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Virolaisen 
kirjallisuuden 

makupaloja

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta virolainen kirjallisuus? Ehkä Jaan 
Kross, Jaan Kaplinski tai Suomessakin suosittu dekkaristi Indrek 
Hargla? Tämä Helmi-julkaisu on tehty antamaan lukuvinkkejä viro-

laisesta kirjallisuudesta juuri sinulle, jokaiselle lukemisesta kiinnostuneelle 
suomalaiselle. Löydät tästä lehdestä lukuvinkkejä vaikka et tuntisi virolaista 
kirjallisuutta lainkaan. Toisaalta Helmi tarjoaa uutta luettavaa myös virolaista 
kirjallisuutta harrastaville.

Vietämme tänä vuonna toista kertaa Virolaisen kirjallisuuden viikkoa. 
Viikon ideoinnista vastaa Tuglas-seura, joka on tehnyt virolaista kulttuuria 
ja yhteis kuntaa tunnetuksi Suomessa jo yli 30 vuotta. Seuramme on saanut 
nimensä virolaisen kirjailijan Friedebert Tuglaksen mukaan, ja kirjallisuus 
onkin ollut seuran toiminnan kivijalka koko sen olemassaolon ajan. Tuglas-
seuralla on kahdeksan paikallisseuraa ja lähes 3 000 jäsentä eri puolilla Suomea. 
Seuramme on avoin kaikille Virosta, sen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneil-
le. Tuglas-seura järjestää kielikursseja, jäsenmatkoja, näyttelyitä, konsertteja 
ja muuta ohjelmatoimintaa läpi vuoden. Suurtapahtuma Martin markkinat 
keräsi marraskuussa Helsingin Kaapelitehtaalle 17 000 kävijää. Tuglas-seura 
ylläpitää myös Baltia-kirjastoa, josta löytyy yli 35 000 nidettä lisää virolaista 
kirjallisuutta. Kirjastomme on avoin koko Suomelle kunnankirjastojen kauko-
lainapalvelun kautta.

Tämä vuoden Virolaisen kirjallisuuden viikko tarjoaa monipuolisen kat-
tauksen kaunokirjallisuutta, runoutta, tieto- ja lastenkirjallisuutta. Olemme 
valinneet tämän vuoden teemaviikon kääntäjäksi Raija Hämäläisen. Hän 
on kääntänyt yhtä lailla runoutta kuin proosaa, myös Jaak Jõerüütia ja Tõnu 
Õnnepalua, jotka molemmat ovat tämän vuoden kirjalijavieraita. Tarton yli-
opiston professori Andres Kasekamp on tunnettu historoitsija, hän edustaa 
tänä vuonna tietokirjallisuutta. Lastenkirjailija Kadri Hinrikus on jokaiselle 
virolaiselle tuttu, sillä hän lukee päätyönään uutisia Viron televisiossa. Tämän 
vuoden runoilija on Elo Viiding, jonka runot ovat puhutelleet jo vuosia sekä 
virolaisia että suomalaisia lukijoita. Ehkä myös sinua?

Tervetuloa maistelemaan kanssamme virolaisen kirjallisuuden makupaloja. 
Kuulisimme myös mielellämme, löytyikö tästä Helmistä sinulle luettavaa. Pa-
lautetta voit lähettää seuramme kotisivujen (www.tuglas.fi) kautta. Nyt toivo-
tan sinulle kiinnostavia lukuhetkiä virolaisen kirjallisuuden parissa. Head isu!

Jaana Vasama
Tuglas-seuran toiminnanjohtaja
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Maaliskuun ensimmäisenä 
päivänä Virossa valitaan 
uusi eduskunta. Vaalikam-

panjointi alkoi jo syksyllä, ja mar-
raskuussa ihmiset säikähtivät Viron 
sosiaalidemokraattisen puolueen 
vaalijulisteita. Niissä oli kuvattuna 
tunnetuimpia virolaisia klassikko-
kirjailijoita. Kansaa eivät kuiten-
kaan häirinneet kuvat, vaan teksti. 
Esimerkiksi Anton Hansen Tamm-
saaren väitettiin olleen sosiaali-
demokraatti jo vuodesta 1878, synty-
mästään lähtien.

Kirjailijan yhteiskunnallinen 
rooli ei ole pitkään aikaan herättä-
nyt Virossa keskustelua. Kyseisen 
vaalikampanjan ansiosta se nousi 
yllät täen keskustelun aiheeksi, eri-
tyisesti siksi, että Tammsaaren li-
säksi muitakin klassikko kirjailijoita mainostettiin elinikäisinä demareina. 
Eduard Vilde, Gustav Suits, Friedebert Tuglas – kaikki tuttuja nimiä myös 
virolaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneille suomalaisille. 

Vilden roolia tämän aikalaisyhteiskunnassa ei voi yliarvioida. Paitsi kirjai-
lija, hän oli myös toimittaja ja diplomaatti, joka kirjoitti viiltävää yhteiskunta-
kritiikkiä sekä artikkeleissaan että romaaneissaan. Voidaan myös väittää, 
että Vilde opetti Viron kansan lukemaan. Virolaiset olivat 1800-luvun lopus-
sa toki lukutaitoisia – Viron- ja Liivinmaan kuvernementtien asukkaat olivat 
lähes sata prosenttisesti lukutaitoisia – mutta omakielistä viihdyttävää kirjal-
lisuutta ei oikein ollut. Vilde ryhtyi julkaisemaan hupijuttujaan. Hänen serk-

Onko 
virolainen kirjallisuus 
yhteiskuntakriittistä?

MAIMU BERG

KIRJAILIJA

Maimu Berg
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kunsa ja kaimansa, Eduard Bornhöhen historialliset kertomukset, kolme 
tarinaa virolaisten menneisyydestä, kuvasivat viron kansan sivistystä kohti 
pyrkivänä, rohkeana ja vapautta rakastavana. Se kohotti virolaisten itsetietoi-
suutta ja halua nousta baltiansaksalaisten ja tsaarin epäreilua valtaa vastaan. 
Saman lainen vaikutus oli tietenkin myös Vilden historiallisilla romaaneilla, 
erityisesti vuoden 1858 talonpoikaisväestön kapinaa käsittelevällä teoksella 
Mahtra sõda (1902, suom. Mahtran sota, 1908).

Valitettavasti virolaisten 1900-luvun alun voimakkain kansannousu päät-
tyi vuonna 1905 verenvuodatukseen. Nuo tapahtumat herättivät uusia aihei-
ta sekä Vilden, Suitsin että Tuglaksen tuotannossa. Tuonaikaista virolaista 
yhteis kuntaa ei voida tarkastella käsittelemättä näiden kirjailijoiden tuotan-
toa. Onhan niin, että kirjallisuuden yhteiskunnallinen rooli ilmenee selvim-
min juuri vaikeimpina murroskausina, joita on Viron historiassa ollut lukui-
sia. Erityisen yhteiskuntakriittinen oli Vilde. 

Viron orastavan kirjallisuuden tuli käydä läpi koko väliin jäänyt aika ro-
mantiikasta ekspressionismiin. Syntyi kirjailijaryhmittymiä, joiden jäsenet 
(Tuglas, Marie Under, Henrik Visnapuu, Artur Adson, August Gailit, Jo-
hannes Semper) tarjosivat lukijoilleen ajanmukaista kirjallisuutta, erityises-
ti runoutta, joka tuntui siihenastisen karunpuoleisen pitkän proosan jälkeen 
virkistävältä, jopa nautinnolliselta. Omalla tavallaan yhteiskuntakritiikkiä 
sekin – se ravisteli koruttomaan kulttuuriin mukautuneet joko protestoimaan 
uutta vastaan tai hyväksymään sen. Kylmäksi se ei jättänyt ketään. Entinen 
opettajani, Tarton yliopiston kirjallisuuden professori Villem Alttoa kertoi 
luennollaan 60-luvulla, miten hän joutui ensimmäisen maailman sodan aika-
na sotavangiksi Itä valtaan, ja miten hänelle kotoa lähetettin Marie Underin 
vuonna 1917 ilmestynyt Sonetid. Runojen rohkea erotiikka, suloinen naisel-
lisuus ja ihmeellinen muoto vaikuttivat nuoreen sotavankiin niin, että hän 
päätti paeta päästäkseen nopeasti kotimaahan, missä nuoret naiset olivat al-
kaneet kirjoittaa rohkeaa ja täydellistä runoutta…

On kiinnostavaa seurata, miten kirjallisuus seuraa yhteiskunnallisen 
elämän rauhoittumista. Vai rauhoittaako kirjallisuus yhteiskuntaa? Ensim-
mäisen itsenäisyyden aikana (1918–40) kukin kirjailija tuotti enimmäkseen 
itselleen ominaista kirjallisuutta. Tehtiin muotokokeiluja (mieleen tulee Jo-
hannes Vares Barbarus, Erni Hiir ja monet muut runoilijat), ja muotiin tuli 
kesäloman vietosta kertova suvitusromaan. Myös kehitys romaaneja kirjoi-
tettiin. Saarenmaalta kotoisin oleva August Mälk löysi aiheensa kalastaja-
elämän kuvaamisesta, August Gailit puolestaan erilaisten hahmojen ja 
tilanteiden rakentelusta. Myös Tammsaare eksyi realistisen Tõde ja õigus -ro-
maanisarjansa (1926–33, suom. Totuus ja oikeus, 1932–1935, 2002–2013) polul-
ta rakkauden tielle ja julkaisi kaksi aiheeltaan aikakaudelle tyypillistä, mutta 
suuren kirjailijan lahjakkuudelle ja maulle uskollista rakkaus romaania, Elu 
ja armastus (1934) ja Ma armastasin sakslast (1935). Vuonna 1939 hän kuitenkin 
jatkoi yhteiskuntakriittistä linjaa romaanilla Põrgupõhja uus vanapagan (suom. 
Hornanperän uusi paholainen, 1964). Oli niitäkin, jotka antoivat periksi valtion 
propagandapolitiikalle. Yksi aikansa suurimpia runoilijoita, runoilijoiden 
kuninkaaksikin kutsuttu Henrik Visnapuu alkoi propagoida hallituksen vi-
ralliseen linjaan sopivaa niin kutsuttua työ-virolaisuutta. Toisaalta August 
Jakobson oli voittanut jo vuonna 1927 romaanikilpailun terävän yhteiskunta-
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kriittisellä teoksella Vaeste patuste alev. Siitä muodostui Totuuden ja oikeuden 
rinnalla yksi aikansa luetuimpia romaaneja. Lähes kaikki tärkeimmät kirjai-
lijat pysyivät mukana ajan sykkeessä ja kirjoittivat lehtiin artikkeleita ja paki-
noita. Heistä erityisen arvostettu oli Oskar Luts.

Vuonna 1935 vietettiin vironkielisen kirjan 400-vuotisjuhlaa. Tuolloin il-
mestyi paljon erilaisia teoksia. Muun muassa Mait Metsanurkin (Eduard Hu-
bel) Ümerajõel. Se palasi takaisin virolaisten vapaustaistelun sankari teemaan, 
josta monet muut jo virolaisen kirjallisuuden varhaisemmissa vaiheissa olivat 
kirjoittaneet. Ehkä sille oli myös yhteiskunnallista tilausta. Aihetta syvensi 
vielä Albert Kivikasin vuonna 1936 ilmestynyt romaani Nimed marmortahvlil 
(suom. Nimet marmoritaulussa, 1944), jossa kirjailija henkilökohtaisen koke-
muksensa pohjalta kertoo nuorten koulupoikien kohtaloista Viron vapaus-
sodassa. Kivikas oli tosin debytoinut vuonna 1919 kovin erilaisella, futu-
ristisella novellikokoelmalla Lendavad sead. Kolmekymmentäluvun lopun 
virolaisessa kirjallisuudessa kaikki tuntui loksahtaneen paikoilleen. Monien 
kirjailijoiden realistiset romaanit tai runot olivat tietenkin väistämättä myös 
yhteiskuntakriittisiä, mutta tämä kritiikki oli jotenkin tasaista ja rauhallista. 
Sokeerata koetettiin pikemminkin muotoseikoilla. 

Ja sitten Viroa kohtasi katastrofi. Mitä yhteiskunta silloin odotti kirjal-
lisuudelta? Ehkä tukea ja varmuutta siitä, että Viro ja virolaiset eivät katoa, 
vaikka valtiomme pyyhittiinkin kartalta. Mitään sellaista ei tietenkään saa-
nut muuttuneissa oloissa julkaista. Sen sijaan ilmestyi arvostun runoilijan 
Juhan Sütisten runo, jolla oli kaksimerkityksinen nimi Maakera pöördub itta 
(1940). Yhteiskunnallisiin muutoksiin reagoi nopeimmin runous ja ehkä myös 
draama kirjallisuus (tärkeimpänä kirjailijana August Jakobson), jotka yrittivät 
sulautua valloittajien ideologiaan. Toisaalta voidaan sanoa, että kirjallisuus 
oli aikaansa edellä ennustaessaan tulevan onnettomuuden mahdollisuuden 
tai pilkatessaan pientä, helposti diktatuuriin taipuvaista valtiota, kuten Au-
gust Alle teki epigrammeissaan.

Virolaisessa kirjallisuudessa alkoi traaginen aikakausi. Kotimaan kriitti-
set äänet oli vaimennettu. Vuoteen 1944 mennessä monet tärkeät kirjailijat 
olivat paenneet länteen. Pois lähtivät Under ja Adson, Gailit ja Mälk, professo-
ri Suits ja nuoret lupaavat Ain Kalmus, Bernard Kangro ja Kalju Lepik sekä 
Visna puu ja Karl Ristikivi. He jatkoivat kirjoittamista myös pakolaisuu dessa, 
vaikka olivat kaukana omasta kansastaan. Lukijakunta vain oli pienentynyt 
ainoastaan ulkovirolaisista koostuvaksi. Kotimaa ei enää virallisesti tun-
nustanut heitä – kuten ei myöskään monia niitä, jotka jäivät. Vaikenemaan 
oli pakotettu Tuglas, Hugo Raudsepp, Betti Alver ja monet muut. Runoilija 
Heiti Talvik kuoli vuonna 1947 stalinistisella keskitysleirillä, ja vuonna 1951 
pidätetty Hugo Raudsepp menehtyi seuraavana vuonna Siperiassa. Terrorin 
alla yhteiskuntakriittisyyttä saattoi esiintyä vain ajatuksissa. 

Sodan jälkeen virolainen kirjallisuus oli jakautunut kahtia. Ulkomailla 
kustannustoiminta alkoi heti. Alussa ulkomailla kirjoitettu oli sekä määräl-
tään että tasoltaan kotimaista kirjallisuutta korkeampaa, ja sen arvo pakolais-
yhteisölle oli varmasti mittaamaton. Noita kirjoja tilattiin kaikkiin koteihin. 
Myöhemmin, 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, kun Virosta jo pääsi liikku-
maan, huomattiin miten eri puolilla sijaitsevien Viro-talojen kellarit ja kirjas-
tot olivat täynnä kirjoja. Alkuperäiset lukijat olivat kuolleet, eikä uusia ollut 
pakolaisyhteisössä juurikaan kasvamassa. 

Kotimaista kirjallisuutta jarruttivat aluksi erityisesti poliittiset syyt. 
Stalinin kuoltua ja erityisesti Hruštšovin suojasään aikaan tilanne alkoi 
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kuitenkin muuttua. Kirjallisuuteen nousi siihen asti tabuiksi luokiteltuja 
aiheita, kuten kariutuneet avioliitot – oikean neuvostokirjallisuuden sanka-
rin avioliitto ei 50-luvun puoliväliin saakka hajonnut. Yhteiskuntakritiikkiä 
alkoi esiintyä pikku hiljaa, ja 60-luvun loppupuolella ilmestyi jo rohkeasti 
yhteiskunta kriittisiä teoksia. Kuvaan tuli koko joukko uusia kirjailijoita ja 
heidän vaikutuksensa tuonaikaiseen virolaiseen yhteiskuntaan oli merkit-
tävä. Mieleeni tulee Tarton yliopistossa käyty keskustelu nuoren Mati Untin 
romaanista Võlg (1964). Se paisui teräväksi yhteiskuntakriittiseksi polemii-
kiksi ja päättyi siihen, että nuori runoilija Lehte Hainsalu läimäytti pöytään 
komsomolikorttinsa ja ilmoitti eroavansa tuosta valheellisesta järjestöstä. 
Hänen komsomoliystävänsä onnistuivat vain vaivoin rauhoittamaan tilan-
teen. Vuotta aikaisemmin oli ilmestynyt Arvo Valtonin mrozekmaisen sur-
realistinen kokoelma Veider soov. Tuonaikaiset tarttolaiset opiskelijat osasivat 
ulkoa Artur Alliksaarin ja Kalju Lepikin runoutta. Lepikin tuotanto levisi 
käsi kirjoituksina tämän kotimaasta Ruotsista Viroon, missä sitä kopioitiin 
käsin. Tuli uusia, jännittäviä kirjailijoita, kuten Enn Vetemaa, Rein Saluri 
ja Viivi Luik. Noilta ajoilta on peräisin myös kuuluisa rivien väliin kirjoit-
tamisen taito, jota seurasi lukijoiden taito lukea rivien välistä. Yhteiskunta-
kriittisiä tekstejä sai ilmestyä vaihtelevasti, välillä vapaammin ja välillä pei-
tellysti. Esimerkiksi vuonna 1976 ilmestyi Raimond Kaugverin Nelikümmend 
küünalt (suom. Neljäkymmentä kynttilää, 1971), jossa ensimmäistä kertaa ku-
vattiin elämää Neuvostoliiton vankileirillä. Pian yleisölle tuli tutuksi myös 
Jaan Kross historiallisine romaaneineen. Kuvaamalla virolaisia sankareita 
hän valoi meihin uskoa itseemme ja oman kansamme kykyihin, kuten monet 
muut kirjailijat ennen häntä. Kross teki sen taidokkaasti ja hienotunteisesti, 
ja samaan aikaan mukaansatempaavasti. 

