
▶

Puškinin
Kun aika vai htuu, nuoret runoilijat nousevat taas venäläisen kirjallisuuden tiennäyttäjiksi.
Teksti Riitta Kyl änpää Kuvat Hannu Lindroos
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perilliset

Marianna Geide
kaupunki näki unta Jumalanäidistä,
kääntyili sängyssä ja katosi kokonaan,
pieni lamppu katossa umpikuvussaan
yksin roikkuu, heiluu, ei mitään tekemistä.

lampun hehkulangassa volframi palaa,
virta juoksee johdossa, johto halajaa
taivaan pistorasiaan, koska siinä on
paljon virtaa, jota ilman olen voimaton.

juoksen lampun lämpöön, nyt sitä katsomme
rinkiin käymme laulamaan Ave Mariaa,
iloitkoon hän, ilmestyköön meille loistossaan,
hän sanoo, ettei tiennyt meitä olevankaan 
ja me vielä laulamme.

Jumalanäiti asettaa kädet vatsalleen,
poikansa syntyy ja kuolee ristilleen.
laulamme äidille: hän nousee taivaaseen,
siitä äiti lohdun saa ja kotiin kävelee.

Suomentanut Tomi Huttunen

◼ Marianna Geide kotonaan 
Moskovan lähiössä.
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irjailija Jevgeni Popov, 
61, pysähtyy Karl Marxin 
patsaan juurella Vallan-
kumousaukiolla Mosko-
van keskustassa ja pääs-
tää röhönaurun. Hän on 
nähnyt äskettäin tv-ohjel-
man, jossa ohikulkijoilta 

kysyttiin  samassa paikassa, mitä he tiesivät 
patsaan esittämästä miehestä. ”Useimmille 
Marxin nimi ei sanonut yhtään mitään.”

Ohjelman innoittamana Popov kysyi met-
rossa vieressään istuneelta pojalta, tiesikö 
tämä kuka Lenin on. Poika mietti hetken ja 
vastasi: ”Moskovan metron johtaja.”

”Ai ai”, Popov nauraa niin, että kyyneleet 
nousevat hänen silmiinsä. ”Olin niin onnel-
linen, että suutelin poikaa otsalle. Lapset ei-
vät tiedä ja nuoret unohtavat.”

Popov ei unohda. Neuvostoaikana laatu-
kirjailijoilla ei ollut muuta mahdollisuut-
ta kuin mennä maan alle tai paeta maasta. 
Popov valitsi ensimmäisen. Hän kirjoitti re-
heviä siperialaistarinoita ja herkullisia ruo-
honjuuritason ihmiskuvauksia neuvostoar-
jesta.

”Olin kommunistien vanki, mutta nyt 
olen vapaa”, venäläisen proosan uudistaja 
toteaa. Ironisesti.

Kaksi kysymystä kiinnostaa Venäjällä. 
Minne on kadonnut se Venäjän kuulu kir-
jailija-älymystö, joka otti aina 1990-luvulle 
asti kantaa maan poliittiseen tilanteeseen? 
Ja toinen, missä ovat Venäjän uudet puškinit 
ja dostojevskit? 

Uudesta 
Venäjäs-
tä ei tul-

lut sellaista kuin 
Jevgeni Popov 
kuvitteli taistel-
lessaan neuvos-
tojärjestelmää 
vastaan. Unelma 
demokratiasta 
on kuivumassa 

kasaan.
Popov melkein ärähtää: ”Demokratia pu-

hukoon puolestaan, minä puhun omasta 
puolestani. En kuulu mihinkään joukkoon. 
Kaikki ne älymystön edustajat, jotka ovat 
lähteneet mukaan politiikkaan, ovat vain 
tahrineet itsensä.”

Toinen kysymys on mutkikas. Popov tie-
tää, että lännessä venäläiskirjailijoilta on jo 
pitkään odotettu suurta analyyttista romaa-
nia, joka tulkitsisi uudella tavalla maan his-
toriaa. Mutta sellaisia syvälle luotaavia, uu-
sia merkityksiä luovia romaaneja ei maassa 
ole ilmestynyt.

