolimatta Venäjän maassa säi-
lyi romahduksen aikanakin kirjallisuutta 
viljeleviä tahoja, ja ennen kaikkea levi-
tysjärjestelmä jäi henkiin. Tarkoitan ns. 
paksuja kirjallisuuslehtiä. 

Viime vuosisadan lopussa todistimme 
kahta tavatonta ilmiötä, jotka liittyivät 
tähän toimialaan: kirjallisuuslehtien 
1980-luvun buumia ja nykyistä kriisiä. 
Lihavien vuosien jälkeen tulivat laihat. 
Lehtien kunniaksi on todettava, että ne 
eivät romahtaneet tasoltaan eivätkä pää-
tyneet omistajavaihdoksiin. Monet arvi-
oivat, että ne ovat nyt jopa kiinnostavam-
pia kuin buumin aikana. 

Reformin jälkeisinä vuosina lehdet 
joutuivat yhteiskunnassa marginaaliin. 
Mutta niiden sisäinen rakenne on kuin 
luotu älyllisesti heikentyneen ruumiin 
tukemiseen: joka numerossa on proosaa 
ja runoutta, kritiikkiä ja yhteiskuntaku-
vauksia, politiikan analyysiä ja muistel-
mia. Järistyksistä huolimatta kirjallisten 
aikakauslehtien instituutio on pysynyt 
hengissä ja pystyy palvelemaan yhteis-
kuntaa. 

Provinssiin ei lähetetä hyviä uutuus-
kirjoja – se ei kannata – mutta sinne 
tulee yhä aikakauslehtiä. Tilaajalistoilla 
näkyy etäisiä kaupunkeja kuten Anadyr, 
Tynda, Magadan ja 
Ulan-Ude. Toimivaa 
rakennetta pitäisi 
ehdottomasti hyö-
dyntää ja periferiaan 
menevien lehtien 
määriä kolmin- tai 
kymmenkertaistaa. 

Miten edistää asiaa 
ja saada painokset 
kymmenkertaisiksi? 
Kokemukset opetta-
vat: 80-luvun lopussa, 
kun miljoonankaan 
kappaleen painokset 
eivät riittäneet, luki-
jakunta keksi ratkai-
sun: lehtiä tilattiin 
porukalla – terveys-
keskuksen henkilö-
kunta, koulun opet-
tajat tai tutkimuslaitoksen laboratorion 
henkilökunta hankkivat niitä yhdessä. 
Nykyisissä vaikeuksissa tämä menetelmä 
on vielä luontevampi, ja se auttaa lukevia 
ihmisiä. Sen tehokkuus saattaa pysäyttää 

kulttuurisen entropian stimuloiden kan-
salaisyhteiskunnan organisoitumista ja 
kehitystä. 

Kirjallisuuden vuonna 2015 lehtien 
yhteistilauksia pitää 
kampanjoida läpi 
koko yhteiskunnan. 
Ja isoista kampan-
joista maassamme on 
kokemusta.

Ehdottomani idea 
on yksinkertainen 
ja helppo toteuttaa. 
Silti tämä onnistuu 
vain, jos venäläisen 
sivistyneistön itse-
suojeluvaisto ei ole 
täysin surkastunut, 
jos se kokee tarvetta 
ymmärtää histori-
allista kriisiä, johon 
maamme on joutu-
nut, ja yrittää etsiä 
ratkaisuja. Ja jos 
venäläisen klassisen 

kirjallisuuden opetukset eivät ole men-
neet hukkaan.

En haluaisi, että minua pidetään hai-
hattelijana. Kimppatilausten idea voi-
daan toteuttaa vain sitkeän propagandan 

avulla. Siksi pyydän tukea kaikilta, jotka 
ovat samalla tavoin huolissaan kuin 
minä.

Lopuksi lainaan yhtä Venäjän viisaim-
mista ihmisistä, eli runoilijaa ja diplo-
maattia Fjodor Tjuttševia: ”Kun älyllisen 
elämän heikentyy yhteiskunnassa, aineel-
liset pyrkimykset ja inhottavat itsekkäät 
vaistot voimistuvat”. Ja vielä: ”Venäjä on 
kuin karille ajanut laiva, jota miehistö ei 
ponnistuksillaan saa irrotettua ja jonka 
vain kansa voi kohottaa karilta ja panna 
liikkeelle.”

Aleksandr Ebanoidze on kirjailija ja Družba narodov 
-lehden päätoimittaja. 

Lehden nimi tarkoittaa suomeksi kansojen 
ystävyyttä. Se on ilmestynyt vuodesta 1939 
Moskovassa, mutta kuten jutusta voi päätellä, se 
on aikoinaan ollut ilmeisen tunnettu kautta koko 
valtavan Venäjänmaan. 

Alun perin lehti oli Neuvostoliiton kirjailijaliiton 
äänenkannattaja, mutta se on kunniakkaasti 
julkaissut myös kritiikkejä ja juttuja käännöskirjai-
lijoiden teoksista. 

Tämä artikkeli on alun perin ilmestynyt Novaja 
gazeta -lehdessä. Suomentanut Kirsti Era.

miten edistää asiaa 
ja saada painokset 

kymmenkertaisiksi? 
kokemukset opettavat: 

80-luvun lopussa, 
kun miljoonankaan 

kappaleen painokset 
eivät riittäneet, 

lukijakunta keksi 
ratkaisun: lehtiä tilattiin 

porukalla.

Kalle Kniivilä: Krim on meidän

22.10. 16.00 Aino-lava

Hae omasi osastoilta 6b99 tai 7h49 tai tilaa 
www.intokustannus.fi, myynti@intokustannus.fi tai 040 179 5297.

Venäjä  joka kantilta

artemi troitsKi:  
venäläinen Karmageddon

22.10. 16.00 Aino-lava
24.10. 11.30 Eino Leino -lava 
 24.10. 12.30 Rosebud 6b99

Jevgeni vodolazKin:  
arsenin nelJä elämää

24.10. 12.00 Katri Vala -lava 
 24.10. 13.00 Rosebud 6b99 

24.10. 14.00 Aino-lava
25.10. 15.00 Kullervo-sali

roman sentšin: Jeltyševit

22.10. 16.00 Aino-lava
23.10. 14.30 Katri Vala -lava 
 23.10. 15.30 Rosebud 6b99  

23.10. 16.45 Sello 6f79

Boris aKunin: eriKoistehtäviä 
24.10. 14.00 Aino-lava  

24.10.  16.00 Rosebud 6b99
25.10. 15.00 Aleksis Kivi -lava  

25.10. 16.00 Akateeminen 
Kirjakauppa 6c99

sergei luKJanenKo: viimeinen Partio

25.10. 14.00 Kullervo-sali  
25.10. 15.30 Rosebud 6b99

luKe harding: snowden

23.10. 17.00 Aleksis Kivi -lava  
23.10. 18.00 Rosebud 6b99

24.10. 11.30 Eino Leino -lava

ilKKa taiPale: venäJä mon amour

23.10. 18.30 Rosebud 6b99

Into HelsIngIn kIrjamessuIlla 
22.–25.10.2015
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Kaksi pientä tyttöä, jalassaan 
kaupunkilaiskengät mutta 
lämmikkeenään maalaisittain 

kiedotut paksut huivit, asteli kohti vih-
reää lautaseinäistä myyntikojua, jonka 
eteen oli jo muodostunut lohduttoman 
synkkä jono. Odoteltiin kaaliauton 
tuloa.