Kun Neuvostoliitto 90-luvun alussa hajosi – oikeastaan jo 80-luvun lopus-
sa tekstejä sai julkaista vapaasti – selvisi, ettei kirjailijoiden pöytälaatikoissa 
ollutkaan erityisen paljon kiellettyjä ajatuksia ja terävää kritiikkiä. Osasyynä 
oli itsesensuuri, mutta varmasti myös tuo mainittu kyky kirjoittaa rivien vä-
liin. Ensimmäiset rohkeat olivat Jaan Kruusvaldin ja Rein Salurin näytelmät, 
ja nekin käsittelivät pikemminkin menneisyyden haavoja kuin kritisoivat 
neuvosto yhteiskuntaa. Muu kirjallisuus ikään kuin pysähtyi hetkeksi. Käy-
tännössä kaikki kirjoitettu sai ilmestyä, myös heikot teokset. Se synnytti lu-
kijoissa tiettyä hämmennystä. Kirjakauppoihin alkoi samaan aikaan ilmestyä 
yhä enemmän käännöskirjallisuutta. 

Ensin tuntui, ettei yhteiskuntakritiikille olisikaan enää tilaa. Meillähän 
oli taas oma valtio, suuri unelma oli käynyt toteen. Se pysyi hetken kaiken 
kritiikin yläpuolella. Mutta lahjakkaat kirjailijat eivät tyydy yksinkertaiseen 
ihailuun: satiirisia, humoristisia ja kriittisiäkin sävyjä alkoi pian esiintyä. 
Ensimmäisenä tulevat mieleen 70-luvulla debytoineet, valitettavan varhain 
menehtynyt Juhan Viiding, prosaisti Mihkel Mutt ja pakinoitsija Astrid 
Reinla, hänkin menehtynyt. Osa kirjailijoista siirtyi politiikkaan, kuten 
60-luvun alun eturivin runoilija Paul-Eerik Rummo, herkkä ja oma peräinen 
runoilija Jaan Kaplinski, Jaan Kross, Arvo Valton, Teet Kallas, Lehte Hain-
salu, Jaak Jõerüüt, Rein Veidemann, ja historiallisine kirjoineen huomiota 
herättänyt Lennart Meri. Rummo, Jõerüüt ja Meri jäivät politiikkaan; muut 
alkoivat pian pitää tärkeämpänä kirjalijan kutsumustaan. 

Ja mikä tilanne on nyt? Mietin, tuleeko mieleeni joku erityisen yhteis-
kunta krittiinen nykykirjailija. Nuorena menehtynyt Kalev Kesküla, naseva 
Jürgen Rooste, Aarne Ruben ja tietenkin Andrus Kivirähk, joka nauraa 
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makeasti niin ihmisille kuin ilmiöille. Eikä ainoastaan kaunokirjallisuudes-
saan, vaan myös pakinoissa, joita hän on kirjoittanut vuosia ja joita yleisö joka 
lauantai odottaa. Niissä Kivirähk on käsitellyt kaikki tärkeät päivän poliittiset 
asiat niin, että niitä kronologisesti lukiessa saa eräänlaisen kuvan Viron ta-
pahtumista. Kivi rähkin humoristiset tarinat ovat varmasti vaikuttaneet Vi-
ron yhteis kunnan ajattelutapoihin enemmän kuin monen poliitikon puheen-
vuorot. Viimeaikoina yhteiskunnalle uutta ajateltavaa on tarjonnut Valdur 
Mikita teoksellaan Lingvistiline mets. 

Sanottakoon vielä, että Kivirähkin lisäksi suuri osa yhteiskunnallisesti 
valveutuneista kirjailijoista, kuten Virossa on läpi historian ollut tapana, il-
maisee mielipiteitään jatkuvasti myös tiedotusvälineissä. Mihkel Mutt, Rein 
Veidemann, Enn Vetemaa, Olev Remsu, Jaan Kaplinski, Jürgen Rooste, Karl-
Martin Sinijärv, Birk Rohelend, myös allekirjoittanut, vain joitain maini-
takseni. 

Virolainen kirjallisuus on koko olemassaolonsa ajan (oikeistaan jo kansan-
runoudesta lähtien) ollut hyvin yhteiskunnallista. Se on ollut lukijoilleen 
myös tärkeä tiennäyttäjä, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Mutta sellai-
nenhan on kirjallisuuden rooli koko maailmassa. 

Maimu Berg suosittelee 

Maarja Kangro
HÜPPA TULLE
Nähtamatu Ahv 2014
Maarja Kangron edellisistä kahdesta proosakirjasta sekä runoudesta 
tuttu tyyli ei petä tälläkään kertaa.

Olev Remsu
SUPILINNA POISID
SUPILINNA SURMAD
SUPILINNA ARMASTAJAD
Tänapäev 2012–2013
Suosittelen lämpimästi Supilinn-trilogiaa.

Udo Uibo
SÕNALOOD – ETÜMOLOOGILISI VESTEID
Tänapäev 2014
Suosittelen viroa hyvin osaaville ja sanojen alkuperästä kiinnostuneille. 
Kirjaan tartuttuaan saa muun muassa tietää onko Pontu-niminen koira 
ja James Bond kaimat sekä mitä sana okei oikeastaan tarkoittaa.
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Se, kuka mielestäni olen, on yhteiskunnan, kasvatuksen, koulutuksen ja 
omien mielikuvieni tai omakuvieni sulautuma. Kaikkien sosiaalisten per-
soonien sekoitus tilanteesta riippuen. Ergo, en tunne itseäni. Kirjoittami-

nen on minulle tapa löytää itseni. Ja vielä enemmän – muut ihmiset. Mitä muut-
tumattomampia, koteloituneempia ja valmiimpia ovat ihmisen itsetuntemus ja 
minäkuva, sitä tylsempää. Kirjailijalla on mahdollisuus välttää tuollainen kehi-
tyksen pysähtyminen.

Kaikki lienevät samaa mieltä siitä, että kirjailijan työ ei ole pelkkää kirjoit-
tamista. Se on jatkuvaa itsensä kehittämistä. Työtä itsensä ja mielensä kanssa. 
Muiden tärkeiden tekstien lukemista. Välillä myös sellaisten, jotka eivät kosketa 
itseä ollenkaan. Myös lukemistapa on tärkeä, syventyminen vaatii hyvin paljon 
energiaa. 

Kukaan ei taida kuvitella, että kirjailija vain kirjoittaisi, lukematta riviäkään. 
Mutta lukeminen vie paljon aikaa, ja tuona aikanahan kirjailija ”ei tee mitään”. 
Voi tosiaan näyttää siltä, että hän jopa laiskottelee, nautiskelee nojatuolissaan. 
Miten sitten kuvata ajattelua, luetun sulattelua? Eikö se olekin pelkkää seinän 
tuijottamista? Ja oikea elämä, miten se samaan aikaan valuu käsistä! Rahasta pu-
humattakaaan… seinää tuijottamalla ei ole pian sitäkään!

Onko nykypäivän kalliissa elämässä edes mahdollista istua yli puolta tuntia 
paikallaan ja lukea? Eikö kokopäiväisenä kirjailijana oleminen olekin itsessään jo 
täyttä luksusta? Mutta: miten voisi elää lukematta, kirjoittamatta, ajattelematta? 
Miten?

Paul Bourget on joskus määritellyt dekadentin yksilön yhteiskunnan sai-
raaksi soluksi, joka ei toimi yhdessä kokonaisuudelle alistuvan energian kanssa. 
Tämä tietenkin yhteiskunnan näkökulmasta. Kirjailija viettää elämänsä lähes 
kokonaan ”oikean” elämän, sen vaikeuksien, haasteiden ja houkutusten ulko-
puolella omissa ja muiden kirjoituksisssa (muutenhan hän ei olisi kirjailija!). Si-
ten myös kirjailijaa voisi verrata parasiittiin ja dekadenttiin, riippumatta siitä, 
miten sosiaalisia hänen tekstinsä ovat. 

Kirjailija ei luo käsinkosketeltavia arvoja, tavallisesti hän ei myöskään työs-
kentele nopeasti, ja hänen elämäntapansa voi loukata yhteiskunnan toimeliam-
paan osaan, vita aktivaan, kuuluvia. Suurella osalla ihmisistä on silti hyvin hä-

Kuka olen, 
mitä ja miten kirjoitan 

ja luen?

ELO VIIDING

KIRJAILIJA
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märä kuva siitä, mitä kirjailija kirjoittamisen lisäksi tekee. Puhumattakaan siitä, 
miten hän työtään tekee, ja mitä hänen työaikanaan tapahtuu. Ehkä hän luovaa 
hetkeä odotellessaan naukkailee ja myöhemmin valehtelee, että on kirjoittanut 
jotain? Miksi hänelle ei saa illalla soittaa ja keskustella jostain tärkeästä tai haus-
kasta? Mikä hänessä on vikana, miksi hän on niin epäsosiaalinen ja hajamielinen?

Jüri Üdin / Juhan Viidingin eräässä runossa kerrotaan runoilija Majakovs-
kista, josta näytettiin televisiossa kuvaa ja josta ihmisille jäi, kuten runoilija iro-
nisesti huomioi, parhaiten mieleen hirveä keltainen takki. Ehkä tuo Majakovskin 
keltainen takki, huutava ulkoinen riitasointu, oli hänen epäilyttävien katso-
muksiensa ja käsittämättömän työnsä häiritsevä vertauskuva, joka epäilemättä 
kosketti henkilökohtaisesti monia katsojia. Tuo häiritsevä kuilu harmonian ja 
normaaliuden loputtomassa virrassa ja ihmismieliä ravisteleva, välillä luotaan-
työntäväkin maailma on hyvän kirjailijan kummallisen työn tulos. 

Kirjoittaminen on aina hyvin henkilökohtainen prosessi. Kirjailijan tulee ot-
taa huomioon erilaisia mieltymyksiä, mutta hän ei saa ottaa tavoitteekseen miel-
lyttää kaikkia – se on mahdoton tehtävä. Totta puhuen sellainen toive on suoras-
taan tuhoisa. Kirjailijalla pitäisi olla oma pettämätön yleisönsä, tai niin kutsuttu 
ideaalilukija, joka olisi hänen ymmärtäväisin ja rehellisin kriitikkonsa. 

Kirjoittaminen vaatii paljon luovuutta. Luovuuden voisi varmasti määritellä 
hyvin eri tavoin ja eri lähtökohdista, mutta minä pidän luovuutta kykynä ottaa 
käyttöön voimakkaasti henkilökohtainen ja epätavallinen maailman katsomus 
jonkin elollisen ilmiön havainnoinnin ja sen taiteellisen ilmaisun avulla. Luo-
vuus edellyttää keskimääräistä enemmän itsevarmuutta ja pelotonta oma-
peräisyyttä. Ja rohkeutta joutua arvosteluiden pieksemäksi. Luovuuteen liittyy 
usein rajojen kokeilu, myös omien rajojen. Sitä kirjailija ei saa koskaan unohtaa. 
Luovuuteen kuuluu niin ikään perusteellinen työ oman itsensä kanssa: kirjailija 
työskentelee oman ymmärryksensä ja tunteidensa kanssa työstäen luovasti sekä 
mieltään että sie luaan antaen niille koko ajan uusia tehtäviä. 

Monia kirjailijoita onkin rakastettu vasta jälkeenpäin. Heidän innovatiivisuut-
taan on vasta kuoleman jälkeen kiitetty. Unohdamme nopeasti sen tosi asian, että 
klassikot, joita nyt ihastellen kehumme, ja ykkösrunoilijamme, joiden runoja jopa 
pankkiirit osaavat, kärsivät aikanaan halveksuvista hymyistä. Heitä ei ymmärret-
ty. Tämä tulee hyväksyä: niin oli, niin on ja niin tulee aina olemaan. Hyvä runoi-
lija elää nykyisyydessä, mutta häntä ymmärretään vasta tulevaisuudessa. Jossain 
mielessä voikin sanoa, että hyvä runoilija on tienraivaaja ja mielien avartaja. Hän 
haastaa koko yhteiskunnan. Hänen salaisuutensa on ainutlaatuinen luovuus. Sitä 
on nykyään mahdollista oppia ja jäljitella, mutta usein runoilija myös elää tekste-
jään läpi, ja tuota valistunutta sielunmaisemaa ei ihan noin vain matkita. 

Minulle hyvä runous on aina jonkin uuden luomista, rajojen ylittämistä. Se 
on myös syy, miksi hyvä runous ei voi koskaan omassa ajassaan ja kontekstissaan 
miellytttää kaikkia, miksi kaikki eivät ymmärrä sitä, ja miksi runoilija ei voi tulla 
lukijoitaan vastaan. Kirjallisuutta voivat lukea kaikki, mutta hyvä kirjallisuus ei 
ole erityisen demokraattista. Se esittää lukijalle paljon vaatimuksia. Nuo vaati-
mukset ovat tietenkin oikeutettuja ainoastaan siinä tapauksessa, että kirjailija on 
esittänyt ne ensin itselleen. 

Amerikkalainen kirjallisuuskriitikko Harold Bloom puhuu vahvoista lukijois-
ta. Kirjassaan Anxiety of Influence (”vaikutuksen ahdistus”) Bloom väittää, että vah-
vaa runoilijaa vaivaa aina ajatus myöhästymisestä, että hän on edellisten seuraaja, 
pelkkä kaiku, sitaatti tai kopio: että hän on heikko runoilija! Vaikutuksen ahdis-
tus ilmeneekin siinä, että runoilija yrittää paeta jonkun toisen runoilijan vaiku-
tusta ja rakentaa itseään. Ilman Bloomiakin voi todeta, että jokaiseen kirjoittajaan 
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on toden näköisesti vaikuttanut joku toinen, josta hän ei pääse yli. Esimerkiksi Sa-
linger on erään tuttavani tiellä niin pahasti, ettei hän ole edes yrittänyt kirjoittaa. 
Hän ymmärsi, että parhaassa tapauksessa hänestä tulisi vain heikko kirjailija ja 
hän valitsi, ettei ole kirjailija ollenkaan. Niinpä itsensä kehittäminen ja kyvyttö-
myys perääntyä on minkä tahansa luovan prosessin tärkein käynnistävä voima. 

Eräs tunnettu runoilija toimitti ensimmäisen runokokoelmani Laeka lähedus, 
joka ilmestyi vuonna 1993 ollessani 19-vuotias. Hänen mielestään yksi runoista 
ei kelvannut julkaistavaksi. Siitä ei ymmärtäisi kukaan mitään. En kuunnellut 
toimittajaa ja sujautin runon käsikirjoitukseen, vaikka olin luvannut jättää sen 
julkaisematta. Muista hänen karsimistaan teksteistä en niin välittänyt, mutta 
tuon runon kohdalla pelkäsin, että tein jotain hyvin väärin. Myöhemmin eräs toi-
nen nuorempi runoilija kirjoitti arvostelussaan, että juuri tuo runo on kokoel man 
paras. Mitä tästä opin? Minulle oli kova isku, ettei yhdenlaista hyvää runout ta 
olekaan olemassa. Opin myös, että jopa hyvillä ammattilais runoilijoilla on hyvin 
erilaisia makuja. Tuo olikin ensimmäinen itsevarmuuden kokemukseni. Ymmär-
sin, että runoilijan on äärimmäisen tärkeä kuunnella vaistoaan. 

Tiedän kirjailijoita, jotka kieltäytyvät lukemasta juuri ilmestyneitä kirjojaan. 
Monet jopa vihaavat varhaista (erityisesti eksperimentaalisempaa) tuotantoaan, 
sillä se on heille psyykkisesti liian raskasta. Jotkut kirjailijat harmittelevat, että 
uusinta kirjaansa lukiessaan he saisivat tupla-annoksen itseään ja se olisi aivan 
liikaa. Heitä häiritsee kirjan kirjoittamisen aikainen henkinen paine. Erityisesti, 
jos teos on rankka tai psyykkisesti vaativa. Joku taas kirjoittaisi kirjan ilmestyt-
tyä kaiken uudestaan ja aivan eri tavalla. Kirjailijat pyrkivät näin unohtamaan 
hetkeksi kirjoittamansa, ja se on hyvin luonnollista. Nuo ovat luovan prosessin 
kulussa täysin tavallisia, jopa välttämättömiä tunteita: ”Harmi, että syntynyt ei 
olekaan sitä, mitä oikeasti haluisin!”

Betti Alver kirjoitti vanhempana nuoruusrunojaan uudelleen, hän yritti löy-
tää teksteihin ilmeikkäämpiä, ”parempia kuvioita”. On kuitenkin selvää, että al-
kuperäinen luova energia tai hehku tekee teoksesta omassa ajassaan tärkeän, ei 
sen myöhempi toimittaminen tai pedanttinen uudelleenkirjoittaminen. Uskon, 
että kirjoittaessa tulee unohtaa valmiit totuudet ja stereotypiat ja seurata aino-
astaan omaa intuitiota. Erityisesti tulee unohtaa millainen on sovitusti ”hyvää 
kirjallisuutta”. Kirjailijan pitää tarjota lukijalleen haasteita, hän ei voi tyytyä 
älyllisiin tai tunteellisiin tyhjänpäiväisyyksiin ja itsensä tai muiden toistamiseen. 
Apuna voivat olla niin tyylitaju kuin lukeneisuus. Tärkeintä on kuitenkin kirjaili-
jan ainutlaatuisen sanoman välittäminen ja oma selvästi erottuva ääni. 

Hyvä runoilija, riippumatta siitä, miten paljon hän on julkaissut, kehittää ja 
kasvattaa koko ajan omaa ääntään. Hänet tunnetaan tietystä tyylistä ja lausunta-
tavasta. Tuon äänen voimakkuus riippuu siitä, miten rohkeasti hän uskaltaa ero-
ta perinteistä, runollisista vaikutuksista ja edeltäjistään. Miten paljon hän uskal-
taa luottaa omaan luovuutensa: miten kestävän henkilökohtaisen maailman ja 
vaikutuspiirin hän luo.

Yksi runoilija voi muuttaa kokonaisen runouden kaanonin ja voimassa olevan 
runouden kielen, joka yksimielisesti hyväksytään. On runoilijoita, joiden astues-
sa kirjallisuuden kentälle muuttuu koko siihenastinen kirjoittamistapa. Heitä ale-
taan jäljitellä ja myöhemmin he jo vaikuttavat kokonaisiin runoilijasukupolviin. 