”Mestari Kaaos -romaanissa yritin sitä, 
tein perinpohjaiset taustatyöt, mutta tavoi-
te jäi saavuttamatta.” Kirja ilmestyi suomek-
si 2003.

Teoksesta tuli satiiri, jossa Popov nauraa 
tyylinsä mukaisesti kaikelle ja kaikille. Toi-
saalta kirja on dokumentti.

”Todellisuus on täällä paljon ihmeelli-
sempää kuin kirjailija ikinä pystyy keksi-
mään”, Popov selittää.

Siksi myös hänen uusi romaaninsa, Utro 
Nischih, on osittain dokumentaarinen. ”Sii-
nä on keskusteluja elävien ihmisten kans-
sa.”

Sama pätee lukuisiin muihin venäläiskir-
jailijoihin. He kirjoittavat nykyisin raportti-
kirjoja, dokumentteja tai puolidokument-
teja ja muistelmia. Muistelmat ovat usein 
täynnä itsepaljastuksia ja masokistista paa-
tosta, kuten pian suomeksi ilmestyvän mos-
kovalaiskirjailijan Viktor Jerofejevin teos Hy-
vä Stalin. Mutta kaunokirjalliselle tasolle 
nekään eivät yllä.

Popov antaa vinkin: ”Mielenkiintoisimpia 
ovat nuoret, 20–25-vuotiaat runoilijat ja kir-
jailijanalut, jotka ovat kasvaneet täysin eri 
maailmassa. He ovat paremmin koulutettu-
ja, he ovat saaneet lukea vapaasti maailman 
kirjallisuutta, he ovat kuulleet pienestä pi-
täen vieraita kieliä. Heille Neuvostoliiton 
aika näyttäytyy absurdina menneisyytenä. 
Heillä, etenkin runoissa on synteesiä.”

R unoilija Marija Stepanova, 35, tilaa 
teetä Majakovski-teatterin ravinto-
lassa Bolshaja Nikitskaja -kadulla. 

Seinän takana teatterin suurella näyttämöllä 
esitetään Nikolai Gogolin Reviisoria.

”Gogolin näytelmä korruptiosta on ajan-
kohtaisempi kuin ilmestyessään melkein 
200 vuotta sitten”, Stepanova naurahtaa 
kuivakasti.

Hän on palkittu runoilija; Boris Pasternak 
-palkinto Saksassa ja Andrei Belyi -palkinto 
Venäjällä kaksi vuotta sitten. Belyi-palkinto, 
pullo votkaa ja omena, on myönnetty vuo-
desta 1920 lähtien sensuroimattomalle kir-
jallisuudelle. Hänen runojaan on julkaistu 
myös italialaisissa, ranskalaisissa ja amerik-
kalaisissa antologioissa.

Hän kuvaa runoissaan sukunsa ja sitä 
kautta maansa historiaa oman ruumiinsa 
kautta.

”Ruumis on kuin gulag, vankileiri. Se 
kantaa menneiden sukupolvien kokemuk-
sia”, hän selittää. ”Me venäläiset olemme 
kuin lapsia, joita on käytetty seksuaalisesti 
hyväksi. Ihmiset joko yrittävät unohtaa tai 
idealisoida menneisyytensä. Sodat ja vanki-
lakokemukset yhdistävät enemmistöä kan-
sastamme.”

Marija Stepanova
Kieltäydyn oikeudesta oikeaan ja vasempaan,
kiellän että niitä on olemassakaan, kieltäydyn
epäilemästä, tarkoittamasta,vihaamasta.
Minä kieltäydyn puheesta.
Kieltäydyn olkapäistä, kasvoista, rotsista ja rintsikoista 
–toimittaakseni kylkiluun virkaa.