Marraskuun myöhäinen aamu oli jo 
koittanut, mutta oli hämärää ja ankeaa, 
ja tähän ankeuteen toivat iloa vain paina-
vat, kosteuden tummentamat punaliput, 
joita ei ollut juhlapäivän jäljiltä kerätty 
pois.

Tytöistä vanhempi, kuusivuotias 
Dusja, rutisti taskussaan nuhjaantunutta 
kymppiä. Sen kympin hän oli saanut 
vanhalta Ipatjevalta, jonka luona tytöt 
olivat asuneet melkein vuoden. Nuorem-
malle, Olgalle, hän oli tyrkännyt kannet-
tavaksi kaalisäkin.

– Otatte niin paljon kuin saatte kan-
nettua, oli Ipatjeva käskenyt, – ja noin 
kilon porkkanaa.

Oli juuri oikea aika laittaa hapankaali 
käymään. Ipatjeva ei jaksanut kaalia raa-
hata, kävelemäänkin hän pystyi vain 
vaivoin. Lisäksi hän oli tyttöjen asetut-
tua hänen luokseen asumaan jo tottunut 

siihen, että nämä hoitivat melkein kaikki 
kotityöt omine nokkineen, kuin itsestään 
ja pakottamatta.

Tytöt oli tuotu Norsutäti-liikanimeä 
kantavan vanhan Ipatjevan luo vuoden 
neljäkymmentäviisi lopulla, eräänä lumi-
tuiskuisena iltana, melkein yöllä. He oli-
vat Ipatjevan äskettäin kuolleen sisaren 
lapsenlapsia ja orpoja: isä oli kaatunut 
rintamalla ja äiti kuollut vuoden päästä. 
Naapuri oli tuonut heidät Norsutädille, 
sen läheisempiä sukulaisia heillä ei ollut. 
Ipatjeva antoi tyttöjen jäädä, vaikka ei 
juuri ilahtunutkaan. Aamulla puuroa 
lämmittäessään hän mutisi: tänne toivat, 
minun niskoilleni 

Tytöt painautuivat pelästyneinä toi-
siinsa ja tuijottivat vanhusta kulmiensa 
alta samanlaisin pyörein silmin.

Ensimmäisen viikon tytöt pysyivät 
vaiti. He eivät tuntuneet juttelevan kes-
kenäänkään, rahinaa vain kuului kun he 
raapivat päätään. Vanhuskin oli hiljaa, 
ei udellut mitään, mietti vain isoa kysy-
mystä: pitääkö tytöt luonaan vai viedäkö 
lastenkotiin.

Lauantaina hän otti mukaansa pesu-
vadin, puhtaat alusvaatteet sekä tytöt, joi-
den hiukset oli etukäteen voidellut pet-

rolilla, ja vei heidät Seleznjovin kadulle 
saunaan. Saunan jälkeen Ipatjeva päästi 
tytöt ensimmäistä kertaa maata omaan 
sänkyynsä. Sitä ennen nämä olivat nuk-
kuneet nurkassa olevalla patjalla. Tytöt 
nukahtivat äkkiä, ja Ipatjeva istui vielä 
pitkään puhelemassa ystävättärensä Kro-
tovan kanssa. Teenjuonnin jälkeen hän 
sanoi:

– Luoja noitten kanssa, asukoot tässä. 
Ehkeivät suotta tulleetkaan vaivaksi van-
hoilla päivilläni.

Tytöt tuntuivat vaistoavan kohtalonsa 
ratkenneen, he rupesivat juttelemaan 
keskenään ja sitten vanhuksellekin, jota 
alkoivat kutsua Tanja-tädiksi. He kotiu-
tuivat, tottuivat uuteen asumukseensa ja 
Norsutätiin, mutta kaupunkilaislasten 
seuraan he eivät sopeutuneet: näiden 
leikit olivat käsittämättömiä, kiinnosta-
vampaa oli istua sisällä ompelukoneen 
vierellä kuunnellen sen epätasaista rak-
sutusta ja keräillä lattialle putoilleita 
tilkkuja: Ipatjeva otti ompelutyötä kotiin 
– hyvällä tuurilla sai ommella uuttakin, 
mutta enimmäkseen joutui muuntamaan 
entisiä yhdelle ja paikkaamaan toiselle 

Nyt tytöt olivat kaalinhakumatkalla, ja 
Dusja koetti arvailla, mihin kaali pantai-

siin käymään: taloudessa ei ollut tynny-
riä. Dusjan takin reikäisessä taskussa oli 
kympin lisäksi aikakauslehdestä leikattu 
piirroskuva isohampaisesta keltaisesta 
japanilaisesta, joka huitoi käyrällä veit-
sellä kartankappaletta.

Dusja pyyhki siskonsa nenän ja pisti 
palelevat sormensa taskuun tunnustel-
lakseen rullalle kierrettyä kymppiä.

– Noin iso olet, etkä osaa nenääsi 
pyyhkiä, hän ärisi aivan kuin Ipatjeva, 
ja pisti taas kätensä taskuun. Kohmei-
set sormet eivät tunnistaneet kymmen-
ruplasta vaan alkoivat kieritellä keltaista 
japanilaista ehommaksi tötteröksi. Ryp-
pyinen kymmenruplanen luiskahti louk-
kaantuneena taskun reikään ja lehahti 
lentämään pitkin kadun pintaa yhdessä 
huurteisten, harmaiden lehtien kanssa.

Siskokset asettuivat lyhyen jonon hän-
nille. Naiset olivat puhuneet, ettei kaalia 
ehkä tuotaisikaan, ja siksi vain kaikkein 
sinnikkäimmät jäivät jonottamaan. Kaikki 
muut seisoivat jonossa vain kymmeni-
sen minuuttia ja poistuivat sitten sanoen 
palaavansa. Tytöt painautuivat tiiviisti toi-
siinsa ja tömistelivät kylmän kangistamia 
jalkojaan – käytetyt kengät oli saatu lah-
joituksena eivätkä pitäneet lämmintä.

kaali-ihme
ljudmila ulitskaja (s. 1943) on tunnetuimpia venäläisiä nykykirjailijoita, ja 
hänen teoksiaan on käännetty kymmenille kielille. Hän on koulutukseltaan 
biologi ja työskenteli perinnöllisyystieteen parissa vuoteen 1970, jolloin hänet 
erotettiin työstään kielletyn samizdat-kirjallisuuden levittämisen vuoksi.