Runo on tavallaan arvoitus, salaisuus. Pentti Saarikoski sanoo runon ole-
van puhetta. Siksi suora kontakti puhekieleen on Saarikosken mukaan runoi-
lijalle tärkeämpi kuin prosaistille. Prosaisti kirjoittaa aina siitä, mikä on ollut, 
runoilija kirjoittaa siitä, mikä on. Siksi runoilijoita tulee usein niistä kirjallisuus-
lahjakkuuksista, joilla on huono muisti. Saarikoski tarkoittaa tässä huonolla 
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muistilla valikoivaa muistia, tärkeimpien asioiden muistamista. Eikö runoili-
jalla siis ole muistia? Tietenkin on, mutta se on jotain ihan muuta – runoilijan on 
muistettava jotain universaalia, jotain mitä ei voi rajoittaa aikaan. Runoilijan on 
muistettava – vertauskuvallisesti – jotain aikojen alusta, jotain yleisinhimillistä ja 
universaalia. Runoilijan on aistittava se. Ne eivät voi olla vain naurettavia pikku-
asioita. Juuri tuohon valikoivaan muistiinsa runoilijan pitääkin runotekstiä kir-
joittaessaan luottaa. Hyvässä kirjalllisuudessa ja erityisesti hyvässä runoudessa 
on aina mukana tietty liikahdus tai outous, se ei ole koskaan standardinmukaista. 

Nykykirjallisuus ja erityisesti -runous leikkii merkityksillä, dekonstruoi käsit-
teitä ja laatii uusia. Nykyrunoutta pidetään usein käsittämättömänä, mutta myös 
liian helppona, puhekielisenä ja arkisena. Runoilijoita on syytetty siitä, etteivät 
heidän runonsa ole runoja, vaan lyhytproosaa. Hyvä nykyrunous vaatii lukijal-
taan keskimääräistä herkempää maailmankatsomusta sekä herkkyyttä tunnis-
taa ironia ja absurdius, vapaamielistä suhtautumista kieleen ja niin kutsuttuun 
tavallisen ihmisen logiikkaan. Hyvä nykyruno, henkisestä jännitteestä rätisevä, 
toimii kontrastina jokapäiväisyyden laimeudelle ja voi johdattaa ihmisen hänen 
itsensä luo – jotta hän vapaammin ja arvokkaammin löytäisi myös toiset.

Elo Viiding suosittelee
Helena Läks on virolainen runoilija ja toimittaja. Hänen debyyttikokoel-
mansa helena läks (Verb, 2010) oli Betti Alver -runopalkintoehdokkaana 
ja se valittiin Viron 25 kauneimman kirjan joukkoon. Kirja on kokeileva 
ja kapinallinen. Läksin toinen runoteos Korrosioonikiht (Verb, 2014) eroaa 
edellisestä eleettömämmällä tonaalisuudellaan, mutta runoilijan vastus-
tus ja voimakkuus ovat tallella.

Mudlum
TÕSINE INIMENE
ZA/UM 2014
Mudlum eli Made Luiga on epäilemättä yksi Viron kiinnostavimmista 
nykykirjailijoista. Esikoisteos Tõsine inimene on tyyliltään omaperäinen 
ja tunnistettava. Mudlumin tarinat kertovat oikeista asioista ja niiden 
merkityksistä ihmisille, ajasta noiden asioiden välissä, vanhoista ihmi-
sistä. Hän arvostaa kovasti ihmiselämää, sen jokaista hetkeä ja kunnioit-
taa ihmisen ihmeellistä voimaa elää.

Robert Kurvitz
PÜHA JA ÕUDNE LÕHN
ZA/UM 2013
Tämä kirja on virolaisen kirjallisuuden viime vuosien fantastisin ja yllättä-
vin esikoisteos. Kyseessä on rohkeasti kieltä uudistava teos, joka yhdistää 
taidokkaasti ja elegantisti nuortenromaanin, dekkarin, ja maailman lopun 
scifin, vaikka niiden yhdistäminen onkin kirjassa esitetty pikemmin väli-
neenä. Püha ja õudne lõhn osoittaa visionäärisellä metaforisuudella, intel-
lektuellilla otteella ja kirjallisella hienosäädöllä tason, jonka saavuttami-
seksi tulee virolaisen kirjallisuuden koota itsensä.
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KIRJALLISUUSKRIITIKON MOITTEILLE

Miksi kirjoittaa moisista aiheista?
Tuo pöyhkeä, tyly ja sapekas vuodatus
pitäisi suunnata niille, jotka eivät välitä runosta,
ei niille, jotka arvostavat sitä!
Miksi olla kriittinen, kun elämässä on niin paljon kaunista,
niin valtavasti nähtävää,
niin runsaasti kaikkea mistä riemuita!
Lukijat haluavat haaveksia, nauttia sanoista,
halia ajatusten auvoa kuin vauveleita!
Sitä paitsi olemme nykyään vapaita, ironian aika on ohi,
kielteisyys karkottaa eikä sillä tienaa,
kuin kirjallisuus – se kiertyy takaisin itseensä!

”Kaikki riippuu ajattelusta!”
Ihmiset eivät edes halua lukea,
heitä järkyttää sellainen SÄVY,
he kavahtavat loitommas! Alkavat lukemisen sijaan
kasvattaa ruusuja,
mestaroida puisia falloksia,
he äänestävät ostoskeskuksia vastaan,
perustavat uuden puolueen,
rukoilevat, jättävät kostamatta,
naivat vain laillisen aviopuolison kanssa
huolivat muista ihmisistä,
matkustavat Intiaan vapautumaan materialismin kahleista,
näkevät miten nälkiintyneet sylilapset tulevat osaksi jokapäiväistä elämää –
niihin tottuu, totta vie,
liikkuminen ei suo sijaa intohimoille.
Liikkuminen on kuin ihanteellista kirjallisuutta.

Miksi kirjoittaa moisista aiheista?
Miksi on vaikea upota suolaisessa vedessä?

ELO VIIDING

SUOMENNOS HANNU OITTINEN

Kuusi runoa 
kokoelmasta Nõelad
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MITÄ ME OIKEIN VAAHDOTAAN

Mitä me oikein vaahdotaan siitä
että sille peppilettiselle yksinhuoltajalle
ja sen tyttärelle maksaa
kuntosalilippu seitsemän euroa
ihan liian paljon
kun Dubaissa palavat miljoonat valot
kun Malediiveilla avattiin
vedenalainen ravintola
kun elämä tarjoaa kaikki mahdollisuudet
olla kohtaloaan suurempi
kun elämä tarjoaa kaikki mahdollisuudet
rakastaa toista kuten itseään
jopa kassajonossa
kun elämä tarjoaa kaikki mahdollisuudet
puhua elämästä kovalla äänellä
siis rakastaa toista tuntien todella
miten se tarkoittaa

IKUISUUDEN VASTAANOTOLLA

Lähden itsenäisyyspäivän juhliin
ryyppäämään niiden kanssa
jotka sanovat rakastavansa vapautta
ja olevansa tasan yhtä kuin vapaa valtansa 
lähden itsenäisyyspäivän juhliin
juomaan ukkeleiden terveydeksi
jotka kuolevat kaduilla
ja lasten terveydeksi
jotka kuolevat sairaalassa
erotettuna köyhistä
ja kauheista äideistään
lähden itsenäisyyspäivän juhliin
juomaan kaikkien terveydeksi
jotka majailevat teltoissa
tai nukkuvat pankkiautomaattisopukoissa
lähden itsenäisyyspäivän juhliin
keuhkot terveet hermot kunnossa iltapuku upea
jään kuvaan lasi kädessä
ikuisuuden ydin kohdallaan
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IHANTEELLINEN TAPAUS

Olisin ihanteellinen
pikkuporvarillinen kommunisti
miestäni pelättäisiin enemmän kuin kunnioitettaisiin
Pähkinänsärkijän aikana
tuoksuisin Punaiselta Moskovalta
kiittelisin tasa-arvoisuutta ja kahmisin itselleni
himottua tavaraa ohi jonojen
olisin heikkona heikkouksiin, hellisin kiihkeästi
materiaalista hyvää
nailonsukissani näyttäisin viehkeältä
hymyilisin tunnustavasti kapellimestarille
saisin hien virtaamaan hänen kaljullaan

olisin ihanteellinen
pikkuporvarillinen kapitalisti
miestäni kunnioitettaisiin enemmän kuin pelättäisiin
Palmsen kesäklassikoiden aikana
kylpisin kohteliaisuuksissa ja Chanel vitosessa
kiittelisin vapautta ympäröisin itseni
sillä mitä riittää kaikille –
ilmaiseksi! –
rakkaudella, totuudella ja sisäisellä kauneudella
(antaisin Hymylehdelle haastattelun
jota ei olisikaan kiusallista lainata)

jos aikakausi ei aina olisi väärä
olisin ihanteellinen tapaus
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MITÄ TEHDÄ KALALLE?

Surmat johdattivat hänet istumaan
pieneen englantilaistyyppiseen puutarhaan
he istuivat nelikulmiossa
nuo täydelliset luurankoruumiit

Pääsurma seisoi ja kertoi
että Surmia kiinnostavat kynttilät
hän antoi heille kokonaisen paketin
Bolsiuksen kynttilöitä
Ja Surmat antoivat hänelle vastalahjaksi
mustan möykyn joka muuttui kalaksi
mustuneeksi kampelaksi

sitten Surmat toivottivat hyvää jatkoa
hän viskasi heille vielä puntin tikkuja
ja Surmat vilkuttivat kiitollisesti
he soutivat pois ja hän muisti,
että hänen pitää nyt nopeasti
palata taakseen katsomatta

mitä tehdä kalalle hän mietti koko yön
unen ja valveen vaiheilla
mitä hyötyä voisi olla
kalasta
kysyäkö Jungilta ja Jeesukselta

mielessään
hän kävi läpi kaikki mahdollisuudet
ripusti kalan narulle kuivumaan
valmisti sen vanhassa
savustuspöntössä
ehkä kala on elossa
hän tutki mustuneita eviä
jos laskisi sen veteen?
ei, kala ei elänyt enää
ehkä se teeskentelee kuollutta
ja leikittelee hänen kanssaan?
ja vaikka kala mätäneekin
hän tarttui sen päähän
niin ehkä se silti
myös säilyy?

jos tiedätte niin kertokaa
mitä tehdä kalalle
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HANNU JA KERTTU

Pojan nimi oli Hannu
ja tytön nimi Kerttu
heidät oli opetettu uskomaan
että jokainen on oman onnensa seppä
ja että pitää ryhdistäytyä ja paiskia hommia
eikä odottaa armopaloja
sinä päivänä kun heidän isänsä
puutavarafirma meni konkurssiin
he eivät oikein uskaltaneet palata kotiin
vaan lähtivät kuljeksimaan Kaubamajassa
he näkivät piparkakkutalon
sen maalatun katon
ja alkoivat järsiä sitä
he järsivät talosta oven
oraalista vaihetta luonnehtii
kärsimättömyys ja tuhlailevuus
mutta järsityn talon ovelle heidän eteensä
ilmestyi rouva,
hampaatonna, parsitussa koltussa,
karjaisi heille: ”Lapset, mitä
te oikein teette! Eivätkö muiden kärsimykset
merkitse teille mitään! Tämä talo
suo turvapaikan niille,
joilla ei muuta paikkaa ole,
se rakennetaan joulun ajaksi,
mutta te olette jo nakertamassa sitä!
Mikä säälimätön sukupolvi!”
Tähän loppuu satu
tähän loppuu lapsuus
jos sitä edes oli
sillä talohan järsittiin

Elo Viiding
NÕELAD
Tuum 2013
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August Gailit
RÄNDAVAD RÜÜTLID
Kirjastus Odamees 1919
Tarttolaisesta antikvariaatis-
ta löytyi varhainen fantasia-
novellikokoelma, ihanan August 
Gailitin hullu ja villi teos hänen 
Siuru-kaudeltaan. Novellit ovat 
kesyttömiä ja hurjia: meren tuo-
mia, vain merta rakastavia tyttä-
riä, fosforitauti, joka saa sairastu-
neet hehkumaan vihreää, pieniä 
sinisiä piruja. Mystiikkaa, magiaa, 
riuduttavaa rakkautta. Gailitin 

kieli on pulppuilevaa, aistivoimaista ja runollista. Sumut nousevat me-
restä kuin valkea villa, aallot hyväilevät kallionrintaa kuin hukkuvan 
naisen kalpeat kädet…

Andrus Kivirähk
KAKA JA KEVAD
Varrak 2009
Groteskista nimestään – Kakka ja kevät – huolimatta Kivirähkin huikea 
lasten kirjaklassikko ei ole kakkahuumorin ylistys. Se on lystikäs, väri-
käs, käänteiltään ällistyttävä, haikeakin lastennovellikokoelma, jossa 
aikuisille on oma tasonsa. Kirjan kieli on selkeää, kaunista viroa ja sitä 
on ilo suositella vaikka kielen opiskeluun. Kaka ja kevad on saanut suosi-
ota muillekin kielille käännettynä (mm. venäjä ja latvia). Suomennos on 
valmistumassa (see olin mää!), kustantajaa maanitellaan vielä. 

Maimu Berg
MUOTITALO
Suom. Sanna Immanen, Moreeni 2014
Romaanin muotoinen muistelmakirja vihkii lukijan neuvostovirolai-
sen oikul lisen yhteiskunnan saloihin. Se paljastaa, että ihmiset luo-
vivat eteenpäin absur deissa olosuhteissakin oveluuden avulla – mutta 
myös väsyvät jatkuvaan kaksinaamaisuuteen. Aikakausien värit ja 
trendisuuntaukset on kuvailtu mehukkaasti, ja neuvostoajan muoti-
lehdistä saksitut leik0keet ovat ankeudessaan kiinnostavia. Maimu 
Berg näkee ihmisluonteet hauskasti ja tarkasti – ja Sanna Immanen 
kääntää erinomaisen valppaasti. Muotitalo oli myös Kodiksamia-kirjal-
lisuuspalkintoehdokkaana.

Heli Laaksonen

Kirjailija
Heli Laaksonen suosittelee
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Hando Runnel
PUNASTE ÕHTUTE PURPUR
Eesti Raamat 1982, Ilmamaa 
2008
Kirja on hieno kokoelma yksin-
kertaisia kielellä leikitteleviä 
loruja, isäänmaanrakkautta pur-
suavia runoja sekä rivien väliin 
piiloteltuja viestejä.
Sain murrosikäisenä kirjan hal-
tuuni muutamaksi päiväksi, kir-
joitin runoja vihkooni enkä pys-
tynyt käsittämään miten sensori 
on antanut vuonna 1982 luvan jul-
kaista niin virolaisia runoja. 

Leelo Tungal
SELTSIMEES LAPS
Tänapäev 2008

Lämmin, surullinen ja samalla hauska kuvaus sodanjälkeisestä Virosta. 
Kirja on Siperiaan karkoitettua opettaja-äitiään ikävöivän pikku-Leelon 
selviytymistarina. Lapsen kertoma tarina pureutuu syvälle aikuisen sy-
dämeen. 
Kirja ansaitsee parhaan suomentajan ja arvokkaan paikan suomalaisten-
kin kirja hyllyssä.

Oskar Luts
KEVADE
Arno ja kumppanit, suom. Martti Rauhala, Karisto 1973
Kaikki virolaiset ovat lukeneet tämän kirjan vähintään kerran. Sadassa 
vuodessa maailma ja esineet ympärillämme ovat muuttuneet, ja siksi 
nuoremmille on laadittu avuksi myös sanasto. Lapset kuitenkin pysyvät 
samanlaisina, ja jokainen lukija tunnistaa luokkansa arnot, teelet, toot-
sit ja kiiret.

Järvi Lipasti

Koulutus- ja kotoutussuunnittelija 
Järvi Lipasti suosittelee
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Synnyin Tallinnassa vuonna 
1970. Onnellinen lapsuuteni jäi 
harmaaseen neuvosto aikaan. 

Muistan ihmiset harmaanruskeis-
sa vaatteissaan harmailla kaduilla, 
harmaan siniset koulu puvut ja ape-
at harmaat kasvot pitkissä kauppa-
jonoissa. Tiskiltä löytyi harvoin 
jotain värikästä kuten vihreitä ba-
naaneja, kohuke-rahka patukoita 
violetissa paketissa tai vain tuoretta 
valkoista leipää. 

Olin onnellinen lapsi, minulla oli 
äiti, isä ja kolme vuotta vanhempi iso-
veli sekä isoäiti, isoisä ja isotäti. He 
lukivat minulle kirjoja, veivät metsä-
retkille ja marjaan, heidän sylissään 
sain istua, kun korvaan koski ja he 
veivät hevosajelulle ja tervehtimään 
lampaita. Olin alle kuusi vuotias, kun 
opin lukemaan. Siitä lähtien kirjat 
ovat kuuluneet jokaiseen päivääni. 

Sadut ja Astrid Lindgrenin tarinat vaihtuivat pian seikkailu- ja historiaromaa-
neihin, sitten nuortenkirjoihin, runoihin ja aikuisten kirjoihin. Ympyrä on nyt 
tavallaan sulkeutunut, ja olen palannut takaisin lastenkirjojen maailmaan.

Koulussa opiskelin kirjallisuuspainotteisella luokalla, mikä tarkoitti taval-
lista enemmän kirjallisuustunteja, paljon lukemista ja kirjoittamista. Koulun 
loputtua olin kahden vaiheilla: lähtisinkö opiskelemaan viron kieltä, kirjalli-
suutta ja viestintää vai teatteria ja ohjaamista. Elämä vei niin, että valmistuin 
näyttämömestariksi nykyisestä Tallinnan yliopistosta, mutta aloitin työt ensin 
radiossa josta siirryin myöhemmin televisioon. Tällä hetkellä olen Viron yleis-
radiossa uutis ankkurina ja toimittajana Aktuaalne Kaamera -ohjelmassa. Lisäksi 
teen Osoon-nimistä ympäristöohjelmaa. 