Ote runosta Toiveena olla kylkiluu. 
Suomentanut Sanna Turoma

K

”Olemme 
kuin hyväksi-
käytettyjä 
lapsia.”

▶

◼ Marija Stepanova (vas.) 
Majakovski-teatterin 
ravintolassa.
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Enemmistöä? ”Kyllä, armeijakin on kuin 
vankila.”

Stepanova ei usko, että ”uuden rakenta-
minen” on mahdollista ennen kuin valtio-
valta myöntää menneisyydessä tapahtuneet 
virheet. ”Kuten Saksa teki toisen maailman-
sodan jälkeen.”

Mutta eivät kirjailijat ole esittäneet sel-
laisia vaatimuksia Venäjällä. Kävikö kuten 
moskovalaiskirjailija Vladimir Sorokin, 52, 
väitti saksalaislehti Der Spiegelin haastatte-
lussa keväällä: ”Kirjailijoiden voimat hupe-
nivat kommunismin vastaisessa taistelus-
sa.” (SK 18/2007)

Stepanova naurahtaa vaivaantuneena.
”Presidentti Putin perustaa politiikkansa 

ihmisten haluun olla onnellisia. Kukapa ei 
haluaisi saada hyvää palkkaa, ottaa pankki-
lainaa, ostaa autoa ja lomailla Italiassa. On 
vaikea löytää ihmisiä, jotka haluavat taistella 
sellaista vastaan. Olemme tulleet huomaa-
mattamme osaksi Pro Putin -liikettä.”

Samaan aikaan kun Putinin suosio on 
kasvanut Venäjällä, valtio on leikannut pik-
ku hiljaa vapauksia.

”Putin-nuoret polttivat Vladimir Soroki-
nin, Viktor Pelevinin ja Viktor Jerofejevin 
teoksia kaksi vuotta sitten, mutta kirjailijat 
saavat kirjoittaa mitä haluavat. Journalistien 
sananvapaus sen sijaan on kaventunut, tele-
visiossa siitä ei voida edes puhua”, Stepano-
va arvostelee.

Hän ei silti halua dramatisoida tilannetta. 
”Kansalaisena haluan ja minun pitää tais-
tella sananvapauden puolesta, mutta kirjai-

lijana haluan olla 
vapaa.”

Hänellä on yk-
si ainoa runo, jo-
ka on suora reak-
tio politiikkaan. 
Hän julkaisi sen 
netissä, kun lii-
kemies Mihail 
Hodorkovski van-
gittiin.

”Jos kirjoittai-
sin runon nyt, se 

olisi erilainen. Suora reaktio ei ole runout-
ta. Mutta minun oli pakko kirjoittaa se.”

Viiden runokirjan jälkeen Marija Ste-
panovalta ilmestyy syksyllä proosa-
teos. Kirja on kertomus miehestä, 

joka muuttuu kukoksi.
”Kukolla on post soviet -mentaliteetti; hän 

on laiska, mutta ylpeä. Kärsittyään todella 
paljon kukko muuttuu jälleen ihmiseksi.”

Stepanova julkaisi kertomuksen netti-
blogissa Ivan Ivanovin nimellä. Kesän alus-
sa Moskovassa ilmestyvä kulttuuriaikakaus-

lehti Afi cia julkaisi sen kahdeksalla aukea-
malla.

Hän pitää sitä ihmeenä: ”Venäjällä lehdet 
eivät ole kiinnostuneita kirjallisuudesta.”

Myös kirjojen painokset ovat olemattomia 
neuvostoaikaan verrattuna lukuun ottamat-
ta helppolukuisia dekkareita, joita kustan-
tajat suosivat.

Neuvostoliitossa ilmestyi vain yksi kirja 
kerrallaan, ja se levisi koko maahan. Runo-
teoksesta saatettiin ottaa kymmenen tuhan-
nen, romaanista useiden miljoonien kappa-
leiden painos. Nyt runoteosten painokset 
ovat 500 kappaletta, romaanien tuhat. Laa-
tukirjallisuuden kustantajia on harvassa, ja 
kirjailijat joutuvat julkaisemaan teoksensa 
usein omakustanteina.