Ulitskaja on saanut useita palkintoja, kuten vuonna 2011 Simone de Beauvoir 
-palkinnon ansioistaan naisten kuvaajana ja sukupuolten tasa-arvon edistäjänä. 

Ulitskaja tunnetaan myös opposition äänenä ja Venäjän nykyhallinnon vastai-
sista kannanotoistaan.

Ulitskajan teoksissa sukupolvien ketjut, muistaminen ja emigraatio ovat 
toistuvia teemoja. Yhteiskunnan vaiheet kietoutuvat erottamattomasti romaa-
nien juoniin. Hänen päähenkilönsä kuuluvat usein intelligentsijaan.

Ulitskajalta on suomennettu teokset Iloiset hautajaiset (2002), Naisten 
valheet (2011), Medeia ja hänen lapsensa (2012), Vihreän teltan alla (2014) ja 
Tyttölapsia (2015), josta tässä ote. Ulitskajan kustantaja on Siltala. 
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– Olisi pitänyt laittaa huopikkaat, 
sanoi Dusja.

– Kissa nukkuu huopikkaitten päällä, 
vastasi Olga.

Sitten he vaikenivat saatuaan sanotta-
vansa sanottua.

Kuorma-auto kaalilasteineen ilmaan-
tui noin neljänkymmenen minuutin 
kuluttua. Sitä purettiin pitkään, ja tytöt 
odottelivat kärsivällisinä myynnin aloit-
tamista. Heille ei tullut mieleenkään läh-
teä pois ilman kaalia.

Lopulta lasti saatiin purettua. Vihreä 
luukku avattiin, ja myyjä aloitti jakelu-
urakan. Jono paisui välittömästi. Kaikki 
kipittivät paikalle: sekä jonosta paikan 
varanneet että paikattomat. Tyttöjä työn-
nettiin yhä kauemmas hännille. He olivat 
hytisseet jo pitkään. Taivaalta tuli välillä 
vettä tai räntää. Tyttöjen huivit olivat jo 
läpimärät mutta lämmittivät vielä. Jalat 
sen sijaan olivat jo jääkalikat. Kello oli 
jo ehättänyt päivällisaikaan, ja kun tytöt 
olivat päässeet ihan liki, myyjä sulki luu-
kun. Juuri ostovuorossa ollut täti-ihmi-
nen nosti metelin:

– Mitä sinä nyt kiinni panet, kun 
vasta avasit?

Myyjä äyskäisi hänelle:
– Ruokatunti! ja poistui.
Kului taas tunti. Valo kävi niukem-

maksi. Maahan alkoi leijailla kunnon 
lunta isoina hiutaleryppäinä. Lumi ver-
hosi ihmisten kumarat selät, talojen sel-
kämykset ja valkeansinertävän, ulkonäöl-

täänkin kovan oloisen kaalikasan. Lumen 
valkeus kirkasti hieman mieltä ja valaisi 
ehkä katuakin.

Myyjä palasi. Tyttöjen edessä seiso-
neen tädin saatua kaalinsa Dusja otti 
taskustaan kallisarvoisen tötterön ja 
avasi sen – kympin sijaan kädessä oli 
kuva japanilaisesta. Hän kaiveli taskuaan, 
mutta siellä ei ollut mitään muuta. Hän 
kauhistui.

– Täti! Minun rahani on hävinnyt! 
hän huusi! – Se on hävinnyt matkalla! 
Vahinko se oli!

Punakka ja monien vaatekerrostensa 
johdosta kaalinpyöreä myyjätär kurkisti 
luukustaan alas, vilkaisi Dusjaa ja sanoi:

– Kipaise kotiin! Hae äidiltä rahaa, 
saat sitten kaalia jonottamatta.

Dusja ei lähtenyt mihinkään.
– Reikä taskussa! En minä tahallaan! 

hän parkui.
Pikku Olga tajusi murheen määrän ja 

parkui hänkin.
– Mene etsimään, jospa se löytyy mat-

kan varrelta, opasti tummakasvoinen 
nainen jonosta.

– Niin varmaan löytyy, tuhahti yksi-
silmäinen vanhus.

– Nyt loppuu se hidastelu, turhaa 
höpinää! Menes nyt pois siitä, tyttö! 
sanoi joku kolmas.

Kaksi kumaraa, maalaisittain huiviin 
kiedottua tyttöä lähti kävelemään kotiin 
päin, potkiskellen hajalle lumen ja hämä-
rän sekaisia lehtikasoja ja kumartuen 

välillä haromaan kalvenneilla sormillaan 
kuralammikkojen jäähileestä rahisevaa 
vettä. Vanhempi valitti murheellisella 
äänellä, aikuisten tapaan:

– Voi tätä murhetta! Mitenkäs meille 
nyt käy! Pihalle ajaa, mihinkäs sitten 
mennään!

Olgan kolmiomaisen suun kantakul-
mat olivat vääntyneet alaviistoon, ja hän 
toisteli siskonsa perässä:

– Mihinkäs mennään 
Tuli pimeää. Tytöt tallustivat hitaasti 

kotiin päin, säkki suojasi nyt molempien 
hartioita. Älykäs Dusja mietti koko ajan, 
mitä sanoisi Ipatjevalle, ettei tämä löisi 
heitä tai, mikä olisi vielä pahempaa, ajaisi 
heitä matkoihinsa  Että varastettiin? Vai 
että napattiin kädestä? Vai jotain muuta? 
Hänestä tuntui aivan mahdottomalta 
sanoa ”hävitin”.

Olga nyyhkytti. He olivat tulleet 
mutkan kohdalle ja pysähtyivät ylittääk-
seen tien: Dusjassa oli vielä maalaisty-
tön arkuutta kaupungin autoja kohtaan. 
Heitä kohti kiitävän kuorma-auton etu-
valot valaisivat viistosti edessä aukeavaa 
nupukiveystä. Tytöt seisoivat paikallaan. 
Auto käännähti jyrkästi, vauhtia hiljen-
tämättä, ja katulampun valokiila väläytti 
hetkeksi näkyviin sen valkeansinertävä-
hohteisen lastin – korkealle lavan laitojen 
yli kohosi kaalivuori. Auto sujahti heidän 
vieritseen, kiihdytti ja pudotti eteenpäin 
jatkaessaan tyttöjen jalkoihin kaksi val-
tavaa kaalinpäätä. Rääkäisten ne iskeytyi-

vät tiehen. Toinen halkesi kahtia, toinen 
kieri kevyesti hypähdellen aivan Olgan 
jalkojen juureen.