Ensimmäinen kirjani syntyi muistoista. Aloin kirjoittamalla tallentaa van-
hempieni ja tätini lapsuusmuistoja. Ne kertovat Viron ensimmäisen itsenäisyy-
den ajasta, sotamuistoista ja sodanjälkeisistä vuosista, joita leimasivat neuvos-
tomiehitystä vastustaneet metsäveljet, kolhoosien perustaminen, köyhyys ja 
tietenkin vieraan kansan, venäläisten, tulo. Noista muistoista syntyi vuonna 
2008 ensimmäinen kirjani Miia ja Friida, jossa vanhempien tarinat kaukaisem-
masta menneisyydestä vaihtelevat omien lapsuusmuistojeni kanssa. Myös toi-

Kadri Hinrikus

Kadri Hinrikus



nen kirjani Kui emad olid väikesed (”Kun äidit olivat pieniä”) pohjautuu äitini ja 
hänen luokkatoverinsa kouluaikaisiin muistoihin. Niihin kuuluu saksalaisten 
tulo Tallinnaan, kaupungin pommittaminen, kyyditykset, pioneeriksi vihkimi-
nen ja Stalinin kuolema. Halusin, että vanhempieni muistot jäisivät elämään ja 
että nuo tarinat vanhoista kummallisista ajoista eivät katoaisi. Kui emad olid väi
kesed oli ehdolla Viron kulttuurirahaston lasten kirjallisuuspalkinnon saajaksi. 

Noiden kahden kirjan jälkeen ymmärsin, että lukemisen lisäksi nautin myös 
kirjoittamisesta. Niin syntyivät seuraavat kirjat: Põmmu, Põdru ja teised sõbrad 
(”Põmmu, Põdru ja kaverit”), Et head haldjad sind hoiaksid (”Hyvät haltiat sinusta 
huolehtikoot”), joka oli myös Kulttuurirahaston palkinto ehdokkaana sekä Kon
nade mäss (”Sammakkojen kapina”). Suur maailmareis (”Suuri maailmanympäri-
matka”) on juuri ilmestynyt, ja viimeisin työ odottaa vielä kirjoituspöydällä. Pi-
dän enemmän realistisista tarinoista kuin puhtaasta fantasiakirjallisuudesta. 
Myös eläintarinoideni suhteet, tunteet ja luonteet on lainattu ihmisiltä. 

Kadri Hinrikus suosittelee
Suosittelen mielelläni uudempaa virolaista kirjallisuutta.

VIIVI LUIK
VARJUTEATER
Varjoteatteri, suom. Anja Salokannel, Tammi 2011
Viime vuosien suurin kirjallisuuselämys. Mestariteos. 

Tõnu Õnnepalu
KEVAD JA SUVI JA
Varrak 2009
Viron vuodenajat, tällaistä meidän elämämme on.

Toomas Haug
MÖÖDA KOIDU TÄNAVAT
Eesti Keele Sihtasutus
Yksityiskohtainen ja värikäs kuva 60-luvun Virosta
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Opettaja Laura Lievonen kiersi luokassa katsomassa, miten piirros-
tehtävän tekeminen edistyi. Aihe oli helppo: koska isänpäivä oli jo 
ovella, jokaisen piti piirtää kuva isästään tai isoisästään.

”Miettikää aluksi, mitä teitte yhdessä isän kanssa vaikkapa eilen 
tai toissa iltana. Tai mitä kivaa teillä on tapana puuhailla isoisän kanssa”, opettaja 
jakoi ohjeita.

Tuuli kurkisti veljensä paperia. Se pysyi tyhjänä. Ukko heilutteli jalkojaan aja-
tuksiinsa uppoutuneena ja järsi värikynän päätä. Ei Tuulin omallakaan paperilla 
ollut muuta kuin nimi alareunassa.

”Me käytiin eilen isän kanssa kaupassa ja isä osti nääääin paljon tavaraa”, il-
moitti Kevin ja kurotti kätensä niin ammolleen kuin suinkin pystyi. ”Kaksi kär-
ryllistä!”

”Mitä teidän isä sitten osti?” kysyttiin useammastakin pulpetista.
”Karkkia ja sipsejä ja limsaa ja olutta ja…”
”Riittää, riittää, Kevin, tällä kertaa käytetään kuvailuun kyniä eikä suuta”, 

opettaja keskeytti.
Jonkin aikaa lapset taiteilivatkin syvän hiljaisuuden vallitessa.

”Opettaja, minä piirsin kaikki meidän eiliset vieraat, ja nyt isä itse ei mahdu 
kuvaan ollenkaan”, Jyrki murehti.

Opettaja kiiruhti pojan viereen ja auttoi hieman teoksen viimeistelyssä.
”Opettaja, meidän isä oli hukassa koko eilisen illan, ei me voitu tehdä mitään 

yhdessä”, ilmoitti puolestaan Kerttu.
”Millä lailla hukassa?”
”Sillä lailla hukassa, ettei äitikään tiennyt, mistä pitäisi etsiä. Isä tuli vasta yöl-

lä kotiin.”
”Jospa sitten piirtäisit isoisän?”
”Isoisän hukkumisesta vasta onkin aikaa. Äiti sanoo, että se sattui jo silloin, 

kun hän oli pikkutyttö. Minä piirrän kuitenkin isän.”
Opettajan kierros jatkui Tuulin ja Ukon pulpetin luokse. Kaksoset kumartui-

vat paperiensa ylle ja alkoivat piirtää kiireen vilkkaa – heidän isänsä oli sentään 
ollut viime aikoina joka ilta kotona. Kaikki pääsivät vähitellen vauhtiin piirros-
tensa kanssa ja luokassa vallitsi ahkeran innostunut ilmapiiri tunnin loppuun 
saakka.

Piirustuksia kerätessään opettaja kertoi uutisen, joka oli kaikkien mieleen: 
kuvat ripustettaisiin alakerran käytävän seinälle näyttelyksi, joka olisi kaikkien 
ihailtavana koko seuraavan viikon.

”Kaikki isät ja isoisät ovat tervetulleita tutustumaan”, opettaja Laura Lievonen 
hymyili.

Näyttely

KADRI HINRIKUS

SUOMENNOS PETTERI AARNOS
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Kotona Tuuli ja Ukko välittivät viestin isälle sanasta sanaan. Isä heitti sano-
malehden sivuun.

”Kyllä teillä osaa olla hieno luokanvalvoja, minä taidan tulla jo huomenna tai-
denäyttelyyn!”

”Huomenna on lauantai, ei meillä ole koulua”, Ukko huomautti.
”Vai sillä lailla. No, siinä tapauksessa täytyy vähän odottaa.”
Isä käyskenteli huoneessa edestakaisin, levitti sanomalehden ja taitteli sen 

heti takaisin. Sitten hän seisahtui hieman pidemmäksi aikaa peilin eteen.
”Millaiset kuvat te muuten piirsitte minusta opettajalle? Toivottavasti vähin-

tään yhtä komeat kuin malli on elävässä elämässä.”
”Kyllä varmaan”, Ukko vastasi lyhyesti.
Lauantaina isä kävi parturissa, sunnuntaina hän kiillotti kenkänsä ja maa-

nantaina tuli koulun ala-aulaan täsmälleen samalla kellonlyömällä, jolloin kak-
sosten viimeinen tunti päättyi. Muitakin vanhempia oli saapunut tutustumaan 
näyttelyyn. Opettaja Laura Lievonen löysi aikaa heille kaikille, esitteli piirustuk-
sia, kehui oppilaita.

”Ja tässä on Kevinin työ – aluksi voi näyttää siltä, että ostoskärryt ja auto ovat 
liioitellun suuria eikä isää löydy koko kuvasta, mutta katsotaanpa tarkemmin: 
siellähän se isä istuu auton ratissa.”

Näyttelyvieraat siirtyivät seuraavan kuvan luokse.
”Jyrki on loihtinut todellisen mestarityön, kaikki 18 vierasta ovat mahtuneet 

kuvaan, isää itseään unohtamatta. Jyrki on todella lahjakas poika.”
Piian piirroksessa isä ja tytär pelasivat tennistä, Simon teoksessa koko perhe 

söi jäätelöä.
”Miksi tässä kuvassa on vain äiti? Tämähän on isänpäivänäyttely”, kysyi eräs 

isoisä, joka oli ehtinyt jo seuraavan kuvan luokse.
Opettaja Laura Lievonen yskäisi.

”Kerttu piirsi kuvan siitä, miten äiti on puhelimessa ja etsii isää.”
Pari äitiä hymyili vinosti.

”Sitten ovatkin vuorossa luokan kaksoset”, opettaja osoitti kahta seuraavaa 
piirustusta. Isä suoristi tohkeissaan ryhtiään ja laittoi pikkutakin napin kiinni.

Tuulin ja Ukon työt muistuttivat kovasti toisiaan. Kummassakin oli vanha 
uuni, pyöreä pöytä ikkunan alla ja sohva. Ainoa ero oli siinä, että Ukon kuvassa 
isä makasi sohvalla kyljellään silmät ummessa, kun taas Tuulin kuvassa isä kerä-
si voimia selällään, sanomalehti mahan päällä.

Isoisä ratkesi kovaääniseen nauruun, opettaja ohjasi vieraat pidemmittä pu-
heitta eteenpäin ja alkoi esitellä Karoliinan piirustusta.

Isä sen sijaan ei liikkunut enää minnekään. Kaikki muut vieraat tekivät kier-
roksensa loppuun ja lähtivät kohti kotia. Isä seisoi edelleen Tuulin ja Ukon kuvien 
edessä kuin kivipatsas.

”Jäitte vielä ihailemaan lastenne töitä?” opettaja kysyi ja palasi isän luokse.
”Niin.. en… kai varsinaisesti…”
Isä punastui korviaan myöten.

”Minä voin nyt jo luvata teille, että tämä näyttely ei jää viimeiseksi. Suunnitte-
lin seuraavaa kertaa tammikuuksi, silloin aiheena on minun joululomani”.

Isä tarttui opettajan käteen.
”Ja minä voin luvata teille, että sillä kertaa kaksosten piirustukset näyttävät 

aivan toisenlaisilta. Eloisammilta.”
”Toivotaan niin.”
Isä puristi opettajan kättä edelleen omien kämmentensä välissä. Ja tällä ker-

taa nousi kevyt puna myös opettaja Laura Lievosen kasvoille.
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 Tänään paistetaan sunnuntain kunniaksi pelmenejä!” isä huikkasi jo 
ovenraosta, pelmenipussi toisessa ja smetanapurkki toisessa kädessä. 
Hän oli tulossa kaupasta.

Täytyy myöntää, että piirustusnäyttelyn jälkeen isä oli alkanut 
pitää kaksosista parempaa huolta. Eräänä aamuna hän oli jopa vienyt Tuulin ja 
Ukon kouluun, jäänyt pitkäksi aikaa naulakon luokse seisoskelemaan ja jutel-
lut lasten kanssa. Kaksosista oli tuntunut, ettei isä haluaisi oikeastaan lähteä 
minnekään. Lopulta hän kuitenkin oli lähtenyt, kuultuaan, että Laura Lievo-
nen tulisi töihin vasta kahden tunnin päästä. Silloin isä oli yhtäkkiä muistanut 
olevansa kovin kiireinen.

Tuona sunnuntaina, kun isä astui pelmeneineen ovesta sisään, Tuuli oli 
juuri päättänyt silittää pari paitaa itselleen ja Ukolle uutta kouluviikkoa varten. 
Tyttö koetti täyttää reippaan perheenäidin roolin niin hyvin kuin suinkin osasi, 
ja käsitteli tottuneesti niin pölynimuria, silitysrautaa kuin kaikenlaisia puhdis-
tusaineitakin. Niinpä pelmenien paisto sai nyt jäädä isän ja Ukon huoleksi.

Isä marssi keittiöön poika kannoillaan. Pian keittiöstä kuului hirmuista 
kolinaa.

”Tuuli, missä pannu on?” isä kysyi kolinan vaimennuttua.
”Alakaapissa”, Tuuli vastasi epäröimättä. Tyttö asetteli Ukon kuluneen pai-

dan pöydälle ja ryhtyi silittämään.
”Tuuli, missä öljy on?” kysyi vuorostaan Ukko.
”Yläkaapissa!”
Tuuli käänsi paidan pöydällä toisin päin ja jatkoi silittämistä.

”Tuuli, missä pelmenipussi on?”
Tuuli laittoi silitysraudan sivuun ja riensi miesväen avuksi etsimään kadon-

neita lounastarpeita. Pelmenipussi löytyi eteisestä isän lippalakista.
Kun kaikki tarvittava oli lopulta löytynyt, isä pääsi ryhtymään toden teolla 

ruoanlaittoon. Tuuli kiiruhti jatkamaan silitysurakkaansa.
Äidin kuoleman jälkeen Tuuli oli laittanut visusti talteen monenlaista 

pikku tavaraa: äidin rikkinäisen rannekellon, pitsireunaisen nenäliinan, 
neule sormikkaat ja muovipussiin pakatut ihmeellisen ohuet sukkahousut. 
Pari päivää sitten aarteita katsellessaan hän oli todennut sukkahousujen ole-
van silityksen tarpeessa. Nyt ne olivat pääsemässä ahkeran perheenemännän 
käsittelyyn.

Varpaankynsien leikkaaminen 
on vaarallista

”

KADRI HINRIKUS

SUOMENNOS PETTERI AARNOS
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Tuuli asetteli sukkahousut varovasti pöydälle. Ne olivat vaaleanruskeat ja 
silkkiset.

”Kun kasvan vähän isommaksi, voin laittaa nämä jalkaan joihinkin oikein 
hienoihin juhliin”, Tuuli haaveili ja laski kuuman silitysraudan varovasti 
sukka housun lahkeelle. Samaan aikaan viereisestä huoneesta alkoi kuulua ki-
meää kiljuntaa.

”Apua!”
Tuuli juoksi katsomaan, mikä hätänä. Näky ei suinkaan pelästyttänyt hän-

tä. Ukko kiemurteli selällään sängyllä ja nauroi katketakseen, isä oli napannut 
pojan oikean jalan syliinsä ja yritti epätoivoisesti leikata Ukon varpaankynsiä 
suurilla keittiösaksilla. Operaatio oli joka kerta yhtä hankala, sillä Ukko oli toi-
vottoman herkkä kutiamaan ja varpaankynsien leikkaamisen olisi hänen mie-
lestään sietänyt kieltää koko maailmassa. 

”Jos tämä on ukkovarvas, niin mahtaako tuossa vieressä olla akkavarvas? 
Pottuvarvas löytyi, missä on naurisvarvas?” isä hauskuutti Ukkoa.

Ukon kikatuksesta ei tullut loppua. Tuuli seisoi ovella ja häntäkin nauratti. 
Veljen varpaankynsien leikkaaminen oli sellainen sirkus, että sitä oli hauska 
katsella kerta toisensa jälkeen. Nyt esityksen kuitenkin keskeytti kummallinen 
haju, joka yhtäkkiä tulvahti huoneeseen. Tuuli nuuhkaisi käryä ja säpsähti.

”Silitysrauta!” hän karjaisi.
”Pelmenit!” isä mylvähti.
Ukko ei jaksanut sanoa mitään.
Tuuli löysi pöydältä puoliksi sulaneet ja savuavat sukkahousut. Ne eivät jak-

saneet odottaa tytön kasvamista ja hienoja juhlia.
Isä taas löysi paistinpannulta hiiltyneitä palleroita, jotka eivät muistutta-

neet pelmenejä karvan vertaa. Ja kotona ei ollut smetanan lisäksi mitään syö-
täväksi kelpaavaa.

”Minulla on niin kova nälkä, että voisin syödä vaikka tuon paistinpannun!” 
isä sadatteli kiukkuisena.

Mitään ei ollut tehtävissä, uusi kauppareissu odotti.
Kun Tuuli palasi kotiin uusi pelmenipussi mukanaan, isä laittoi veden kie-

humaan, Tuuli kaatoi pelmenit kattilaan ja kaikki kolme valvoivat ruoan val-
mistumista herkeämättä vieretysten.

Pelmenejä lautasille nostellessaan isä myhäili jo paremmalla tuulella: ”Kun-
han vatsat ovat täynnä, käydään taas niiden kiusankappalekynsien kimppuun.”

Tuuli tirskahti, Ukko käpertyi istumaan jalkojensa päälle, varpaat visusti 
piilossa.

Kadri Hinrikus
ET HEAD HALDJAD SIND HOIAKSID
Tammeraamat 2012
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Tunnustan, että pitkien romaa-
nien lukemiseen ei tahdo riittää 
aikaa. Suositukseni eivät myös-
kään ole uutuus kirjallisuutta. 
Nämä kirjat on hyvä ottaa mukaan 
matkalle, niitä on mukava lukea 
kesällä aurinkotuolissa ja talvella 
nojatuolissa.

Andrus Kivirähk
LIBLIKAS
Varrak 2013
Tämä kirja on erittäin sopivaa lu-
kemista teatterin ystäville. Teos 
kuvaa hyvin aikansa teatterielä-
mää, se on lumoava tarina ihmi-
sistä ja sitä lu kies sa jokainen voi 
miettiä, mikä on oikeaa elämää, 
ja mikä keksittyä. 

Aino Pervik
PROUA O IMEKSPANEMISED
Mustvalge kirjastus 2012
Naseva ja nerokas hyvän mielen kirja. Aino Pervikillä on harvinainen 
taito suhtautua nauraen elämään. Vaikka aina ei niin nauratakaan. 

Karl Ristikivi
INIMESE TEEKOND
Varrak 2003
Ristikivin ainoa runoteos koskettaa sielua syvältä. 

Liisa Ojaveer

Kulttuurineuvos
Liisa Ojaveer suosittelee
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A. H. Tammsaare
TOTUUS JA OIKEUS 1–5
suom. Juhani Salokannel
Ei voi mitään, Viron kirjallisuuden 
kivi jalka on myös kiistaton luku-
elämys, koskaan tyhjentymätön 
ja aina yhtä hämmästyttävä. Tänä 
keväänä vuorossa kolmas tai nel-
jäs lukukerta, nyt Tuglas-seuran 
luku piirissä. 

Jaan Kross
PAIKALLAANLENTO
suom. Jouko Vanhanen
Miksei Keisarin hullu tai Uppinis

kaisuuden kronikka, Krossin pääteoksiksi mainitut? En tiedä. Ehkä siksi, 
että Paikallaanlennon luin tuoreeltaan käsikirjoitus kopiona ja pääsin ta-
vallaan niin lähelle romaanin syntyprosessia kuin on mahdollista – pari 
päivää myöhemmin haastattelemaan Krossia tästä itselleni läheisim-
mästä romaanista, joka huipentuu Ullon uneen: perheensä hylännyt isä 
ja Baltian toiveet pettänyt Roosevelt sulautuvat yhteen.