”Minua 3–5 vuotta vanhemmille kirjaili-
joille se on trauma, mutta itse pidän entistä 
tilannetta keinotekoisena.”

Kaupallisuus ei pelota Stepanovaa, kun 
hän vain muistelee omaa pioneerilapsuut-
taan.

”Kun olin yhdeksän, suurin aarteeni oli 
joltakin ulkomaalaiselta saamani tarra, jo-
ka esitti kahta kissaa. Tarra edusti minulle 
koko tuntematonta maailmaa, kaikkea sitä, 
mitä Neuvostoliitossa ei ollut. Sitten luokka-
toverini varasti tarran. En halua, että oman 
lapseni koko muu maailma mahtuisi yhteen 
paperinpalaan.”

Majakovksi-teatterin ravintola on 
kulttuuriväen suosiossa. Myös 
kirjailija ja runoilija Danila Davy-

dov, 30, tulee paikalle. Hän pyyhkii otsalleen 
liimautuneen hiussuortuvan ja tilaa oluen. 
Hän on kirjoittanut kirjallisuuskritiikkejä 
koko yön. Matkalla haastatteluun häneltä 
on varastettu kännykkä, mutta ”täällä se on 
jokapäiväistä”.

Seitsemän vuotta sitten Davydov sai Venä-
jän korkeakirjallisissa piireissä arvostetun 
Debyt-palkinnon. Hän on kirjoittanut neljä 
runokirjaa ja yhden pienoisromaanin. Hä-
nen runoteoksensa on ilmestynyt Italiassa ja 
Amerikassa ja hänen runojaan on julkaistu 
ranskalaisissa, saksalaisissa ja kanadalaisis-
sa antologioissa.

Teemat? ”Elämän ja kuoleman kysymyk-
siä.” Esikuvia? ”Franz Kafka, Jorge Luis Bor-
ges.”

Davydoville yksi sana riittää kuvaamaan 
venäläisen kirjallisuuden tilaa. Se on vai-
kea.

”Meiltä puuttuu instituutio, joka yhdis-
täisi lukijan ja kirjailijan. Siksi vain muu-
tamat kaupalliset kirjailijat ovat suosittu-
ja. Valtiolle runoutta ei ole edes olemassa. 
Kouluissa luetaan edelleen vain klassikoi-
ta. Kirjallisuuslehtien kirja-arviot ovat it-

Danila Davydov
Koulupojat saivat pirun kiinni
veivät sen fyysikon luo
tämä sanoi: hittoako minulle
sitä kukaan tuo,
viekää se biologian opettajalle,
harva hänestä täällä pitää,
minullakin polvet tutajaa
ja tekee mieli kessuttaa,
mutta koulussa ei saa ja tupakat on lopussa.

Suomentanut Tomi Huttunen

Valtiolle 
runoutta 
ei ole edes 
olemassa.”

suomenkuvalehti.fi 

netti ▶ Lue venäläis-
kirjailijoiden runoja.

▶

◼ Danila Davydov (oik.) 
Majakovski-teatterin 
ravintolassa.
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seilmaisua. Nykykirjallisuus ei 
kiinnosta edes akateemisia tut-
kijoita. Filologia pysähtyy toi-
seen maailmansotaan, ja sen 
jälkeen tutkijat tuntevat vain 
Joseph Brodskyn ja Aleksandr 
Solženitsynin.”

Kirjailijatkin tietävät toisis-
taan ja toistensa teoksista vain 
internetin ansiosta. Ja nyt val-
tiovalta on mahdollisesti rajoit-
tamassa internetin käyttöä val-
misteilla olevalla uudella lailla.

”En usko siihen. Vaikka niin 
tapahtuisi, aina löytyy uusia kei-
noja”, Davydov sanoo.