He vilkaisivat toisiaan – kaksi häm-
mästynyttä vaaleansinistä silmää katsoi 
toisiin aivan samanlaisiin. He pistivät 
hartioitaan suojanneeseen säkkiin koko-
naisen kaalinpään, ja myös sen haljen-
neen. Dusja ei saanut säkkiä heitettyä 
selkäänsä, painoa oli liikaa. He tarttuivat 
säkin kulmiin. Nokkela Dusja pisti säkin 
alle pahvinpalan, ja he lähtivät kisko-
maan sitä eteenpäin

Ipatjeva ei ollut kotona. Hän istui 
ystävättärensä Krotovan luona ja pyyhki 
kyyneliä kieroon sintsisuikaleeseen:

– Ajattele nyt, Šura, kävin jo kaksi ker-
taa siellä kojulla  Hävinneet ovat tyttöni, 
hävinneet  Mustalaiset tai kuka lie vienyt 

– No löytyväthän ne, kuka niitä nyt 
huolisi? Mieti nyt itse! Krotova lohdutti.

– Niin hyviä tyttöjä olivat! Kultaisia ja 
kilttejä  Mitenkä ne ilman minua? Entäs 
minä, mitenkäs minä ilman niitä? Ipat-
jeva tuskaili märkää rieputilkkua rutis-
tellen.

Tytöt taas istuivat ulkovaatteet yllä 
pimeässä huoneessa – kaalinpäät pöy-
dälle nostettuaan he olivat asettuneet 
tuolille odottamaan.

Suomentanut Arja Pikkupeura. 

Valtiotieteiden tohtori, 
tutkija Jukka Tarkka 

selvittää, miten Suomen 
turvallisuusympäristö ja 
sen turvallisuus politiikka 
ovat muuttuneet kylmän 

sodan jälkeen.

Suomi 
Venäjän 
talutus

nuorassa?

Kirjassa myös 
presidentit  

Martti Ahtisaari 
ja Tarja Halonen 
saavat satikutia.  
– karjalainen

Valtiotieteiden tohtori, 
tutkija Jukka Tarkka 

selvittää, miten Suomen 
turvallisuusympäristö ja 

politiikka 
ovat muuttuneet kylmän 

nuorassa?
ja Tarja Halonen 
saavat satikutia. 
– karjalainen
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Eho Moskvy, 3. helmikuuta 2014

Juontaja: Romaanikirjailija Leo Tols-
toi, mitä sana ”patriotismi” teille 
merkitsee?

Tolstoi: Patriotismi on moraaliton tunne, 
sillä sen sijaan, että tunnustautuisi Jumalan 
pojaksi, kuten kristinusko meitä opettaa, 
tai edes vapaaksi ihmiseksi, joka luottaa 
omaan järkeensä, jokainen patriotismin 
vaikutuksen alaiseksi joutuva tunnustau-
tuu isänmaansa pojaksi ja hallituksensa 
orjaksi ja tekee järkeään ja omatuntoaan 
vastaan sotivia tekoja. Yksinkertaisim-
massa, selkeimmässä ja ilmeisimmässä 
merkityksessään se ei hallitsijoiden kan-
nalta ole muuta kuin keino saavuttaa omia 
vallanhaluisia ja voitonhimoisia tavoitteita, 
hallituille se taas merkitsee ihmisarvosta, 
järjestä ja omastatunnosta luopumista sekä 
orjamaista alistumista vallanpitäjien tah-
toon. Tällaisena patriotismia myös kaik-
kialla julistetaan.

Juontaja: Oletteko todella sitä mieltä, 
että nykyaikainen positiivinen patrio-
tismi on mahdottomuus?

Tolstoi: Patriotismi ei voi olla hyvää. 
Mikseivät ihmiset sano, että egoismi ei voi 
olla hyvä asia? Tähän väitteeseenhän olisi 
helpompi yhtyä, onhan egoismi ihmisen 

jos leo tolstoi  
kutsuttaisiin tv-kanava 
doŽdin haastatteluun

Artemi Troitski (s. 1955) on kuuluisa moskovalainen 
mutta nykyään Tallinnassa asuva rocktoimittaja, musiikki-
kriitikko ja tietokirjailija. Hän oli Neuvostoliiton ensim-
mäisiä rock-kulttuurin spesialisteja, DJ ja promoottori. 
1990-luvulla hän oli Venäjän Playboyn päätoimittaja. 
Hänet tunnetaan myös rockhistorioitsijana.  

Troitski on valtapolitiikan ankara kriitikko, mikä näkyy 
hänen esseekokoelmissaan Kiinnostavia aikoja (1999), 
Venäjän viimeinen diversantti (2007) sekä Venäläinen 
karmageddon (2015, Into Kustannus), josta tässä otteet.

synnynnäinen, luonnollinen tunne. Pat-
riotismi taas on luonnoton, keinotekoi-
sesti juurrutettu tunne. Niinpä esimer-
kiksi Venäjällä patriotismia juurrutetaan 
uskontoa, tsaaria ja isänmaata kohtaan 
tunnettavan rakkauden ja uskollisuuden 
muodossa tavattoman uutterasti ja kaikin 
hallituksen käytettävissä olevin keinoin 
– kirkon, koulujen, painetun sanan ja kai-
kenlaisten juhlallisuuksien avulla. Venäjän 
työkansa, sata miljoonaa ihmistä, on pat-
riotismin valheesta vapainta väkeä, vaikka 
sille onkin luotu sellainen maine, että 
se on erityisen uskollista uskonnolleen, 
tsaarilleen ja isänmaalleen. Uskontoaan, 
sitä oikeauskoista ja valtiollista, jolle se 
on muka niin uskollinen, sen enemmistö 
ei tunne, ja kun tutustuu siihen, niin hyl-
kää sen ja omaksuu rationalismin; tsaa-
riinsa työkansa suhtautuu jatkuvasta voi-
maperäisestä tyrkyttämisestä huolimatta 
samalla tavalla kuin muuhunkin esival-
taan – ellei tuomitsevasti, niin vähintään-
kin täysin välinpitämättömästi; isänmaa-
taan, jos sillä ei tarkoiteta omaa kylää ja 
omaa volostia, venäläinen työläinen ei 
joko tunne lainkaan, tai jos tuntee, niin ei 
tee mitään eroa sen ja muiden valtioiden 
välillä.

Juontaja: Eikö teidän mielestänne siis ole 
tarpeen kasvattaa ihmisten isänmaallisia 
tunteita?!

Tolstoi: Olen jo useasti esittänyt sen 
ajatuksen, että meidän aikanamme 
patriotismi on luonnoton, epäviisas ja 
vahingollinen tunne, ja että se on syypää 
suurimpaan osaan niistä katastrofeista, 
joista ihmiskunta joutuu kärsimään. Siksi 
patrioottista tunnetta ei pidä kasvattaa, 
kuten nyt tehdään, vaan sitä pitää päin-
vastoin tukahduttaa ja hävittää kaikin 
mahdollisin keinoin, jotka ovat järkevien 
ihmisten valittavissa.

(Paniikki toimituksessa yltyy, juontajien 
nappikuulokkeet ovat poksahtamaisillaan 
rikki...)