ELON KIRJA. 
ELO TUGLAKSEN PÄIVÄKIRJAMERKINTÖJÄ VUOSILTA 1952–1958.
suom. Raili Kilpi
Järkyttävä selviytymistarina, dokumentti piiritetystä talosta, johon vai 
rohkeimmat ja kunniallisimmat uskalsivat astua. Tähän kirjaan on hyvä 
palata uudelleen ja uudelleen, sekä silloin kun asiat näyttävät liian huo-
noilta että liian hyviltä.

Hannu Marttila

Kirjallisuuskriitikko
Hannu Marttila suosittelee
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En enää muista, oliko vuosi 1989 vai 1990, kun päädyin ensimmäisen ker-
ran Suomeen. Se oli elämäni ensimmäinen ulkomaanmatka. Jo lento-
koneen laskeutuessa Helsinki-Vantaalle ymmärsin, että rantauduimme 

toiselle planeetalle. Kaikki oli kirjoitettu latinalaisin aakkosin. Se oli suurin 
sokki. Missään ei näkynyt kyrillisiä kirjaimia, tuota totuttua vierautta. Sisus-
kalut käänsi ympäri ajatus siitä, että täällä Suomenlahden toisella puolella oli 
maailma, joka oli paljon ymmärrettävämpi ja miellyttävämpi kuin se, jossa itse 
elimme. Ja samalla se oli täysin erilainen ja kielletty: ulkomaa. 

Syy, miksi minut tuolloin päästettiin Helsinkiin, oli kirjallisuus. Matkan 
järjesti Tuglas-seura (paljon ei ole 25 vuodessa muuttunut!). Suomessa oli juu-
ri ilmestynyt nuoren virolaisen runouden antologia, ja se sisälsi minunkin 
runojani. Olin tuolloin jo päättänyt ruveta kirjailijaksi, mutta en ollut vielä ol-
lenkaan varma, tulisiko minusta kirjailija. Enkä ole vieläkään. Mutta mitäpä 
muutakaan minusta enää tulisi? Opiskelin biologiaa Tarton yliopistossa ja haa-
veilin työstä luonnonsuojelualueella Vilsandin saarella. Luonnonsuojelualueen 
hoitajaa minusta ei kuitenkaan tullut. Ehdin rakastua erääseen toiseen saareen, 

Tõnu Õnnepalu
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Hiidenmaahan, ja tulin tänne (tätäkin kirjoitan Hiidenmaalla) pienen koulun 
biologian, kemian ja maantiedon opettajaksi. Työn ohessa suunnittelin kääntä-
väni kirjoja ja kirjoittavani. Mutta minusta ei tullut myöskään opettajaa. Kään-
nän kirjoja silloin tällöin ja tähän asti olen kirjoittanut (ainakin ajatuksissani). 
Olenko siis kirjailija? Kuka yleensä on nykypäivänä kirjailija? Kirjoja kirjoitta-
vat kaikki ja lukevat yhä harvemmat. Silti en kadu, ettei minusta tullut luon-
nonsuojelualueen hoitajaa. Eihän niillä enää ole hoitajia, kuten ei majakoilla 
vartijoita. Olisin työtön. Kirjailija voi sentään vielä olla, ainakin omassa mieli-
kuvituksessaan. Ja mitä muuta kirjailija on kuin mielikuvituksen ammattilai-
nen! Yliopistoaikoina Tartossa, noin vuonna 1983, sanoin ystävilleni puoliksi 
pöyhkeillen ja puoliksi ironisoiden, että romaanin kirjoitan sitten, kun saan 
asua Pariisissa. Tuolloin kukaan ei tietenkään käynytkään siellä. Kymmenen 
vuoden päästä se kuitenkin tapahtui, kirjoitin Pariisissa ensimmäisen romaa-
nini, jonka nimeksi tuli Piiririik (suomeksi Enkelten siemen, suomentanut Juhani 
Salokannel).

Kirjat ovat olleet minulle kuin lentävä matto. Niitä lukiessa olen saanut len-
tää sinne, minne minua ei ole muuten päästetty. Myöhemmin kirjojen kirjoit-
taminen ja niiden ilmestyminen muilla kielillä on vienyt minut kaiken laisiin 
paikkoihin. Ulkomaille. Sinne, missä kaikkien ei tarvitse käydä löytääkseen 
itsensä. Suomeen lähden kirjojeni perässä jo ties kuinka monetta kertaa. Suomi 
on nyt niin lähellä — mutta kuitenkin selvästi ulkomaa. Ja se on hyvä. Toivon, 
ettei kirjallisuuskaan muutu koskaan kokonaan arki päiväiseksi, vaan jää yhä 
sielumme ulkomaaksi, missä voimme käydä etsimässä itseämme ja jota voim-
me muistella kuten paikkoja, joissa olemme joskus tunnistaneet itsemme.

Tõnu Õnnepalu suosittelee 
Viivi Luik
SEITSMES RAHUKEVAD
Seitsemäs rauhan kevät, suom. Eva Lille, Tammi 1986

Lauri Sommer
KOLM YKSIKLAST
Menu 2010

Andrus Kasemaa
MINU VIIMANE RAAMAT
Varrak 2014



32

Nyt on toinen päivä ja taivas on jälleen sininen, mutta olisiko kirk-
kaampi, vaaleampi, koska sää taitaa lämmetä. Sen verran kuin niin 
voi käydä toukokuulla. Paratiisissa. Ja tuulta on ollut aamusta asti, 
ja ensin se puhalsi taivasta pitkin harmaita usvapilviä, jotka aamul-

la saapuvat mereltä ja katoavat pian. Ja jälleen on ilma kuusenoksien lomassa 
tummasta varjosta ja kirkkaasta valosta kudottua.

Suljin kännykän. Aikaa on nyt niin vähän ja sen jokainen hetki tuntuu niin 
hyvältä. Eilisiltana sain lähetetyksi kirjeet majakan luota. Siellä on langaton 
verkko. Ristin sielua ei siellä enää näkynyt. Vihreä turistikahvila oli jo suljettu 
eikä majakassa pidetä enää työntekijöitä. Ei sinne enää töihin pääsisi, vaikka 
haluaisi. Panin Sinulle tulemaan sen, minkä olin eilen kirjoittanut ja luin Sinun 
suloiset kirjeesi, molemmat, sillä kahteen päivään en ole päässyt sähköpostiin. 
Ja kumma kyllä, että vielä yksi kirje kaiken minua siellä odottaneen tavanomai-
sen roskan lisäksi oli Elizabethilta Amerikasta. Siltä Jonin eli entiseltä nimel-
tään Jaanusin Elizabethilta, jonka tulin eilen tässä maininneeksi. Kirjoitin hä-
nelle kuukauden päivät sitten, mutta hän ei vastannut. Ja nyt hän vastasi, jotta 
saisin hänen Paratiisia koskevan kirjeensä juuri Paratiisissa. Hän haluaa yhä 
vieläkin tulla asumaan tänne. Tiedän kyllä, luonnollistahan se on. Paratiisis-
ta ei luovuta ihan noin vain, ja ehkäpä minä kirjoitankin Sinulle kaikesta tästä 
ihan vain siksi, että pääsisin siitä irti.

Mutta Paratiisiin pääsee hyvin helposti. Täytyy vain haluta. Ja saada se sa-
notuksi. Minulle ainakin kävi niin. Aikanaan tänne pääsi bussilla. Ja se oli 
kovin pitkä matka. Paratiisi oli kaukana kaikesta, sen olen jo sanonut. Bussi 
ajoi Kärdlasta tänne puolitoista tuntia. Vaikka matkalla on pituutta alle viisi-
kymmentä kilometriä. Mutta eivät kilometrit merkitse. Täytyi olla kärsivälli-
syyttä. Tie oli enimmäkseen kehnoa, vielä vailla päällystettä. Ja bussi kierteli 
ja kolisteli kaikkien kylien ja metsänpeittojen kautta. Kaikkialla asusteli vielä 
ihmisiä, ja kaikki halusivat päästä bussin kyytiin ja bussin kyydistä kotiin. 
Enää en muista miten paljon bussilippu maksoi. Ehkä neljäkymmentäviisi ko-
peekkaa, ehkä kolmekymmentäviisi. Lippu oli kallis, olihan matka niin pitkä. 
Mutta Kõpun mäellä, vanhan venäjänuskoisten kirkon luona, viimeiset jäivät 
useimmiten pois. Useasti sitä jäi yksin bussiin. Alkoi matkan viimeinen etap-
pi. Heti näki, että tämä on oikeastaan asumatonta maata. Soratie kiersi loi-
vasti kaartaen alamäkeä ja bussi pääsi hyvään vauhtiin, se oli pieni lyhyt auto, 
PAZejahan ne olivat, ja kolisten ja isojen somerikon kivien päällä pomppien se 

Miten Paratiisiin päästään
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kiisi metsän keskelle. Bussikuski halusi hänkin jo päästä perille, koska matka 
oli tosiaan niin pitkä. Jos tämä oli illan viimeinen vuoro, hänen piti jäädä nuk-
kumaan Sääasemalle, siellä oli heitä varten huone, jotta voisi aamul la kuu-
delta taas ryhtyä ajamaan takaisinpäin. Tie oli, totta kai, aivan autio. Männyt 
ja kuuset kahden puolen olivat vanhoja ja synkkiä. Niillä kohdin, jossa bussi 
kiisi alamäkeen, kohti viimeisiä tyhjiä pysäkkejä, pieni pelonväre kulki aina 
läpi sydämeni. Tässä luopukaa te toivosta. Sillä edessä ei ole enää muuta kuin 
Paratiisi.

Mutta tämä oli myöhemmin, kun tie oli minulle jo tuttu ja bussi tuttu, kun 
asuin jo Paratiisissa ja olo oli välistä siellä iltavuoron kyydissä viimeisenä omaa 
pysäkkiäni odottaessani kuin karkotetulla. Mutta silti tuntui joka kerran hy-
vältä astua alas postilaatikoiden luona ja haistaa mäntymetsän tuoksu. Siitä 
tuli minun elämäni ja yksinäisyyteni ja ihmeellisen onneni tuoksu. Se tuoksu 
ei muutu vuosien mennen ja siihen vaikuttaa vain vuodenaikojen vaihtuminen 
ja se, onko satanut ja sammal kostunut, vai onko pitänyt poutaa. Ja se metsän 
kohina, johon oli heti sukeltauduttava, ei muutu edes vuoden aikojen mukaan 
vaan siihen vaikuttaa ainoastaan tuulen kovuus ja suunta, sillä tuulen suunnas-
ta riippuen siihen sekoittuu meren pauhu eri tavoin.

Mutta ensimmäisellä kerralla ajoin ohi Paratiisin pysäkin – sitä pysäkkiä 
kun en tuntenutkaan – aina perille saakka. Oli syksy ja tulin yhdessä T:n kans-
sa, jota olin kerran halunnut ja rakastanut. Sillä Sinulle minä sanon että on 
kummallinen seikka se, että meidän rakkautemme, niin tuloksettomilta kuin 
ne näyttävätkin, ovat ainoita jotka (tai ketkä) vievät meitä jonnekin. Ajoimme 
perille asti, hylättyyn satamaan, ja ryhdyimme palaamaan takaisin meren-
rantaa pitkin. Kuljimme hyvin kauan ja aluksi ranta oli kivistä, mutta sitten 
tuli pitkä hiekkaranta, kaartuva lahti, ja toinen, ja oli kevyt kulkea pitkin 
kovaksi huuhdottua sileää hiekkaa. Ja sitten tuli sortunut aallonmurtaja ja 
tie kääntyi sen kohdalta sisämaahan. Minulla ei ollut karttaa mukana, sillä 
Paratiisin kartat olivat siihen aikaan ankarasti kiellettyjä ja jos rajavartiosto 
olisi löytänyt minulta tuo itsenäisyyden aikaisen kartan joka minulla oli ko-
tona, se olisi taka varikoinut sen ja vienyt meidät ehkä vartioasemalle. Vaik-
ka eiväthän he koskaan tehneet ruumiintarkastusta, eivät ainakaan minulle. 
Eivätkä liioin koskaan vieneet vartioasemalle. Oli enemmänkin jännittävää 
huhua, että viedään vartioasemalle. Aikanaan kenties vietiinkin. Mutta tämä 
oli vuoden 1986 syksyä. Monta valtionpäämiestä oli jo kuollut. Me emme tosi-
asiassa pelänneet enää sen kummemmin mitään, koska enää sitä kaikkea ei 
voinut ottaa ihan todesta.

Ja rajavartijoita me tuona päivänä emme ylipäätään kohdanneet, koska ei 
ollut heidän vartiokierroksensa aika, kuten myöhemmin sain tietää. Mutta 
pieni jännitys oli koko matkan ajan tietysti tuntuvilla. Että jos vaikka yht-
äkkiä tulevat.

Ja niin me kaarsimme meren rannasta ylös pitkin tuota kapeaa tietä, joka 
aluksi kulki nuorten mäntyjen välissä, sitten vanhojen vinojen mäntyjen ali ja 
ylös jyrkkää rinnettä. Ja sitten tulivat näkyviin kylän laidunmaat ja kedot, yksi 
keltainen talo ja toinen, joka seisoi mäellä metsä taustanaan, pitkä ja harmaa, 
ja jonka seinustalle oli ladottu siistit puupinot. Tässä pitkässä harmaassa talos-
sa, sen veräjissä ja aidoissa, jotka osaksi nojasivat korkeisiin katajiin, ja etenkin 
noissa kauniissa pitkissä puupinoissa, jotka peittivät lavean räystään alla miltei 
koko seinän (sillä oli syksy), oli jotakin niin varmaa ja niin kutsuvaa, että minä 
sanoin T:lle nämä sanat:

”Tuossa talossa minä kyllä haluaisin asua.”
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Mutta minä en tiennyt edes sitä, mikä kylä tämä on, ja tuo talokin unohtui 
minulta pian. Mutta seuraavana syksynä minä jo asuinkin siellä. Ja sinne minä 
lähdin puolittain vastentahtoisesti. Ellei olisi ollut kirkas alkukesä kuten nyt 
ja ellen olisi rakastanut ja ikävöinyt A:ta, en varmasti olisi lähtenyt sinne. Sillä 
Paratiisi oli kuitenkin niin kaukana. Puhelinta ei ollut koko kylässä. Ja Helmi 
halusi, että lehmän pitoa tulee ilman muuta jatkaa.

Mutta rakastaessamme me teemme sellaista, mitä me muuten emme tekisi, 
ja A:ta rakastaessani minä tunsin, että mitä kauemmaksi hänestä minä lähden, 
sitä kauniimpaa se on. Ja sitä suurempaa. Ja minä toivoin, kuten rakastavat aina 
toivovat, että hän seuraa minua sinne. Ja hän seurasikin, muuten. Joskaan ei 
aivan niin kuin minä olin toivonut.

Hän tuli ja hän asteli edelläni alas mäestä vinojen mäntyjen alitse ja hä-
nen kävelynsä oli hyvin kaunista ja minä tunsin, että hän näyttää sitä minulle. 
Männyt tuoksuivat. Meri suhisi hiljaa alhaalla rantaan. Hyönteiset surisivat. 
Me olimme hyvin nuoria eikä elämää peittämässä ollut vielä minkään laisia kat-
toja. Vain se Paratiisin pohjaton taivas, jonne pääskyset leikkien syöksähtelivät 
aivan kuin eivät aikoisikaan kääntyä takaisin maan pinnalle. 

Näin minä pääsin tänne. Niin yksinkertaista se olikin. Kuljin oman rakkau-
teni kannoilla kuin sokea. Ja äkisti ei häntä ollutkaan enää siellä minun edelläni 
ja minä olin silmätyksin Paratiisin kanssa. 

Ja tuli syksy. 
Mutta ensin oli vielä kesää. Ja me tulimme Paratiisiin kahdestaan, Maire ja 

minä, nainen ja mies, kuten ainakin. Mutta lapsia meillä ei ollut. Sillä Paratii-
sissa ei enää kenelläkään ollut lapsia, joskaan sitä me emme vielä tienneet. Me 
vain tulimme, kuten ihmiset nyt aina tulevat, kukin paikkaansa.

Paratiisissa ei enää kenelläkään ollut lapsia, sillä – nyt tulee mieleeni – Pa-
ratiisi alkoi väsyä ihmisiin. Taikka enää ei ollut niin vahvoja ja vaatimattomia 
ihmisiä, että he olisivat selviytyneet Paratiisissa ja vielä saattaneet lapsia maail-
maan ja kasvattaneet niitä isoiksi. Paratiisin oikea ihmissuku alkoi hävitä ja 
pian tuli Paratiisi kokonaan jättää, linnuille ja ketuille ja suurille komeille hir-
ville, joita näin viime keväänä meidän pellollamme, jossa me joka kesä niitim-
me heinää, sillä kuka nyt tohtisi jättää pellon niittämättä. Nyt tohtii kyllä eikä 
siinä ole mitään ja pellon heinikossa kasvaa suuria komeita hirvisonneja, sarvet 
kuin lyhdyt päässä. Ne eivät kylvä eivätkä leikkaa, eivät niitä eivätkä kokoa. Ja 
joka kevät niiden lehmät synnyttävät kauniita vasoja ja nuolevat ne puhtaaksi 
ja vievät ne syömään, kun tulee aika vieroittaa ne maidosta, Paratiisin lihavil-
le pelloille, joille ihmiset ovat kolmesataa, ja kenties kaksi kertaa kolmesataa 
vuotta vetäneet meren mutaa ja lehmänlantaa, jotta nuo muuten hietaiset maat 
kasvattaisivat heille ruista ja myöhemmin perunaa. Minäkin vedin sinne vielä 
Paratiisin viimeisten lehmien ja lampaiden lantaa, joskin lampaiden lantaa Hel-
mi piti jo alempiarvoisena, semmoista kuivaa vaan. 

Mutta hänen vallassaan ei enää ollut tämän sortumisen ja rappeutumisen 
pysäyttäminen. Vaikka lehmän takia hän sinnitteli ja toraili aivan loppuun 
saakka. Että kyllä talossa nyt sentään lehmä täytyy olla. Ja ihan oikea lehmä. 
Mutta mitä väliä sillä onko oikea. 

Tosin minulla oli minullakin kova halu tehdä kaikki oikein. Halusin leikkiä, 
että olisi niin kuin ihan oikeasti. Tiesin toki, ettei tätä kaikkea enää ole, mutta 
halusin leikkiä vielä kerran tämän kaiken alusta loppuun. Niin kuin aina on en-
nen eri asioiden aivan lopullista loppua: niitä tehdään vielä leikisti aivan kuin 
ne olisivat ihan oikeasti. 