Putin lakkautti valtion taiteili-
ja-apurahajärjestelmän, ja enää 
vain muutamat dekkarikirjaili-
jat elävät kirjoja kirjoittamalla. 
Davydov opettaa kirjallisuutta ja 
semiotiikkaa Moskovan yliopis-
tossa. Hän tekee väitöskirjaa Ve-
näjän nykyrunoudesta.

”Olen tosin kuullut, että jot-
kut Putinin suosiossa olevat 
patriarkaalisia aiheita käsittele-
vät kirjailijat ja muutamat van-
hemmat kollegat saisivat val-
tiolta tukea.”

Muuten kirjailijat voivat kir-
joittaa ja sanoa Venäjällä, mitä 
haluavat. 

”Kirjailijoilla ei ole vaikutus-
valtaa. Meidän sanomisemme 
eivät vaikuta mihinkään. Vii-
densadan kappaleen omakustanteet eivät 
ole uhka valtiovallalle”, Davydov toteaa.

”Kun lopputulos paljastuikin erilaiseksi 
kuin he odottivat, kirjailijat kadottivat näke-
myksensä”, Vladimir Sorokin jatkaa kollego-
jensa arvostelua Der Spiegelin haastattelus-
sa. Hänen mukaansa ”kirjailija-älymystö on 
pettynyt kansaan, koska tämä ei halua de-
mokratiaa, vaan rakastaa diktatuuria”.

Danila Davydovia kysymys venäläi-
sestä kirjailijaälymystöstä ja sen 
yhteiskunnallisesta roolista pel-

kästään naurattaa.
”En myöskään tunne Sorokinin tavoin, 

että kansa olisi pettänyt minut kirjailijana, 
koska se muka vastustaa demokratiaa. Kysy-
mys on siitä, että jotkut eivät halua kansan 
tietävän, mitä demokratia on.”

Sitten hän keksii: ”Kyllä meillä valitetta-
vasti on myös älymystö”, hän sanoo.

”Siihen kuuluvat Neuvostoliitosta tule-
vat insinöörit ja huonosti koulutetut luon-
nontieteilijät ja matemaatikot, jotka kuun-
televat Vladimir Vysotskin lauluja ja lukevat 

Solženitsynin romaaneja. Heille on tärkeää, 
mistä teos kertoo. Ei se, miten se on kirjoi-
tettu.”

Davydovin mielestä kirjailijan tehtävä ei 
ole pyrkiä vaikuttamaan, ”ei edes Venäjäl-
lä”, vaan kirjoittaa hyvin. 

”Taide on aina järjestelmän yläpuolella 
sekä sen ulkopuolella.”

Hän jatkaa tässä Neuvostoliiton 1950–
1980-lukujen toisinajattelijoiden, runoilija 
Viktor Krivulinin kaltaisten underground-
kirjailijoiden perintöä.

”Koko kommunismi oli iso esteettinen 
projekti, tulevaisuuden malli, utopia. Kuin 

kirjallinen teos. Siksi esteetti-
nen itsenäisyys oli Neuvosto-
liitossa paljon vaarallisempaa 
kuin poliittinen. Poliittiset toi-
sinajattelija-kirjailijat toimivat 
valtion tarjoamien sääntöjen 
mukaan, mutta esteettiset toi-
sinajattelijat loivat omat sään-
tönsä ja joutuivat toimimaan 
maan alla.”

Davydov arvelee, että uutta 
venäläistä kirjallisuutta tunne-
taan paremmin ulkomailla kuin 
Venäjällä. Suomessa tuntemus 
tosin pysähtyy 1990-luvun alun 
venäläisen kirjallisuuden johto-
tähtiin Andrei Bitoviin, Viktor Je-
rofejeviin, Vladimir Sorokiniin, 
Viktor Peleviniin ja Jevgeni Po-
poviin. Uutta venäläistä kirjalli-
suutta ei ole suomennettu.