Juontaja: Kuulkaas nyt... Me emme... 
Olisitte te voinut edes puvun panna 
päälle tänne lähetykseen!

Tolstoi: Mutta vaikka on kiistatonta ja 
ilmiselvää, että kansan perikatoon vievä 
yleinen aseistaminen ja tuhoavat sodat 
riippuvat vain tuosta tunteesta, kaikki 
todisteluni patriotismin takapajuisuu-
desta, sopimattomuudesta ja haitalli-
suudesta on otettu vastaan ja – otetaan 
edelleen – joko vaikenemalla, ymmär-
tämällä ne tahallaan väärin tai aina 
samalla vastaväitteellä: että haitallista on 
vain vääränlainen patriotismi, jingoismi 
ja sovinismi, mutta todellinen, hyvä pat-
riotismi on erittäin ylevä moraalinen 

tunne, jonka tuomitseminen ei ole aino-
astaan epäviisasta, vaan myös rikollista. 
Siitä, mitä tuo todellinen ja hyvä pat-
riotismi on, ei joko puhuta lainkaan, tai 
selityksen sijasta lausutaan mahtailevan 
pateettisia fraaseja, tai sitten patriotis-
miksi väitetään jotain sellaista, millä ei 
ole mitään tekemistä sen patriotismin 
kanssa, jonka me kaikki tunnemme ja 
josta joudumme niin raskaasti kärsi-
mään.

Juontaja: Meillä on enää minuutti jäl-
jellä. Pyytäisin lopuksi kaikkia keskus-
teluun osallistuneita tiivistämään pariin 
sanaan, mitä patriotismi on.

Tolstoi: Patriotismi on orjuutta.

Sitaatit ovat Leo Tolstoin esseistä Kristinusko ja 
patriotismi (1894), Patriotismi vai rauha? (1896) 
ja Patriotismi ja hallitus (1900). Huomatkaa, että 
tuolloin elettiin rauhallista ja vaurasta aikaa: 
Venäjän–Japanin sota, ensimmäinen maailman-
sota ja muu 1900-luku olivat vielä edessäpäin. 
Tolstoita pidetään syystäkin nerona.

Venäläisen karmageddonin on suomentanut 
Anton Nikkilä.
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Eho Moskvy, 6. kesäkuuta 2014

T ukehtukoot Juudakset leivänkan-
nikoihinsa.

Me emme toisten sapuskoja 
tarvitse.

Jos syötävää ei ole, se on ainakin omaa.

Aleksandr Bašlatšov: 
Sljot-simpozium rajonnyh gorodov 

(Maakuntakaupunkien symposiumi)

Tämä elämästä nautiskelun juhla on 
lähestynyt varkain jo pitkään, mutta nyt 
voidaan tyydytyksellä todeta: Venäjällä 
eletään ennen näkemätöntä taidokkaan 
ja monipuolisen makunystyröiden hem-
mottelun kukoistuskautta. Kaikenlaisten 
ravitsemusliikkeiden määrä on moni-
kymmenkertaistunut; kokkiohjelmiin, 
ruokakanaviin, kokkauskursseihin ja ruo-
kalehtiin törmää tuon tuostakin. Kokin 
ammatista on tullut arvostetumpi kuin 
tätä edeltäneellä aikakaudella dj:n amma-
tista. Hipsterit kuvaavat annok siaan muo-
dikkaissa ravintoloissa ja jakavat niitä toi-
silleen kuin selfieitä tähtien kanssa. Onko 
ruoka uusi rock’n’roll?! Andrei Makarevitš 
oli aikoinaan kokkiohjelmansa kanssa sel-
västi aikaansa edellä.

Aivan kuten Marco Ferrerin klas-
sisessa elokuvassa Suuri pamaus, tässä 
gastronomisessa orgiassa on selvä deka-
denssin ja epätoivon sivumaku. Ei ole 
kovinkaan liioiteltua väittää, että hurmi-
oituneen syömisen takana ei ole niinkään 
nälkä tai herkuttelu, vaan pikemmin se, 
ettei ole muutakaan tekemistä. Tai on tie-
tysti, mutta ei mitään, joka olisi miellyt-
tävää ja muodikasta, mutta ei kuitenkaan 
häpeällistä. Protestiliikkeiden johtajat 
ovat pettäneet kannattajansa, sanoma-
lehtiä suljetaan, konsertteja peruutetaan, 
elokuvia ei kuvata eikä ulkomaille kut-
suta. Mitä tehdä? Tuloksena on se, että 
kulinarismista on tullut ”luovan luokan” 
viimeinen turvapaikka.

Tapasin muutama päivä sitten Alek-
sei Ziminin, tunnetun toimittajan, kokin 
ja ravintoloitsijan, joka on yksi uuden 
venäläisen ”gastronomisen liikehdinnän” 
guruista. Kun hän kysyi kuulumisia, vas-
tasin, että meillä kulttuuridissidenteillä 
ei ole näinä päivinä paljonkaan hyviä 

uutisia kerrottavana, mutta että heillä, 
herkkusuilla, meni varmasti loistavasti. 
Zimin vuorostaan kertoi minulle aivan 
tuoreen tarinan: hän oli mukana järjestä-
mässä jotain terveellisten herkkuruokien 
festivaalia Jekaterinburgissa, kun kokkien 
ihmetekojen ja sylkeä nostattavien mais-
tiaisten tiimellyksessä paikalle ryntäsi 
yhtäkkiä lauma patriootteja riehumaan ja 
keskeyttämään koko tilaisuuden. Kysyin, 
vastustivatko he ruokatarjonnan tuon-
tipainotteisuutta. Olisiko pitänyt olla 
kaalikeittoa ja puuroa meatballien, bur-
gereiden ja raviolin 
sijasta? Ei siitä ollut 
kyse, vaan heitä suu-
tutti, että tapahtuma 
järjestettiin 22. kesä-
kuuta.

Kohautin hartei-
tani: onhan se tietysti 
oikein ja perusvenä-
läistä olla syömättä 
sivistyneesti Muis-
ton ja surun päivänä, 
parempi vetää pers-
kännit. (Kuten voi-
tonpäivänäkin.) Myöhemmin, asiaa mie-
tittyäni, aloin kuitenkin nähdä erikoisessa 
välikohtauksessa vahvaa symboliikkaa.

2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen nyt jo väistyvää paradigmaa voisi 
kutsua ”muka-normaaliksi elämäksi”. Se 
oli mukavaa, varovaisen vapaata, kulu-
tuskeskeistä, kvasieurooppalaista, hen-
getöntä ja täynnä kompromisseja. (Ja se 
synnytti, monen muun asian ohella, kuli-
naarisen buumin kosmopoliittisine ruo-
kavalioineen.) En erityisemmin pitänyt 
siitä. Minusta se oli ikävystyttävää, lat-
teaa ja perustui kavalaan ”hyökkäämät-
tömyyssopimukseen” pidäkkeettömästi 
valtion varoja kavaltavan eliitin ja herro-
jen pöydästä putoavien murujen avulla 
vakaasti vaurastuvan väestön välillä. Entä 
jos sitä vertaa nykyhetkeen?