Halusin olla talosilla. Ihan kuin ennen vanhaan. Vain hiukkasen tinkien.
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Tulimme Mairen kanssa kahdestaan Paratiisiin ja se oli muutama päivä ju-
hannuksen jälkeen. Mutta tänä vuonna oli kevät kovin myöhässä, sillä talvi oli 
ollut hyvin kylmä, niin että meidän kaikki mehupullomme ja hillo purkkimme 
olivat jäätyneet siellä Reigin Jeesuksen kirkon pappilassa, jossa me tätä ennen 
asuimme, ja samoin oli pakkanen palelluttanut perunat kellarissa. Ja jäätie me-
ren yli oli säilynyt kuukausikaupalla. Ja talvella minä olin rakastunut A:han, 
mutta sen Maire vain aavisti.

Mutta nyt oli niin, että tänä vuonna kevät oli tullut kovin myöhään ja koko 
kesä oli kylmä ja sateinen. Ja kun me saavuimme Paratiisiin ja asetuimme asu-
maan Helmin taloon, Eduard kun oli edelliskesänä kuollut, meidän oli ryhdyt-
tävä tuotapikaa tekemään heinää lehmälle ja mullikalle. Ja tätä minä vain odo-
tinkin. Maire ompeli meille kumpaisellekin niittohousut ja paidan valkeasta 
pellavakankaasta ja Helmi näytti missä olivat hyvät Ruotsista lähetetyt viikat-
teet, joihin Eduard oli tehnyt varret. Ja me lähdimme niittämään. Omasta mie-
lestäni minä kyllä osasin niittää. Ja nykyajan mielessä osasinkin. Mutta en Pa-
ratiisin mielessä. Tuo pelto oli kovin suuri. Mutta minä nousin varhain aamulla, 
vaikka olisi haluttanut vielä nukkua, ja lähdin niittämään. Ja hyttyset söivät. Ja 
kuuma tuli. Ja viikate tylsyi, koska tämä maa oli täynnä kiviä ja muurahaispesiä 
enkä osannut hioa kovinkaan hyvin. Mutta minä niitin koko talonvieruspellon 
Helmin kummastellessa että sieltä sai heinää ylipäätään niin paljon, ja Päringin 
pellon, jonka kamara koostui lähinnä isoista maasta törröttävistä kivenlohka-
reista, mutta jota oli aikanaan kynnetty ja viljelty noiden lohkareiden välistä. Ja 
kukaties oli siellä vielä joskus ennen vanhaan kasvanut metsälehmuksia, ken 
tietää. Nyt siellä kasvaa kauniita nuoria kuusia, jo vallan korkeita, eilen katse-
lin. Mutta se Eduardin istuttama tammi, joka silloin oli vielä nuori pieni puu, on 
vielä niitäkin korkeampi. Se on kasvanut uskomattoman paljon näiden kahden-
kymmenen kahden vuoden aikana. Se merkitsee, että tuolla kivien alla on hy-
vää maata, ja se on ehtinyt työntää juurensa jo syvälle.

Tuo Päringin pelto oli ylipäätään hyvin kaunista paikkaa ja suuren kuusen 
takana kivien lomassa siellä kasvoi tuoksuvia lehdokkeja, joita kansa kutsuu 
yöviuluiksi. Enää niitä ei siellä ole, villisiat lienevät syöneet. Ja minulle oli ko-
vasti mieleen, kun kivien välit oli niitetty ja haravoitu, koska kivet olivat niin 
kauniita matalan nurmen keskellä. Halusin ylipäätään niittää koko tuon maan-
kamaran, nähdäkseni sen puhtaana ja kirkkaanvihreänä, sellaisena kuin niite-
tyt maat ovat syksyn tullen. Silloin niillä on syysauringon tyhjyys ja rauha, jol-
laista ei ole niittämättä jätetyllä maalla, jossa tuuli kahisuttaa hermostuneesti 
kuivuneita heinänkorsia. 

Ja niitin myös ison kappaleen Ukkojenpellon takareunaa, ennen kuin an-
noin periksi ja lähdin etsimään Hirmustesta traktoria. Loput pellosta niitti Ülo 
omatekoisella vekottimellaan parissa tunnissa. Menikö niinkään kauan. Vain 
pientaret, joilla kasvoi isoja korkeita katajia, täytyi käydä viikatteella läpi.

Ja sitten täytyi kaikki se heinä haravoida kokoon ja kantaa ja panna kuivu-
maan haasioille, koska vettä satoi joka toinen päivä ja keskikesällä tuli mereltä 
harmaita usvia, jollaisia muuten on nytkin ikkunan takana.

Taivaan sini on kadonnut, harmaa usva virtailee kuusien lomaan. Mutta 
tällä hetkellä se on aivan tavallista, sillä on vasta kevät ja meri on kylmä. Jos 
lounaasta tulee lämpöinen tuuli, se ei koskaan ehdi noin vain lämpöisenä Para-
tiisiin vaan jäähtyy sitä ennen kylmällä merellä ja tihenee usvaksi. Ja silloin on 
Paratiisi aivan kuin korkealla vuoristossa, jossa pilvet lipuvat talojen ja kuusten 
välitse. Ja ilma on kylmää ja kosteaa ja rastaat huikkaavat sinnikkäästi, koska 
kaikesta huolimatta on kevät. 
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Mutta pielesten ja rukojen päälle, kuten täällä kasattua niitosta kutsutaan, 
täytyi vetää sateen varalta pressut, ja äkilliset tuulenpuuskat mereltä nostivat 
ne lentoon ja veivät mennessään. Mutta heinäkuun lopulla tuli sentään myös 
kauniita kuumia päiviä, sillä koskaan ne eivät jätä tulematta Paratiisiin, ja me 
kuljetimme heinää moottorikärryllä latoon. Ja tämä kaikki kuulostaa vallan 
hupaisalta. Mutta minä taisin ottaa tämän leikin Paratiisissa hieman liian tosis-
sani. Kenties Vanhat Ihmiset, nuo vahvat ja vaatimattomat, jotka olivat raata-
neet metsän keskelle tämän Paratiisin, osasivat ottaa oman paljon työläämmän 
leikkinsä vähemmän vakavasti. Jokin niksi tai viisaus siinä täytyi olla mukana. 

Yhtä kaikki, seuraavana kesänä en tehnyt heinää. Sillä lehmät oli viety pois 
ja myös Maire oli lähtenyt pois, sillä hän näki ja tunsi, että Paratiisissa ei kenel-
läkään ole lapsia ja elämä on jo jossakin muualla, ei enää täällä. Ja se elämä veti 
myös minua puoleensa, mutta Paratiisista minä en enää pystynyt irrottautu-
maan, sillä sekin veti minua puoleensa, se mitä täällä oli: hiipuminen, puhtaus, 
valon suuri leikki. Ja mikä yhä on täällä.

Sillä nyt, kun minulla on täällä aikaa seitsemän päivää, minusta tuntuu 
kuin voisin olla täällä ikuisesti. Annahan ihmiselle määräaika, sano hänelle 
että täällä sinun päiväsi ovat luetut, ja hänpä ei enää haluakaan pois Paratiisista.

Mutta Martin väki oli kovin näreissään kun jätin seuraavana vuonna pellon 
niittämättä. Elvi oli sanonut Helmille oikein että rikos se semmoinen on. Mi-
nulle hän ei sitä suoraan sanonut. Maito meillä oli nyt heiltä, ja Helmillä siinä 
oli kestämistä. Vaikka se oli hyvää maitoa, koska lehmät söivät Paratiisin met-
sissä ja meren rannalla vain sellaista ruohoa, joka niille maistui, ja sitä maitoa 
sai toki sen verran kuin tarvitsi. Mutta silti vain osan. Koska pääosan Martin 
väki halusi yhä viedä maitolaiturille. Laiturille viedyn maidon edestä sai ostaa 
väkirehua. Laituri oli heidän portillaan ja saattoi olla, että Rebane vei hänkin 
oman lehmänsä maidon sinne vielä lisäksi. Joka tapauksessa maito auto kulki 
uskollisesti päivittäin tämän laiturin luo ja maitotäti, joka kulki kuljettajan 
mukana, kaatoi ne parikymmentä litraa tonkasta auton keltaiseen tankkiin. 
Lehmiä oli täällä maan ääressä vielä jokunen, ja Hirmusten talossa vielä oikein 
monta. Ihan suuri lauma, joka syksyisin, kun eläimiin tulee vaellushalu, möli-
si meidän metsänpuolen portillamme. Joten kyllä maito auton kannatti kiertää. 
Sellaista olivat valtion laskelmat. Auton polttoaine ei maksanut sille yhtään mi-
tään, mutta maidostahan sai hyvää voita ja juustoa, josta kansa tässä suunnat-
tomassa maassa ei koskaan saanut tarpeekseen. 

Ja Põllun minä otin kuitenkin vielä käyttöön heinämaana, koska en halun-
nut olla rikollinen ja toden totta se näytti niitettynä paljon kauniimmalta. Eikö 
totta, tiedäthän Sinä, tuli sellainen aika ja Sinä juuri täältä vasta muistatkin, 
miten koko maa oli täynnään hylättyjä, heinittyneitä peltoja. Suuria ja tasai-
sia, satoja hehtaareita. Ja on niitä vieläkin ja taitaa tulla nyt taas lisää, se kun 
ei edelleenkään kannata. Katsellessani näitä viljavia aukeita, joilla rikkaruoho 
tai jo jopa pusikko rehottaa, tulee minulle aina mieleen Paratiisin ”suuri” pelto, 
yhteensä ehkä pari hehtaaria, mutta osa siitä oli kuivaa hiekkaista piennarta, 
jossa heinä ei kasvanut, vain kauniit vaaleanpunaiset ketoneilikat ja sininen 
tähkätädyke (mutta nyt, huomasin, siellä oli paksulti heinikkoa ja kukat ovat 
kadonneet), ja osa oli pellonpiennarta jossa oli katajia ja koiranheisiä ja villi-
omenapuita, ja osa oli isoja kiviä, ja osa oli perunamaata. Mutta tuon loppuosan 
niittäminen puhtaaksi oli silti niin tärkeätä. Se tahtoi olla aivan kuin elämän-
kysymys. Ja sitä paitsi Helmi pelkäsi että ellei niitetä, ottaa Metsänhoitopiiri 
pellon pois ja antaa jollekulle toiselle niitettäväksi (vaikka tosiasiassa ei niitä 
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halukkaita sitten enää ollut, heinää oli joka puolella jo liikaakin) tai istuttaa val-
lan männyntaimikolle!

Tuo pelto kuuluu nyt Helmin Ruotsissa asuville sisarentyttärille, mutta he 
eivät enää ole tietoisia siitä, että sen niittämättä jättäminen voisi olla jotenkin 
pahaa, ja yhdessä kulmassa kasvaa jo vallan mukavanpituinen nuori männikkö. 
Metsä on täällä Paratiisissa ilman Metsänhoitopiiriäkin (joka yhtä kaikki on jo 
ajat sitten lakkautettu) nopea palaamaan takaisin omille alueilleen. 

Mutta pellon keskiosaan se ei sentään tule, sillä heinikko on siellä liian vah-
vaa, koska maassa siellä on vielä kovasti voimaa. Niin pikaisesti tämä aukea ei 
sentään katoa, ja vielä monta kevättä ja kesää, jos sattuisin vielä poikkeamaan 
täällä, voin sen reunassa olla pitkälläni auringossa ja kenties löydän kerran siel-
tä heinikosta vielä hirvenvasankin, niin kuin me Jürin kanssa yhdessä sinne 
mennessämme löysimme sieltä täplikkään metsäkauriin vuonan.

Olenkin pannut merkille, että yksikseen ei löydä sitä kaikkea mitä löytää 
kun kulkee kahdestaan. Ja eräät asiat ovat taas niitä, jotka löytää vain silloin 
kun torkkuu yksikseen auringossa.

Mutta sitä tunnetta ei kylläkään enää tule mieleeni, katsoessani niitä pelto-
tilkkuja katajien lomassa, joilla nyt kevätesikot kukkivat kuloheinän seas-
sa, että vielä täytyisi tarttua viikatteeseen. Eikä se yhtään käy sääliksi. Koska 
niittää minä sain siellä aivan kyllikseni. Sain leikkiä omaa leikkiäni, jota nyt 
enää en sillä tavoin voisikaan leikkiä. En ainakaan täällä Paratiisissa. Kun Maa-
tilalaki tuli, ajattelin rekisteröidä Paratiisin maat itselleni oikein maatilaksi, 
koska siihen aikaan ilmassa oli sellaista innostusta, ja minut se veti mukaansa. 
Huomaan ylipäätään, että kaikki innostuksenpuuskat saavat minut helposti 
mukaansa, ja että ihmiset yleensäkin menevät ja tekevät joskus kaikki sellaisia 
asioita, joita he eivät sitä ennen eivätkä sen jälkeen missään tapauksessa tekisi. 
Kuten nyt, kun kaikki ottivat asuntolainoja. Silloin monet perustivat maatilo-
ja. Vaikka saattoi nähdä, ettei sellaisesta mitään tule ja että se on enemmänkin 
leikintekoa ihan muuten vain. Minäkin vein paperit Metsänhoitopiiriin ja sain 
jopa luvan, mutta enempään en viitsinyt ryhtyä, koska kummalliselta tuntui 
sitoa omaan itseeni yhtäkkiä nuo vanhat käyristyneet männyt ja suuret kivet ja 
vanhat peltotilkut. Siihen minä tunsin itseni aivan liian tilapäiseksi.

Tällä hetkellä pihanurmikolla astelee kaunis iso sepelkyyhky. Se on aivan 
kuin Sinun sanansaattajasi, koska siitä lähtien kun me niistä puhuimme ja 
aloimme nähdä niitä yhtä aikaa eri paikoissa, tästä mukavasta pulleasta linnus-
ta tuli minulle Sinun sanansaattajasi. Liikahdin, ja se lensi metsään. Ja nousee 
tuuli ja kuuset alkavat huojua ja harmaata usvaa virtaa koko ajan lisää ja kuuset 
ovat kuin nielisivät sitä. Paratiisi näyttää minulle erilaisia tuttuja kasvojaan, 
jotta voisin näyttää niitä Sinulle. Minkä tähden, sitä minä en tiedä. Miksi on 
kaikesta, joka on ollut, jäätävä todiste!

Tõnu Õnnepalu
PARADIIS
Varrak 2009
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Jaak Jõerüüt

Aloitin kirjoittamisen 60-luvul-
la ja sen jälkeen olen jul-
kaissut yli 20 kirjaa: runoja, 

romaaneja, novelleja, esseitä ja artik-
keleita. Tekstejäni on käännetty mo-
nille kielille. 

Viimeiset vuosikymmenet olen 
toiminut myös Viron valtion palaut-
tamisen ja uudelleenrakentamisen 
parissa. Kohtalonani oli olla niiden 69 
kansanedustajan joukossa, jotka elo-
kuussa vuonna 1991 äänestivät Viron 
vapautumisen puolesta. Tuon jälkeen 
olen edustanut Viroa suur lähettiläänä 
Suomessa, Italiassa, Maltalla, Kyprok-
sella, YK:ssa New Yorkis sa, Latviassa ja 
Ruotsissa. Vuosina 2004–2005 toimin 
Viron puolustusministerinä. 

Kuten kaikki diplomaatit, olen 
työtehtävissäni kirjoittanut lukemattomia, mahdollisesti tuhansia sivuja ana-
lyyttistä poliittista tekstiä. En tietenkään tarkalleen tiedä, miten nuo kaikki 
julkiset ja vähemmän julkiset eri tyyleillä ja eri tarkoituksiin kirjoittamani teks-
tit ovat vaikuttaneet toisiinsa, miten ammattiin liittyvät tekstit ovat vaikutta-
neet runoihini ja miten romaanini ovat vaikuttaneet arkipäiväisiin poliittisiin 
kirjoituksiini. En myöskään tiedä, miten nuo kaikki tekstit ovat vaikuttaneet 
omaan inhimilliseen kehitykseeni ja kasvamiseeni. Kaikki mainitut vaikutuset 
ovat kuitenkin aivan varmasti olemassa ja se keskinäisten vaikutusten verkosto 
(tai matriisi) on hyvin monimutkainen. 

Aloin lukea alle kolmevuotiaana. Lukemista ei voi erottaa kirjoittamisesta. 
Se kuuluu tuohon samaan matriisiin. 

Jaak Jõerüüt

Artur Alliksaar
PÄIKESEPILLAJA
Ilmamaa 2007

Viivi Luik
KOGUTUD LUULETUSED
Tänapäev 2011

Ene Mihkelson
AHASVEERUSE UNI
Tuum 2001

Jaak Jõerüüt suosittelee
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JAAK JÕERÜÜT

SUOMENNOS RAIJA HÄMÄLÄINEN

Korppikotkat
katkelma

I osa HENKILÖT

Kun miehen rinta tuntuu häkiltä,
josta kaikki mustat linnut ovat lentäneet pois, 
hän on vapaa, hän on keveä. Ja hän kaipaa korppikotkiaan. 
Hän haluaa takaisin tavanomaiset tappelunsa,
nimettömät, tyhjät työnsä, vihansa, kärsimyksensä ja syntinsä.
     Saul Bellow ”Herzog”
     (suom. Pentti Saarikoski)

1.

Hänen syntymätodistuksensa oli siniharmaa paperi kooltaan 16 × 11 senttiä. 
Siihen oli painettu kahdella kielellä: Kaikkien maiden proletaarit, yhdistykää! 
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Sisäasiain Kansankomissariaatti. Siviili
rekisteri. Syntymätodistus. Sisäpuolelle oli painettu sarjanumero ja merkintä 
siitä että syntymäasiakirjoihin on 15. 12. 1947 tehty vastaava merkintä nume-
rolla 4204. Merkinnän sisältö: Max Valterinpoika Savi, syntymäaika, syntymä-
paikka, vanhemmat, heidän kansallisuutensa. Rekisteröintipaikka: Tallinnan 
Kaupungin Siviilirekisteri. Allekirjoitukset.

Seuraava asiakirja, jonka Max Savi omisti, oli koululaislippu, sitä seurasi-
vat: kuukausilippu sähköjunalla tehtäviin matkoihin, komsomolin jäsenkirja, 
passi, sotilaspassi, lukion päästötodistus, yliopiston opiskelutodistus ja mat-
rikkeli, uusi passi ja instituutin myöntämä diplomi. 