Za nas, za vas, za neftj, za 
gas. Meille, teille, öljyl-
le ja kaasulle”, kääntäjä 

ja tulkki Anna Voronkova, 26, 
skoolaa kirjailijaravintola OGIs-
sa Potafskykadulla.

Neuvostoaikana dissidentit, 
toisinajattelijat ja underground-
kirjailijat kokoontuivat toisensa 
luona, mutta kun Neuvostoliitto 

hajosi, kaupungissa oli yhtäkkiä paljon tyh-
jiä huoneistoja, ja he valtasivat yhden. Nyt 
nuoret kirjailijat, taiteilijat ja fi losofi t tapaa-
vat toisiaan OGIssa. Tarjoilijat ovat kirjalli-
suuden opiskelijoita.

Anna Voronkova on kääntänyt venäjäksi 
Arto Paasilinnan romaanin Hurmaava jouk-
koitsemurha ja Juba Tuomolan Viivi ja Wag-
ner -sarjakuvan. Mutta ”kumpikaan ei syty-
tä venäläisiä”.

Kello on jo yksitoista illalla, mutta Anna 
Voronkovan odottamaa Anna Russia, 17-
vuotiasta runoilijaa, ei kuulu paikalle. Sit-
ten Anna Russ lähettää Voronkovalle teks-
tiviestin.

Kirjailijana tavoitteeni ei ole saada mainet-
ta ja kunniaa, vaan kirjoittaa hyvin. En myös-
kään ole valmis puhumaan politiikasta.

Runoilija Marianna Geide, 25, asuu 
Pervomaiskaja-kadulle. Matka hä-
nen luokseen kestää metrolla yli 

puoli tuntia. Ennen matkustajat lukivat 
kirjoja, nykyisin aikakauslehtiä.

”Keskusta vaikuttaa minuun huonolla ta-

Vapaus voi 
aiheuttaa 
mielenterveys-
ongelmia.”

◼ ”Nykykirjailijoiden teks-
tit löytyvät netistä”, 
Marianna Geide opastaa.

”

▶

”valla. Siellä on liikaa hälyä”, Geide sanoo ja 
sytyttää savukkeen kerrostalohuoneistonsa 
keittiössä. Seitsemännen kerroksen ikku-
nasta näkyy poppeleiden latvoja ja niiden 
takana lisää kerrostaloja. Pöydällä ole-
vat neljä tuhkakuppia ovat kukkuroillaan 
tumppeja.

Kun Neuvostoliitto romahti, Geide oli yh-
dentoista. ”Vanhempani eivät olleet kiin-
nostuneita politiikasta, mutta vaistosin 
heistä, että jotain huonoa päättyi. Se oli 
iloista aikaa, se oli lapsuutta. Muistoni niis-
tä ajoista eivät ole kovin konkreettisia.”

”Oli Neuvostoliitollakin puolensa”, Gei-
de jatkaa ja puhaltaa savupilven. ”Ihmisten 
elämä meni silloin valmiin kaavan mukaan. 
Nyt valinnan mahdollisuuksia on loputto-
masti – monille liikaakin. Joillekin nuorille 
se voi aiheuttaa mielenterveysongelmia.”

Marianna Geide on ensimmäinen venä-
läinen nykyrunoilija, joka on palkittu ul-
komailla, Makedoniassa. Hän on kirjoit-
tanut kaksi runoteosta ja syksyllä häneltä 
ilmestyy pienoisromaani. Geiden runoja on 
julkaistu myös italialaisissa, amerikkalai-
sissa, ukrainalaisissa ja valkovenäläisissä 
antologioissa.

Geide opiskeli teologiaa Moskovan yli-
opistossa mutta vaihtoi sitten fi losofi aan 
ja myöhemmin kulttuuriantropologiaan. 
Hän käänsi uskonnollisia tekstejä latinas-
ta venäjäksi, kunnes alkoi kirjoittaa uskon-
nollista lyriikkaa.

”Minua kiinnostaa se, miten ihmisen 
mieli saavuttaa pyhyyden.”