Kutsuttakoon Putinin kolmannen 
presidenttikauden paradigmaa ”muka-
polviltanousemiseksi”. Se on osoittau-
tunut vähemmän latteaksi, mutta sen 
löyhkä on sietämätön. Suurvalta-aseman 
menettämisestä johtuvat kompleksit 
ovat aiheuttaneet pidätyskyvyttömyy-
den suurvaltauhoilun ja sen sukulaisten, 

militarismin ja kiihkoisänmaallisuuden 
suhteen. Jopa ortodoksisuus on siirty-
nyt vaatimattomasti taka-alalle: vaikka 
kuinka yrittäisi muuta väittää, kris-
tinusko on sittenkin rauhaa rakastava 
uskonto, mikä on nyt johtamassa siihen, 
että ”se ei ole nykyaikaa”. Nykyaikaa 
sen sijaan on aggression ja ekspansion 
kultti, jota pyritään verhoamaan joksi-
kin muuksi ja ylevöittämään Suuresta 
isänmaallisesta sodasta kertovilla hystee-
risillä šamaaniloitsuilla. Niissä nykyti-
lanne saartoineen ja petoksineen vaihtaa 

paikkaa myyttisten 
fasistien ja bandera-
laisten käydyn taiste-
lun kanssa, ja Venäjä 
julistetaan monopo-
linhaltijaksi natsi-
Saksasta saadussa 
voitossa, ikään kuin 
voitto olisi ollut Puti-
nin Venäjän ansiota. 
Kyynisyys on harvoin 
koomista, ja tämä on 
yksi sellaisista tapa-
uksista, kun ottaa 

huomioon Venäjän sotakoneiston todel-
lisen tilan –”serdjukovilaisuuden”, jouk-
koratsiat kutsuntaikäisten löytämiseksi ja 
lentokelvottomat raketit.

Suurin hidaste patrioottisten hurmok-
sen leviämiselle on se, että melko suuri 
osa väestöstä ei ole psykologisesti lain-
kaan valmis tekemään uhrauksia ”polvil-
taan nousemisen” ja naapureiden ahdis-
telun tähden. Tämä kansanosa haluaa 

edelleen (ja toistaiseksi voi) matkustella 
usein ja syödä hyvin, mikä on perusta-
vanlaatuisessa ristiriidassa venäläisen 
politiikan nykyisen valtavirran – piiri-
tetyn linnakkeen doktriinin – kanssa. 
Ristiriita on ilmeinen talouden tasolla 
(joko tykinruokaa tai marmoripihvejä), 
ideologian tasolla (sotilaiden hautakiviin 
ei kaiverreta Michelinin tähtiä) ja jopa 
esteettisellä tasolla: verratkaa vihaista ja 
luisevaa Prilepiniä joviaaliin ja pyylevään 
Bykoviin tai raivosta kihiseviä Mizulinaa 
ja Jarovajaa uhkeaan tuhlariin Vasilje-
vaan. Jopa Rogozin, vaikka on hyvässä 
lihassa, on nyt ruvennut ajamaan urhei-
lullisella moottoripyörällä (joka tosin on 
taatusti kallis ja vinkuintiassa valmistettu 
– paha arviointivirhe!). Vitsi, vitsi.

Ei ole kovin oleellista, saiko Jekate-
rinburgin gastro-pogromin toteuttanut 
joukkio käskyjä joltain Venäläisen vas-
tarinnan pelastusrintamalta vai tekikö se 
iskunsa itsenäisesti. Gourmet-pahikset 
eivät varsinaisesti aiheuta operatiivisen 
tason vaaraa eivätkä järjestä mielenosoi-
tuksia, mutta silti olisi toden totta aika 
saada heidätkin keskittymään syömisen 
sijasta television propagandaan, jo kan-
san yksimielisyydenkin nimissä.

Venäjällä käydään taas yksipuolista 
sotaa. Nyt se on nälkäisten sotaa kylläisiä 
vastaan (1990-luvulla asetelma oli päin-
vastainen). Ne, joilla ei ole mitään mene-
tettävää paitsi kompleksinsa, sotivat niitä 
vastaan, jotka ovat kehdanneet hankkia 
jotain muuta menetettävää. Paradoksi on 
tietenkin siinä, että ensimmäisiä usutta-
vat jälkimmäisten kimppuun ne, joilla on 
varallisuutta kaikkein eniten. Se saattaa 
kuitenkin kostautua niin, että rikkaim-
mat menettävät muutakin kuin ossobu-
consa ja hanhenmaksan tryffeleillä. Se 
on jopa todennäköisin vaihtoehto; harva 
tulee säälimään heitä. Voittajina selviävät 
tietenkin syömärit – siitä yksinkertaisesta 
syystä, että nälän tyydyttäminen on vah-
vempi ja perustavammanlaatuinen vietti 
kuin viha. 

Suomentanut Anton Nikkilä.

huonoa 
ruokahalua

ne, joilla ei ole mitään 
menetettävää paitsi 

kompleksinsa, sotivat 
niitä vastaan, jotka 

ovat kehdanneet 
hankkia jotain muuta 

menetettävää.
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Leo Tolstoin Sota ja rauha on maailman-
kirjallisuuden suuria klassikoita, josta 
King Vidor teki amerikkalais-euroop-
palaisena yhteistyönä värikylläisen 
spektaakkelin (War and Peace, 1956). 

parHaita 
Venäläisiä klassikoita 

Valkokankaalla!

rakkauden 
VoiMaa

Vaikka enkelin kieltä 
puhuisin, mieltä

ei ei 
ei ei 

ole ilman rakkauden voimaa! 

olen helisevä kello 
ja kumiseva vaski

ilman rakkauden voimaa! 
siirrän vuoria 

kuin huoria, 
sydämettömästi,

ilman rakkauden voimaa! 

rakkaus, 
hei kuunnellaan, 

ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, 

pöyhkeile,
ei kärsimäänsä 

muistele, 
ei röyhkeile,
ei ryntäile,

ei näkemäänsä vääryyttä
koskaan suvaitse! 

ei näkemäänsä vääryyttä
koskaan suvaitse! 

ei näkemäänsä vääryyttä
koskaan suvaitse! 

niin häivymme tästä
näytelmästä

hei hei 
hei hei 

ylistäen rakkauden voimaa! 

Vaikka enkelin kieltä 
puhuisin, mieltä

ei ei 
ei ei 

ole maailmassa 
ilman rakkauden voimaa! 

Pirkko saisio
Slava! Kunnia. -musikaalia esitetään 

Kansallis teatterissa vielä syksyllä 2015.
Tämä on yksi teoksen tärkeimmistä lauluista.

Tolstoita kunnioittavassa ja teknisesti 
taitavassa elokuvassa näkyy Vidorin 
kuvallinen taituruus. Audrey Hepburn 
ihastutti aikalaiset pikkulintumaisena 
Natashana.