Kun Max Savi oli mennyt töihin ja avioitunut, kun hänellä oli lapsia, uusi 
asunto ja neljäs, pysyvä työpaikka, hän sijoitti kotona pöytälaatikkoon tyhjän 
makeislaatikon kooltaan 30 × 20 × 5 senttiä, joka oli täynnä käytöstä poistettuja 
ja vanhentuneita asiakirjoja sekä uusia ja voimassa olevia. Niitä ei kannattanut 
kantaa joka päivä mukanaan. Pahvilaatikon reunat olivat kuluneet käytössä 
värittömiksi, kannen syvänpunaisen pinnan pilasi kuva gladioluksista malja-
kossa.

2.

Ketään herättämättä, mitään koskettamatta hiipi mies, unensekainen mies, 
perheenpää, pois makuuhuoneesta vaimon ja puolentoista vuoden ikäisten 
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kaksosten luota, livahti eteiseen ja sitä kautta etäämmällä sijaitsevaan kylpy-
huoneeseen. Heillä oli kaksi kylpyhuonetta. Hän oli taistellut itselleen kaksi 
vierekkäistä asuntoa, kolmen huoneen ja yksiön. Väsyttävän paperisodan jäl-
keen hänelle annettiin lupa tehdä ovi asuntojen väliin. Näin hän valloitti itsel-
leen neljä huonetta käsittävän asunnon, jossa oli kaksi keittiötä, kaksi kylpy-
huonetta ja kaksi eteistä.

Max kävi pesulla entisen yksiön kylpyhuoneessa, meni sitten entisen keit-
tiöön, heittäytyi pitkäkseen matolle hyllyn eteen ja kuntoutti hetken vatsa-
lihaksiaan. Maton karvat kutittivat selkää ja se haisi niskan alla puhdistus-
kemikaalille. Se oli saksalainen koneella kudottu matto, kooltaan kaksi kertaa 
kolme metriä. Matto pehmensi äänet. Matto karkotti viileyden. Matto, saman-
laisten veli. Matot vaikenivat kuin valantehneet. 

Sitten hän teki muutamia kyykkyjä. 
”Kymmenen kyykkyä viikossa on parempi kuin ei mitään”, hänen korvissaan 

kaikuivat liberaalien terveysapostolien neuvot. Mutta hän oli ”vireä radikaali”, 
kehon ja aivojen herra, vitaalisuuden vapaaherra, radikaalin seesteisyyden pal-
velija. Lisää! Ja kyykyt seurasivat toisiaan, sitten venytykset, lihasten vatkaa-
minen, rentoutukset, varjonyrkkeily. Voimistelun jälkeen mies meni uudelleen 
kylpyyn. Pukeutui. Solmi kravatin. On miehiä (hän tunsi sellaisia ja hänestä se 
oli aina ja iankaikkisesti piinallista) jotka eivät solmi itse kravattiaan vaan anta-
vat vaimon tehdä sen tai ostavat kravatin jossa solmu on jo valmiina tai kiskovat 
kravatin aamulla pään yli kaulaan ja illalla pään yli pois, kulkevat vuosikausia 
ikivanhassa vanuneessa kravatissa. Voi jessus! Hän pystyisi tekemään solmun 
unissaankin, ilman peiliä, solmu oli hänellä sormissa. Hän osasi sitoa myös ru-
setin, samalla tavoin pimeässä ja käsikopelolla.

Max meni keittiöön kohentaen matkalla solmiotaan ja pysähtyi. Mitä aamu-
palaksi? Antaa vaimon nukkua, ison pedon, suuren kissan, hänellä oli muuten-
kin täysi työ kaksosten kanssa yötä päivää. Väsymys himmensi hänen hehku-
aan, unettomuus sai aikaan rasvanäppylöitä kasvojen ihohuokosiin ja kuivatti 
silmänympärykset nopeasti ryppyisiksi. Lisäksi oli kutkuttavaa että – tuon nai-
sen ylpeä vitaalinen mies, tiukka virkamies, lahjakas ajattelija, hyvän maun 
omaava yksilö seisoo keittiökalusteiden välissä, jääkaapin oven edessä. Apollo, 
Narkissos, Dorian Gray.

”Herra tarkastaja, miksi teillä on oranssi keittiö?” hän kysyi itseltään haavek-
sien, olematta herra tai tarkastaja. Siksi että vihreä on synkkä, valkoinen mi-
täänsanomaton, punainen liian aggressiivinen, olkoonkin että se herättää ruo-
kahalua, ruskea painostava, keltainen on täydellinen, sininen kylmä ja musta 
ekstravagantti. Mutta oranssi on koskettava, oranssi on kuin auringonnousu, 
tunkeileva ja puhdas. Oranssit seinät ja valkoiset kaapinovet herättivät tunteen 
salaisesta voimasta.

Tänään hän ei halunnut syödä juuri mitään. Hän otti murahtelevasta jää-
kaapista kaakaokreemiä sisältävän muovimukin, käveli ikkunan eteen ja nos-
teli varovasti lusikalla suuhunsa. Jossain tuolla alhaalla keinahtelivat poppelit 
ja kastanjapuut. Yhdeksännestä kerroksesta näkyi savupilviä etäisten tehtai-
den yllä, ruostuneita peltikattoja, laitakaupungin pihamaita, puu- ja kivi seiniä, 
tuulisia kadunkulmia.

Max heitti tyhjän muovimukin roskiin, pesi hopeisen teelusikan juoksevalla 
vedellä, puki ylleen takin ja katsoi peiliin. Hän otti ruskean niin sanotun diplo-
maattisalkun käteensä ja lähti töihin. Elokuun puoliväli, kesä antoi periksi ja 
syksy lähestyi. Tällainen ilma sopi jaloitteluun, totiseen, mieleiseen ja syven-
tyneeseen kävelyyn. Se oli joka aamu erilainen, raikkaampi tai nahistuneempi, 
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mutta rauhoittava. Tämähän on pikkukaupunki! Kahdenkymmenen minuu-
tin kävely työpaikalle. Ei tämä ollut mikään Moskova, Hampuri eikä Chicago. 
Tämän kaupungin paineet ilmenivät toisenlaisissa mitta suhteissa kuin suur-
kaupungin. Ne olivat olemassa, mutta summa summarum, kaupunki näytti siltä 
että sen pystyisi valloittamaan. Maxin nimen oli muututtava Nimeksi, yleisesti 
tunnetuksi nimeksi tässä keskikokoisessa kaupungissa, kotikaupungissa. Ma-
xista oli tultava Joku ennen kaikkea täällä, sillä maalliset virtaukset toivat hä-
nen eteensä uusia alueita vasta täkäläisten toimien jälkeen! Hän hymyili. Hän 
hymyili joka aamu matkalla töihin, näiden kastanjapuiden alla, lastentarhaa 
ohittaessaan, puistokäytävällä tai kirjakaupan luona. Missä? Maailma on raja-
ton! Geologilla, biologilla, arkeologilla, kemian tehtaan spesialistilla, paino-
työspesialistilla, puolijohdespesialistilla, kaikilla lukemattomilla spesialisteil-
la on vain tietty määrä paikkoja, joissa heitä odotetaan tällä maapallolla. Hänen 
spesialiteettinsa on universaalimpi, sitä ei horjuta mikään. Hän on virkamies, 
se on hänen missionsa, hänen tieteensä, hänen viisautensa ja velvollisuutensa. 
Missä on sellainen paikka mihin ei sovi stereotyyppien rikkoja, pikkuasioihin 
syventyjä, odottamattomien asioiden ratkaisija, raittiudentuoja, menestyk-
seen innostaja?

Kun ovet paukkuvat, on työpäivä tulossa. Lupaavaa!
Työhön, portaita ylös, toiseen kerrokseen, käytävää pitkin, avain taskusta, 

työhuoneen ovi auki!
Hän sanoo viisi kertaa huomenta ja askeleet kopisevat, käytävään syttyvät 

valot. Vielä yksi ajatus – olkoonpa vauhdinotto miten pitkä tahansa niin hyppy 
on silti elegantti – ja hän tarttuu puhelimeen, koska se soi jo kolmatta kertaa, ja 
vastaa olevansa täällä. Puhelin ilmoitti että ylihuomenna kello neljältä iltapäi-
vällä pidetään läheisen virkamiehen kuusikymmenvuotisjuhlat.

Max ei edes istahtanut vaan lähti heti kaksikymmentä askelta taaksepäin 
käytävää pitkin kertomaan sihteerille että tarvitaan kukkia. Ylihuomiseksi kel-
lo kolmeksi. Palasi takaisin ja istahti. Ei ollut mitään mieltä soittaa jatkuvasti 
parin huoneen päähän, tarvitaan enemmän liikkuvuutta, enemmän tapaamis-
ta kasvokkain! Nyt onnittelijat. Apulaisjohtaja, eräs osaston pomoista, juhlaka-
lun vanha sotakaveri. Nämä hän sai kiinni sisäpuhelimella puolessa tunnissa. 
Sillä aikaa mapit pöydälle, kalenterista yksi lehti eteenpäin, muistikirja auki 
tämän päivän kohdalta. Sihteeri koputti ovelle, tuli sanomaan ettei tämän vuo-
sineljänneksen määrärahoissa ole enää varaa kukkakimppuun. Hän hymyili, 
otti kassakaapin mustasta kassasta kympin ja antoi sen sihteerille. Hymyili vie-
lä yksin ollessaankin, paljasti hampaansa, vasempaan poskeen syntyi kuoppa, 
oikeanpuoleinen pysyi sileänä. Maat ja kansat tietävät meidät, kuulevat meistä, 
ovat meihin yhteydessä edustustojensa kautta, mutta meillä ei ole budjetissa 
kymmentä ruplaa! Liikuttelemme vuoria, rakennamme ja perustamme, suun-
taamme ja lähetämme, varustamme ja otamme vastaan, mutta mistä otetaan 
yksi kukkakimppu…?

Hän nosti oikean kätensä ilmaan tyhjässä huoneessa ja paiskasi mieli-
kuvituksessaan kolme pistettä palasiksi kattoon. Budjetti ei valmistu milloin-
kaan, jonain vuonna on hautajaiset, toisena enemmän juhlia, puhumattakaan 
inven tointikuluista, perusinvestoinneista et cetera! Hänestä tuntui aina että 
hän oli jo lapsuudessaan, jo pikkuvauvana, joutunut ojentamaan vaalean-
punaisen vahvan kätensä kapaloista niille ihmisille, jotka eivät osanneet 
suunnitella tarkkaan kymmentä ruplaa. Niinpä niin, siitäkin on sovittava kir-
janpitäjän kanssa – vierailuista jää rahaa yli, ne pitää käyttää. Hän mietti, teki 
merkintöjä lehtiöön ja lähti kirjanpito-osastolle, koukkasi kävellessään taskus-
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ta tupakka-askin, pysähtyi, pani askin takaisin ja meni suoraan ulos. Asiat eivät 
luista ilman tupakkaa, mutta sitä ennen pitää saada kahvia!

Missä hiuksenne ovat, herra Simson?
Arkipäivä kuusikymmentäluvun loppupuolella.
Kello oli vähän vaille kymmenen, kaksi minuuttia baarin ovelle, kaksi mi-

nuuttia odotusta ja hovimestari avasi oven, hän meni sisään, istui pukki tuolille, 
otti kupillisen kahvia, luumumehua, piirakan ja kinkkuvoileivän. Tuli mieleen 
lasi olutta ja kinkkuvoileipä, satama ja lentokenttä, rautatieasema ja auton läm-
min topattu istuin. Tämä kaupunki ei ole vielä ajan tasalla, ei ole olutta kah-
viloissa eikä baareissa, tungeksivat juopot pilaisivat paikan maineen, tämä ei 
ole matka, tämä on työpäivä: kahvia ja mehua. Hän antoi nostalgialle periksi 
enintään kaksi sekuntia, ei sen enempää. Se oli peri aate: ei mitään matkamuis-
teloita. Hänen elämässään on oleellinen tämä päivä, muutamat hetket joilla ei 
ole tekemistä nostalgian kanssa, nykypäivä ja ehkä myös tulevaisuus. Tulevai-
suusnostalgia! Sen hän olisi valmis ilmoittamaan tuli kirjaimin kaikkialla, se 
oli todellinen tunnuslause, johon kätkeytyi perspek tiiviä ja tunteita samalla 
kertaa. Tulevaisuus oli todellinen realiteetti. Armoton päivänvalo johti sitä 
kohti, puhelinsoitto johti sitä kohti, öinen seksuaalielämä johti sitä kohti, aa-
muvoimistelu, kravatin solmu ja jokainen tahti kodin hiljaisuudessa levyltä 
kuuluvasta Wagnerista johti sitä kohti. Tulevaisuus oli pyhä, sen merkkejä ei 
aavistanut kuka hyvänsä.

Lämmin kahvi valui pitkin sisikunnan pimeitä käytäviä, putkien ja salaisten 
onteloiden lävitse, muuttuen itse ja muuttaen kaiken eteensä osuvan elävän ja 
kemiallisen, jota sisimpään oli varattu. Sitä hän kantoi aina mukanaan, näiden 
vaikutusten ja muutosten irti päästäminen riippui hänen tahdostaan jokaisella 
syöntikerralla, jokaisella hörppäyksellä ja suullisella. Se oli todellista sisäistä 
elämää, pyhää ja salaperäistä.

Max otti esiin päivän ensimmäisen savukkeen. Hän ei pitänyt tupakoimises-
ta, hän sytytti mieluummin savukkeita tupakansytyttimien pienillä liekeillä. 
Hän rakasti tupakansytyttimiä. Tällä kertaa kyseessä oli valkoinen, muovikuo-
rinen, nikkelin ympäröimä, jossa oli punainen liipaisin. Liipaisin loksahti peh-
meästi alas ja tuli sihisi tasaisena juovana aivan kuin pieni henkilö kohtainen 
alkuvoima. Hänen kädessään oleva aine muuttui hetkessä kaksi kertaa – nes-
teestä kaasuksi ja kaasusta tuleksi, näitä kolmea ominaisuutta ja kahta muun-
tumista hän kantoi kaikkialla mukanaan valmiina joka hetki avaamaan ketjun. 

Hän nosti jalkansa polven yli, jakkaralla se oli vaikeaa, mutta kuitenkin. 
Kengän kärki törmäsi tiskin puuseinään. Ajatus havahtui ja tupakan nikotiini-
vanat liikahtelivat edestakaisin kurkun ikuisessa tuulenpuuskassa. Espres-
sokeittimestä valui höyrynsekaista ruskeaa nestettä kuppeihin. Kansa odotti 
tekoja ja hyvinvointia, yksittäiset ihmisjoukot odottivat huomiota, yksilöt odot-
tivat ymmärrystä. Hän oli valmis vastaamaan heille kaikille ja myös itselleen. 
Max siristeli silmiään ja katsoi pitkään tiskin takana olevia baarihyllyjä. Was 
machen Sie, Herr Inspektor? Tekoja, kunnianarvoisat kysyjät! Sanottiin että hä-
nellä oli pelurin temperamentti. Yksikertaistuksia! Mikä peluri hän oli? Ei! Jos 
hän on peluri, niin sitä ovat kaikki, ja siinä tapauksessa hän on vähintäänkin 
pääpeluri, joka muuttelee salaa sääntöjä. Jos hän on peluri, niin sitten uusien, 
tuntemattomien pelien mies, tulevaisuuspelien harrastaja. Pelaaminen, sehän 
on kertaamista ja nostalgiaa, menneisyyden palvontaa. Mutta hän on silkkaa 
voimaa eikä mitään muuta, osan aikaa. Hänen kroppaansa tunnustelevat vain 
alusvaatteet ja puvut, hänen sisintään tunsivat vain ravinto aineiksi kutsutut 
kemialliset yhdisteet, ajatuksiaan hän ei loppujen lopuksi tuntenut itsekään. 
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Hän rakasti savukkeita niihin liitty vien sytyttimien takia, konjakkia ja giniä 
pullojen monimuotoisuuden takia, hän rakasti työtään sen takia, ettei siitä saa-
nut otetta yksityiskohtien ja yksittäisten paikoitusten takia. 

Max meni takaisin töihin. Ihmisiä vilisevällä kadulla hän sanoi kaksi ker-
taa huomenta vastaantulijalle ja vilkutti kerran kadun toiselle puolelle. En-
nen sisälle menoa hän tapasi koiran, jota ulkoilutti vieras vanhempi daami. 
Nuori airedalenterrieri, vielä pyöreäkasvoinen ja lyhytpartainen, hypähteli 
ohi kulkijoita kohti neljällä vahvalla jalalla. Se katseli Maxia pää somasti kal-
lellaan, nuuski ja ojenteli oikeaa etutassua. Maxin ja koiran välille syntyi het-
kellinen sidos.

Max avasi paraatioven, nousi portaita ja hymyili käytävän ikkunoille. Voi, 
te salaiset kiintymykset! Kun hautaatte minut, niin pankaa kirstuun mukaan 
airedalenterrierin pentu, jolla on hämmentynyt katse karvaisessa päässään. 
Grand Young Lady of the Dogs!

Puhelimen tuttu kilahtelu, hänen puhelimensa ääni kuului pitkän käytävän 
päästä. Se soi neljä kertaa, silloin Max ehti työhuoneeseensa ja laite vaikeni. 
Peevelin aparaatti! Olkoon. Mitä pitäisi muuttaa tänään? Elämän järjestyksessä, 
säätiedotuksissa, paperien kierrätyksessä, suunnitelmissa? Viisi allekirjoi-
tusta laskuihin ja pyöreä leima perään. Hän teki ne. Mitä hän oikeasti halusi 
muuttaa ja kuka muu kaipaisi muutoksia? Hän mietti. Kaikki! Enemmistö. Mo-
net. Etäisempi ja läheisempi tuttavapiiri. Kaivattiin muutosta palkkaan, kesän-
viettopaikkoihin, kaupungin liikenteeseen, asunto-oloihin, lasten luonteisiin, 
tuttavien käyttäytymiseen. Kaivattiin matkoja, tuttavuuksia, hyvin vointia, 
kunniaa, kuuluisuutta, mukavuuksia, tuntemattomia yllätyksiä, tuttuja nau-
tintoja. Kaivattiin kevättä, kesää, marjanpoimintaa, kalaonnea, uusia sie-
nestyspaikkoja, kultaista syksyä. Luonteeltaan epävarma himoitsi suurta ja 
voittoisaa stabiliteettia, kun taas ikävystynyt kaipasi häärimistä. Hän kaipasi 
kumpaakin, eteenpäin ponnistellessaan hän halusi poistaa elämästään turhat 
ja toimettomat hetket, mutta ei raatsinut kuitenkaan luovuttaa tuumaakaan 
status quo śtaan.