Teemalle löytyi innoittajia myös vanhas-
ta venäläisestä runoudesta. Uutta kirjalli-
suutta Geide seuraa internetissä.

”Yritän olla ajattelematta, mitä Venäjällä 
tapahtuu. Ei, se ei ole pakoa todellisuudes-

ta. On vain turhauttavaa ajatella asioita, joi-
ta ei voi muuttaa”, hän sanoo. ”En silti elä 
tyhjiössä. Ympäröivä todellisuus ilmestyy 
väistämättä teoksiini. Kääntäjäni ovat huo-
manneet, että kirjoitin Beslanin tragedias-
ta, mutta venäläiset lukijat eivät sitä huo-
manneet.”

”Myös toimittaja Anna Politkovskajan 
murha kosketti minua syvästi, mutta siitä-
kään en kirjoittanut. On epäreilua puhua 
suoraan tapahtumista runoissa.”

Kirjoittaessaan Marianne Geide kuvitte-
lee olevansa mies. ”Naispsykologia ei kiin-
nosta minua. Feminismi on tarpeellista 
niin kauan kunnes naiset saavuttavat tasa-
arvon. Venäjällä miehet ovat paljon huo-
nommassa asemassa kuin naiset.”

”Miesten on päästävä opiskelemaan ja 
perustettava perhe, vaikka eivät haluaisi. 
Sillä tavalla saa lykkäystä armeijasta ja 28 
ikävuoden jälkeen lopullisen vapautuksen. 
Armeija on vielä pahempi kuin vankila, siel-
tä lähetetään sotimaan.”

Vallankumousaukiolla Jevgeni Popo-
vin ohi rientää kiireisiä pukumiehiä 
ja huippumuodikkaasti pukeutu-

neita naisia kannat kopisten. ”Liikemie-
hiä, nykyajan kuolleita sieluja”, Popov tu-

hahtaa.
Hänellä on jo kiire kotiin kirjoittamaan 

lehtiartikkelia.”Ainahan voi kerjätä kulman 
takana, mutta olen yrittänyt journalistina. 
Pakinoita, kolumneja”, hän virnistää ja sy-
tyttää savukkeen.

”Nuoret kirjailijat pitävät tätä maata 
omana maanaan. En halua, että he pettyi-
sivät. Heillä on paljon muita vaikeuksia 
kuin yrittää kirjoittaa objektiivisesti ja kat-
soa eteenpäin ja taakseen.”

Popovin mieleen muistuu hänen Irkuts-
kissa Siperiassa kirjailijakonferenssissa 
tapaamansa nuori naiskirjailija. ”Hä-
nellä oli palava halu kirjoittaa ja hän toi-
voi minulta palautetta teksteistään. Hän 
kirjoitti kauniisti, ja kannustin häntä 
jatkamaan. Mutta millä hän eli! Esiin-
tymällä striptease-ravintolassa”, Popov 
huokaa.

”Olen asunut täällä koko elämäni. Venä-
jä on suuri maa, ja jopa minun on vaikea 
tajuta, mitä täällä todella tapahtuu. En ha-
lua nähdä asioita mustavalkoisina, minun 
maailmani on värikäs. Olen pessimistinen 
optimisti.”

”Tässä maassa ei ole koskaan ollut kaikki 
kunnossa. Toisaalta Hamlet ei elänyt kos-
kaan Venäjällä, mutta hänelläkin oli ongel-
mia.” SK

Juttua varten on haastateltu myös 
Anna Sidorovia (venäläisen kirjallisuuden 
tutkija), Jukka Mallista (venäläisen 
kirjallisuuden suomentaja) ja 
Dina Krupskajaa (moskovalaisen 
Kukumber-lastenkirjallisuuslehden 
päätoimittaja). 

Ainahan 
voi kerjätä 
kulman 
takana.”

◼ ”Saan paljon nuor-
ten proosasta, heidän 
hengenlennostaan”, 
Jevgeni Popov sanoo.