Tolstoin Anna Karenina on filmattu 
lukemattomia kertoja jo vuodesta 1911 
lähtien. Greta Garbokin esitti saman 
roolin kahdesti. Vuoden 1935 versiossa 
hänen hovikuvaajansa William Daniels 

Elokuvateatteri Orion ylpeänä esittää:

o

o
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Le Notti blanche eli Valkeat 
yöt. Marcello Mastroianni 

ja Maria Schnell.

ja suosikkiohjaajansa Clarence Brown 
palvovat näyttelijättären lumoavaa kau-
neutta. Tulos on rakkausfilmien klas-
sikko.

Ranskalainen Louis Malle teki uransa 
aikana myös useita maineikkaita doku-
menttielokuvia. Hänen viimeiseksi työk-
seen jäi 42. kadun Vanja (Vanya on 42nd 
Street, 1994) – häikäisevä, jazzilla ryy-
ditetty tulkinta Anton Tshehovin näy-
telmästä Vanja-eno. Kyseessä ovat André 
Gregoryn ohjaaman ja David Mamet'n 
sovitukseen perustuvan näytelmän har-
joitukset newyorkilaisessa teatterissa.

Kaksintaistelu on Tshehovin suurim-
pia kertomuksia. Siinä kahden miehen 
luonteiden ja elämänkatsomusten ris-
tiriita johtaa yhteenottoon. Leningra-
dilainen veteraaniohjaaja Josif Heifits 
ohjasi ajattoman filmatisoinnin (Plohoi 
horoshi tshelovek, 1973), jossa koleerisen 
von Korenin roolissa nähdään Vladimir 
Vysotski.

Puolet sarjasta on Fjodor Dostojevskille, 
joka on innoittanut elokuvantekijöitä 
ympäri maailman. Luchino Viscontin 
Valkeat yöt (Le Notti bianche, 1957) on 
usein filmatun, kirjailijan varhaistuotan-
toon kuuluvan "sentimentaalisen romaa-
nin" unenomainen sovitus. Marcello 
Mastroianni ja Maria Schell näyttelevät 
toistensa ohi kulkevia haaveilijoita italia-
laisen satamakaupungin yössä.

Romaani Karamazovin veljekset on 
ollut näyttämöllä ja elokuvissa miesnäyt-
telijöiden koetinkivi. Neuvostoversiossa 
Veljekset Karamazov (Bratja Karama-
zovy, 1968) rooleissa loistavat Mihail 
Uljanov, Kirill Lavrov ja Andrei Mjag-
kov. Elokuvan ohjasi viimeisenä työnään 
neuvosto elokuvan ahkerin Dostojevski-
tulkki Ivan Pyrjev, itsekin hahmo kuin 
Dostojevskin sivuilta.

Dostojevski käänsi omat pelivelkansa 
romaaniksi Pelurit. Näyttelijänä parem-
min tunnettu Aleksei Batalov ohjasi 
harvoin nähdyn intensiivisen sovituksen 
(Igrok, 1972). Ruletin nielaisemana nuo-
rukaisena mm. Tarkovskin elokuvien 
lapsirooleista tunnetuksi tullut Nikolai 
Burljajev.

Rikos ja rangaistus on maailman filma-
tuimpia romaaneja. Kuuluisan neuvosto-
version (Prestuplenije i nakazanije, 1970) 
toteutti autenttisilla tapahtumapaikoilla 
Lev Kulidzhanov, joka pirstoi muodon 
murhaaja Raskolnikovin tajunnan kalei-
doskoopiksi. Innokenti Smoktunovski 
varastaa shown rikostutkija Porfiri Podo-
bedin roolissa.

Dostojevski on inspiroinut myös Suo-
messa. Timo Linnasalon Aikalai-
nen (1984) on rosoinen, muodoltaan 
haastava tulkinta pienoisromaanista 
Kirjoituksia kellarista. 1800-luvun 
kellari-ihminen nousee päivänvaloon 
aikalaisenamme, kun Paavo Piskonen 
ärisee vimmaisen monologinsa juppikau-
den Helsingin asujaimille.

Maailmankirjallisuuden suurimman 
vetelehtijän loi epäilemättä Ivan Gont-
sharov romaanissaan Oblomov. Nikita 
Mihalkov ohjasi satiirisesta aateliskuva-
uksesta ehkä parhaan elokuvansa (Nes-
kolko dnei iz zhizni I. I. Oblomova, 1980). 
Nimiosassa teatterimonumentti Oleg 
Tabakov.

Satu Laaksonen ja Lauri Piispa
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVI.

Katso elokuvien näytösajat osoitteesta kavi.fi.

LEV RUBINŠTEIN

SANKARIN ILMESTYMINEN

Suomennos: Tomi Huttunen

Lev Rubinštein

Sankarin 
ilmestyminen
Käsiterunoilijan, 
esseistin ja 
humoristin teos 
tarjoaa katsauksen 
koko Rubinšteinin 
pitkään, 1970- 
luvulta nykypäivään 
ulottuvaan tuotantoon.

PIRKKO SAISIO – jussi tuurna

Oligarkkien ooppera

PIRKKO SAISIO – jussi tuurnaSAISIO – jussi tuurna

LIPUT 010 7331 331  (0,083 € + pvm/mpm)     LIPPU.FI

Suurella näyttämöllä  
vielä tämän syksyn!

Osasto 
6b71

Rosebud on myös loistava 
elokuvakauppa.

Nämä ja yli 2000 muuta 
elokuvaklassikkoa 

Rosebudin messuosastoilta, 
RB-kaupoista ja verkosta!

12,50 € 7 €9,50 €

5 €

9,50 €5 €

7 €



Putin puhuu valtapuolue Yhtenäisen Venäjän, 
Venäjän kommunistisen puoleen ja Liberaali-
demokraattisen puolueen kansaedustajille: 
– Olette varastaneet aivan kauheasti! Nappa-
sitte tehtaat, öljylähteet, satamat, kartanot 
itsellenne! Riittää! Nyt pitää ajatella ihmisiä! 
  Kokenut kansanedustaja huutaa: 
– Oikein! Minäkin voisin ottaa heti jonkun 
tuhat sielua!

Kustantamo ”Kremlin satakieli” julkaisi 
kirjana Putinin talvella 2012 julkaisemat 
lehtiartikkelit. Kirjan nimeksi tuli ”Vladimir 
Putinin suuri satukirja”.

Venäläinen keskikoulun historian oppikirja 
vuodelta 2500: ”Venäjän pimeät vuosisadat: 
Iivana Julmasta Vladimir Putiniin”.

Putin tulee povarin luo ja pyytää kertomaan 
tulevaisuudestaan: 
– Ajat avoautossa, kymmenet ihmiset 
riemuitsevat ja huiskuttavat lipuilla, huutavat 
”hurraa!” 
Putin: 
– Oikein. Kansa rakastaa minua. Huiskutanko 
kädellä? 
–  Ette. Arkun kansi on kiinni. 
 

Venäläinen tietosanakirja vuodelta 2400: 
”Vladimir Putin – vähäinen poliittinen 
seikkailija Anna Politkovskajan ja Mihail 
Hodorkovskin aikakaudelta”.

Putin vierailee kansliapäällikkö Volotšinin kanssa 
koulussa. Rehtori valittaa: koulu sortuu, lapsista 
yksikään ei ole koskaan nähnyt tietokonetta, ei 
ole rajaa kirjoihin eikä vihkoihin, opettajien palkat 
ovat maksamatta. Hän pyytää apua.  
Putin: 
– Ymmärrän hyvin ongelmanne, mutta 
maassa vallitsee syvä talouskriisi – emme voi 
nyt auttaa tietä. Kuitenkaan ei pyyntönne jää 
huomiotta – yritämme hankkia rahoitusta, 
kun kriisi loppuu. Sitten mennään Lefortovon 
vankilaan, missä vankilanjohtaja myös valit-
taa puutteista. Putin käskee heti: 
– Sellien ylimiehityksestä päästävä heti, 
joka selliin televisio ja jääkaappi, jokaiselle 
vangille tietokone! 
  Kun he ovat tulleet vankilasta, Voloshin 
kysyy, presidentti kieltäytyi auttamasta 
koulua, mutta auttoi vankilaa. 
– Ymmärrät kai – kouluun me tuskin 
joudumme enää koskaan. 

Suomi voittaa Sotshissa Venäjän jääkiekossa. 
Putin kutsuu joukkueen Kremliin ja vaatii 
selitystä: 
– Yritimme kovasti, mutta suomalaiset ovat 
tunnetusti itsepäisiä, emme mahtaneet 
mitään. Maaliportitkin olivat amerikkalaiset, 
se löi meidät psykologisesti tolaltamme. 
Mutta seuraavat olympialaiset voitamme 
varmasti! 
– Hyvä, koska seuraavat olympialaiset ovat? 
– Maaliskuussa – paraolympialaiset. 
– Mainiota – laittakaa pojat kuntoon!

Ttshuktsheille lennätettiin tundralle tarvik-
keita: säilykkeitä, radio, televisio, lehtiä. 
Ttšhuktšhi sanoo toiselle: 
– Avaan television – siellä on Putin. Avaan 
lehden – Putin. Avaan radion – sielläkin 
Putin. Pelkään avata säilykepurkkia.

– Mielikirjailijanne? 
– Vladimir Vladimirovitsh Nabokov. 
– Mielirunoilijanne? 
– Vladimir Vladimirovitsh Majakovski. 
– Mielipoliitikkonne? 
– Hei, nyt menee jo…

sankarin ilmestymisestä
lev rubinštein (s. 1947) on venäläisen käsiterunouden eli konseptualismin 
tunnetuimpia edustajia. Hän syntyi Moskovassa juutalaiseen älymystöperhee-
seen, valmistui Moskovan pedagogisesta instituutista vuonna 1971 ja työs-
kenteli kirjastonhoitajana. Tuossa työssä hän keksi omalaatuisen poetiikkansa 
ja kirjastokorttirunouden, joka syntyi tarpeesta yhdistellä sanaa ja kuvaa 
runo teoksissa. Hänestä tuli underground-runouden kulttinimi. 

1990-luvun puolivälissä Rubinštein siirtyi esseistiikkaan, ja hänet tunne-
taan mm. venäläisen kulttuuripolitiikan kriitikkona. Rubinštein vetosi mm. 
Pussy Riotin vapauttamisen puolesta ja on ilmaissut tukensa seksuaalivähem-
mistöille. Hän on myös vastustanut sotatoimia Ukrainassa.

Rubinštein on saanut mm. Andrei Belyi -palkinnon (1999), Liberty-pal-
kinnon (2003) ja NOS-palkinnon (2013). Häneltä on suomennettu kokoelma 
Tässä olen minä (Nastamuumio, 2010) ja valikoima runoja teoksessa Sankarin 
ilmestyminen (Poesia, 2015).

99. 
Oppilas kysyi opettajalta: ”Voinko 

lähteä kotiin? Päätäni särkee 

kovasti”. Opettaja sanoi: ”Mene vain. 

Päätäsi särkee kyllä kovin usein”. 

Oppilas lähti ja alkoi miettiä.

100. 
Oppilas kysyi: ”Hukkua olevaiseen 
tai hukkua olemattomaan – eikö 
se ole aivan sama asia?” Opettaja 
sanoi: ”En tiedä”. Niinpä oppilas 
lähti pois ja alkoi miettiä.

101. 
Opettaja kysyi: ”Oletteko lukenut 
Zhou-dynastian ja Shang-dynastian 
laulut? Oppilas vastasi: ”En ole”. 
Opettaja sanoi: ”Se, joka ei ole niitä 
lukenut, on kuin se, joka seisoo hil-
jaa kasvot vasten seinää”. Oppilas ei 
vastannut mitään. Hän lähti omille 
teilleen ja alkoi miettiä.

102. 
Opettaja sanoi: ”Minä en halua enää puhua”. Oppilas sanoi: ”Jos opettaja ei enää puhu, niin mitä me sitten kerromme eteenpäin?” Opettaja sanoi: ”Puhuuko muka taivas? Silti neljä vuodenaikaa vaihtuu, ja asioita syntyy”. Oppilas lähti pois ja alkoi miettiä.

103. 
Ensin hän mietti: ”Minne katsoa? 

Sillä kaikkiin suuntiin: eteen ja 

taakse, oikealle ja vasemmalle, ylös 

ja alas, leveyksiin ja syvyyksiin 

levittäytyy rytmitajuttomien pon-

nistelujemme ja pyrkimystemme 

käsittämätön avaruus. Siis minne 

pitäisi katseensa suunnata?”

104. 
Sitten hän mietti: ”Ympyrä sulkeu-tuu eikä ole ulospääsyä. Mutta jos ajatellaan kuten pitää, niin ainoa mahdollinen ratkaisu löytyy silloin kun muut äänet muistuttavat jatku-vasti, että sinä et ole täällä yksin”.

Suomentanut Tomi Huttunen. 
Otteita runoteoksesta  Sankarin ilmestyminen. 

putin tulee kylään!
Otteita Jukka Mallisen uutuuskirjasta, jossa hän kertoo Venäjän politiikan 
hurjimmat vitsit. Kirjan on kustantanut Savukeidas. 

Jukka Mallinen (s. 1950) on tunnettu ja palkittu venäläisen kauno- ja tieto-
kirjallisuuden suomentaja sekä kirjalija ja runoilija. Hän opiskeli 1970-luvulla 
Moskovan valtionyliopistossa. Hän on myös ankara nyky-Venäjän politiikan 
kriitikko. 