Sade pieksi ikkunaa hermostuneesti, mitätön pilvi lipui ohi, käytävän ovet 
paukkuivat, sisäpuhelin soi, hän painoi nappia ja sai tietää että neljän päivän 
kuluttua on odotettavissa seuraava delegaatio. Hän vastasi sihteerille tottu-
neesti. Nyt oli syvennyttävä papereihin. Huomenna oli odotettavissa kolle-
gion kokous. Tietojen vertailemiseen ja sivun mittaisen yhteenvedon kirjoit-
tamiseen kului puolitoista tuntia. Päivän runko oli edennyt polvista lantion 
kohdalle.

Hän kävi lounaalla ja lähti sitten opastamaan kirjanpitäjää raha-asioissa, 
se oli jäänyt aamulla tekemättä. Kirjanpitäjän kanssa puhumiseen olisi kulunut 
puoli minuuttia, mutta hän venytti ajan kymmeneen minuuttiin. Oli ilta päivä, 
pää selvä, vatsa tyytyväinen kyljykseen. Hän olisi halunnut pitää kokouksen 
tänään, hän odotti pääsevänsä pitämään puhetta ja latoi sanoja nopeasti kirjan-
pitäjälle. Max harjoitteli. Tupakasta nousi harmaita savu pyörteitä ja hän tunsi 
olonsa hyväksi. Hänestä tuntui että nyt, juuri tällä hetkellä hänen paikkansa 
olisi parlamentissa, hän himoitsi vastaväitteitä, vihjeitä ja loukkuja. Hän halu-
si nauttia sanoista, joiden design olisi peräisin häneltä itseltään, liiketoiminta-
fraaseista, verbeistä joiden takana olisi tekoja. Hänhän oli nimenomaan muu-
toksentekijä! Hänen kiihkonsa oli puhdas ja selkeä.

Max hymyili kirjanpitäjälle lähtiessään työhuoneeseensa ja jatkoi äänetön-
tä puhettaan sen ruskeiden seinien ympäröimänä. Päähän sukeutui tarkkoja 
ja nopeita sanoja, hän tunsi taas sen luontevan, ikään kuin siniseltä taivaalta 
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lankeavan voiman, jota hän halusi välittää läpi aikojen ja nykyisyyden. Hänen 
jokaisen päivänsä oli oltava toimintapäivä. Hänen jokaisen päivänsä oli oltava 
filosofinen traktaatti. Jokainen päivä tiesi pääsyä loppuun.

3.

Hän oli syntynyt kesällä 1940, mutta syntymätodistus paloi muiden papereiden 
ja huonekalujen mukana silloin kun rintama pyyhkäisi ensimmäistä kertaa Vi-
ron yli. Onneksi navetta ja sauna säilyivät ja perhe pystyi asumaan niissä siihen 
asti kunnes uusi talo valmistui vuosien mittaan. Siihen taloon tuli loppujen lo-
puksi asiakirja, jonka kannessa oli viroksi ja venäjäksi merkintä ”Syntymätodis-
tus”, Viron Sosialistisen Neuvostotasavallan vaakuna ja pieni viisikulmio. Si-
säsivulla oli nurkassa violetti leima ”Toistuva. Povtornoje” ja vielä maininta että 
kansalainen Paul Juliuksenpoika Annist syntyi vuonna tuhat yhdeksänsataaneljä
kymmentä, viidentenätoista heinäkuuta. Lapsen synnyinpaikka: kunta ”Kasepää”, 
maakunta ”E.N.S.V.”, isän ja äidin tiedot, rekisteröintipaikka ”Kasepään kunnan
hallitus, Mustveen rajoonin Per.toimisto”, myöntämispäivä 28. tammikuuta 1952.

Asiakirja oli mitoiltaan 18 × 13 senttiä, murheellista merkintää toistuvuu-
desta lievitti ornamentin kirjavuus kirkkaanvihreällä paperilla ja salaperäis-
ten vesileimojen sijainti ohuen paperin sisällä. Asiakirjan yksitoistavuotias 
omistaja ei väsynyt tutkailemasta sitä valoa vasten. Hän oli saanut jo monta 
koulutodistusta ennen virallista syntymätodistusta ja saattoi myöhemmin 
hymyillen mainita että hänen elämänsä vahvistaminen paperilla on aina ollut 
epävarmaa.

4.

Paul heräsi aamukuudelta. Olisi ollut hyvä herätä jo tuntia aikaisemmin, silloin 
olisi jäänyt aamulla aikaa työhön. Mutta minkäs teet! Paul ei päässyt selville 
siitä, pitäisikö totutella työskentelemään aamulla vaiko illalla. Hänen ympä-
rillään olevilla tuttavilla oli tapana jakautua selvästi. Toiset työskentelivät mie-
luummin iltaisin. Sanottiin että he olivat syntyneet illalla. Toiset tekivät työtä 
mieluiten aamulla, pää nukkumisesta kirkkaana. He olivat kuulemma aamulla 
syntyneitä ihmisiä. Paul oli syntynyt keskipäivällä. Hän ei voinut väittää että 
pää toimisi hyvin aamulla, mutta ei liioin sitä etteikö illan rauha ja kypsä hil-
jaisuus houkuttelisi häntä. Hän oli siis eniten riippuvainen sattumasta, velvol-
lisuuksista ja vähäisistä yrityksistä pitää kiinni ohjelmasta. Ja hän valitsi va-
paasti: jos illalla oli jotain mikä esti nukkumaan menon ennen keskiyötä, niin 
aamuherätys venyi vastaavasti myöhempään.

Nyt aikaa oli tunnin verran. Viimeistään seitsemältä Ruth nousi, laittautui 
kuntoon, pakotti pojan ylös, pesulle, pukeutumaan ja syömään. Sitten he me-
nivät lastentarhan kautta, vaimo työhön, ja niin oli päivä alkanut. Paul käveli 
pikkuhiljaa töihin. Tai yritti keskittyä uudelleen omiin mietteisiinsä, mutta 
jossain vaiheessa ennen keskipäivää piti joka tapauksessa mennä työpaikalle ja 
joskus myös itse taluttaa poika tarhaan.

Paul halusi saada arvostelun päätökseen tämän aamun kuluessa. Määräpäi-
vä oli ohitse jo aikoja sitten, lehti ei voinut hänen takiaan odottaa loputtomiin. 
Hän selasi hitain liikkein paperipakkaa. Viisi kuusi päällimmäistä arkkia oli 
kärventynyt. Luultavasti niiden päälle oli tipahtanut hehkuvaa tupakan tuhkaa 
ja nyt niissä oli reikiä. Vai oliko aurinko jonain kesäisenä päivänä porautunut 
papereiden lävitse? Hän heitti vaurioituneet arkit pois, otti puhtaan ja huomasi 
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olevansa vielä puoliunessa: näin aamulla ei voi nakuttaa kirjoituskoneella, vai-
mo ja lapsi heräisivät. Mutta arvostelua ei pysty päättämään käsin kirjoitettuna, 
hauraat lauseet paljastuvat vasta koneella kirjoitettuina. Oli odotettava.

Elokuun yöt ovat lämpimiä. He pitivät ikkunaa auki öisin, niin että ainakin 
kesällä kellarin haju olisi poissa sieraimista. Paul katsoi oikealla olevaa mustaa 
rautahellaa ja sitten vasemmalla sijaitsevaa pientä ikkunaa. He olivat Ruthin 
kanssa kiinnittäneet vähän väliä huomiota ikkunaan. Askelten kopina kadulla, 
lumihanget ja lasiin liimautuva pöly saivat heidät kyllästymään ja he peittivät 
ikkunan sisäpuolelta paksulla kirjavalla kankaalla. Ikkunan peittäminen oli 
sekin huono ratkaisu, he kyllästyivät parissa päivässä huoneen hämäryyteen. 
Ruth poisti esiripun ja asetti ikkunalaudalle kaksi lasipurkkia, jotka olivat täyn-
nä kuivattuja niittykukkia. Kukat antoivat keittiölle uuden ilmeen, päästivät 
valoa sisään ja erottivat heidät mainiosti kadun siivottomuudesta. Mutta Paul 
kyllästyi ajan mittaan siihen että ikkunaa avatessa joutui aina siirtämään toi-
sen purkin pois edestä. Lopulta hän ei enää viitsinyt palauttaa sitä paikalleen 
vaan sijoitti sen kaapin päälle. Nyt hän huomasi että jäljelle jäänyt kimppu on 
rähjäisen näköinen ja se pitää vaihtaa.

Pitäisi maastoutua suurten järvien taakse, hän ajatteli, ja katsella kor keal-
la lipuvia hentoja untuvapilviä. Elokuu on moninainen. Vaaleankeltaiset laikut 
katoavat taivaanrannalta, sininen taivas taipuu kohti kylmyyttä, sitten ilmes-
tyvät tuulen aikaansaamat korkeat pilvet, jotka ennustavat syysmyrskyjä. Pi-
täisi olla kauemmin maalla, neljä viisi päivää, sulkea silmät ja tajuta elin voima, 
jota ruokkiva rihmasto on yhtä näkymätön kuin sienillä; tajuta oma sielu, jonka 
lähteitä ihminen ei aavista, oma elämänjano, jonka on pakko riittää vielä pit-
kään. Tässä hiljaisuudessa pään yläpuolella kiitää lentokone, kolmikulmainen 
henki, kaunis, sileä ja häijy. Uusi musta lentokone, ajan ja äänen voittanut il-
mestys, pirullinen elukka. Lentokone ja sen jälkeen kuuluva ääni, lentokone 
joka on perillä uudella vuosituhannella jo ennen päästämäänsä ääntä, ennen 
kuin uhkaava viesti, jota se kuljettaa.

Nihkeä aamu raapaisi otsaa, tuuli nakutti ikkunaan, veri ei virrannut suo-
nissa vielä kovinkaan hyvin. Anton pamautti unissaan jalallaan hetekan pää-
tyä, sänky alkaa jäädä pojalle lyhyeksi. Paul nousi pöydästä ja sulki välioven.

Paul lähestyi neljääkymmentä, neljäkymmentä lähestyi Paulia. Vasen käsi 
ja jalka tuntuivat yöllä kummallisilta, eivät juuri vapisseet, mutta ennen nukah-
tamista tuntui siltä ettei niitä voi sijoittaa mihinkään, ja piehtaroiminen hääti 
unen kauemmas. Keho kaipasi niittyjä, puhdasta ilmaa, liikuntaohjelmaa ja 
muita terveellisiä asioita. Mutta ego kaipasi sielun harmoniaa, ajattelemisen 
päättymistä ja todellisia tuloksia. Loppujen lopuksi keho ja sielu yhdistyivät ja 
ryhtyivät anomaan parempaa asuntoa.

Paul nousi uudelleen, otti kaapista tuoreen kurkun ja söi sitä hitaasti. Hän 
mietti, mitä hänestä ehkä ajateltiin. Filologi, tiedemies tieteellisessä laitokses-
sa, kotoisin työläisyhteisöstä, elämäkerraltaan intelligentti, lomakkeiden mu-
kaan virkailija. Se kaikki kuului asiaan. Mutta hän oli myös kriitikko. Kaikki 
kirjallisuustieteilijät eivät toki ole kriitikkoja, päinvastoin. Joidenkin tunnus-
ten osalta häntä pidettiin myös kirjallisuushistorioitsijana. Omasta mielestään 
hän ei ollut oikea kriitikko eikä oikea kirjallisuushistorioitsija. Hän oli kirjoitta-
nut arvosteluja, joita pidettiin perinpohjaisina ja viisaina, mutta hänestä itses-
tään ne olivat tavanomaisia. Rivi-intelligenttejä sivistyneempänä hän suunnis-
ti mahdollisuuksien suuressa joukossa helposti ja tiesi ettei itsekään käyttänyt 
hyväkseen kaikkia tilaisuuksia. Mammuttimaisia artikkeleitaan hän piti pi-
kemminkin kompilaatioina kuin minään muuna, vaikka niitä nimitettiinkin 
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katsauksiksi. Hänen mielipiteensäkin olivat autori taarisia. Erittäin, erittäin! 
Riemuitse, oi kristikansa! Oikean kriitikon pitäisi kirjoittaa ainakin esseitä, 
hän arveli, ja oikean kirjallisuushistorioitsijan pitäisi kirjoittaa lukukelpoisia 
monografioita. Mutta hän oli pärjännyt vain läpi leikkausartikkeleiden kirjoit-
tamisessa, juhlien yhteydessä, kuolleiden tai elävien kirjailijoiden merkkipäivi-
nä. Hän ei antanut arvoa yleiselle hyväksynnälle eikä yhteiskuntaan pikkuhil-
jaa juurtuvalle auktoriteetille. Elämäntyö pitää tehdä loppuun asti!

”Olen tehnyt jo yhtä ja toista!” hän puhui itsekseen hiljaa naureskellen. ”Vie-
lä on yksiä ja toisia vuosia edessä ennen kuolemaa!” ja ”Tämä kurkku julkaisee 
vielä yhden ja toisen makupalan!” Paul hihitti. Auktoriteettia piisasi, häntä 
arvostettiin niin virallisissa kuin myös vapaamielisissä piireissä. Hän oli jopa 
yksi ”Viron kirjallisuushistorian” tekijöistä. Pienen kansan, pienen kulttuurin 
parissa, sen tekijöiden ja kuluttajien joukossa oli levinnyt mielipide että kaik-
kein eniten tarvitaan yleismaailmallisuutta. Pitikö hänen olosuhteiden pakosta 
teettää nimikortteja, joissa sukunimen alla lukee: kirjallisuustieteilijä, filoso-
fian kandidaatti, kriitikko, kirjallisuushistorioitsija? Ei, hän ei sietänyt nimi-
kortteja eikä titteleitä. Hän olisi niin kovasti halunnut olla yhdellä erikoisalalla 
se, joka hallitsee asiansa täydellisesti eikä ota vastaan toissijaisia töitä. Hän ei 
ollut tyytyväinen itseensä, tyhjänpäiväisyyksiin kuluneet tunnit tekivät kipeää. 
Jostain oli syöpynyt muistiin että pianonsoittajan pitäisi harjoitella 4–6 tuntia 
päivässä ja että laulajien ja puhallinsoittajien kannattaisi harjoitella vähemmän 
aikaa välttääkseen fyysisiä vikoja. Näitä hän kadehti. Hän ajatteli pianonsoit-
tajan sormia ja päkiöitä, kuvitteli miten ne liikkuvat joka päivä pianon ääressä, 
päkiät hitaammin, kädet ja sormet nopeammin. Jokainen soittohetki, jokainen 
liike on tarpeen, jäsenet eivät enää pitkään aikaan ole vierastaneet näppäimiä 
eivätkä pedaaleja. Ja niin ihminen jatkaa elämää soittimen kanssa, kesyttää sen, 
uskoo siihen ja noituu siitä tulemaan kaikenlaista, sitä enemmän mitä kauem-
min yhteiselo kestää. Hänellä ei ollut mistä ottaa yhteiseloa. Kirja, johon hän 
syventyi, loppui aikanaan ja sitten oli otettava uusi. Hän saattoi lukea tai kir-
joittaa vaikka kaksitoista tuntia päivässä. Silmät alkoivat punoittaa. Mutta kos-
kaan ei voinut olla varma siitä, että uusi kirja oli tarpeellinen, ainoa mahdolli-
nen ja välttämätön, että sen piti tehdä hänestä viisaampi, tulla yhdeksi hänen 
kanssaan, tyydyttää hänen sielunsa. Sanat, kirotut ja ahdistavat sanat, joiden 
avulla voisi merkitä muistiin joko banaaleja lauseita tai viisaita ajatuksia. Har-
joittelu ei auttanut eivätkä tauot merkinneet muodosta poikkeamista. Muilta 
saadut kehut eivät olleet pelastus, eikä itsensä piiskaaminen missään tapauk-
sessa. Varmuuden tunnetta, sitä oli kuulkaa vaikea tavoittaa!

Jaak Jõerüüt
RAISAKULLID
Eesti Keele Sihtasutus 2013
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Syyskuussa 1991 soitin Tuglas-seuran 
ovikelloa. Liityin jäseneksi ja saman 
tien myös Eva Lillen ohjaamaan 
kääntäjäklubiin. Ja sillä tiellä ollaan 
edelleen… 

Olen aina ollut kirjaihminen. Lu-
kemaan opettelin Seitsemästä veljek
sestä ja siitä hyvästä minut pantiin 
6-vuotiaana Kulosaaren kansa koulun 
toiselle luokalle.

Toimin työkseni 41 vuotta hallin-
non sihteerinä Helsingin yliopiston 
lääke tieteellisessä tiedekunnassa, 
nyt olen eläkkeellä. Voin käyttää 
enemmän aikaa mieleiseen harras-
tukseen – kääntä miseen. 

Ensi kertaa olin mukana kääntäjä-
nä 2005 Edgar Savisaaren eepokses-
sa Viron vaaran vuodet Jouko Vanha-
sen vanavedessä. 2014 ilmestyi neljä käännös kirjaa, Ene Mihkel sonin Torni, 
Tõnu Õnnepalun Mandala, Juhan Liivin Kanssasi ja ilman yhdessä Kulle Rai-
gin kanssa sekä Jaak Jõerüütin Uusi kirja. Tällä kertaa siis kolme runokirjaa ja 
yksi romaani.

Näiden vuosilukujen väliin mahtuu monenlaisia käännöksiä, esimerkiksi 
runoja: Doris Karevan Tulevaisuus on meneillään, Indrek Hirvin Enkelin silta, 
Eeva Parkin Pitkällä penkillä ja Tõnu Õnnepalun Kirjeitä maalta; romaane-
ja: Maimu Bergin Kolme kohtaloa, Asta Põldmäen Kirjeitä pääskysille ja Jaak 
Jõerüütin Muuttuvainen; lyhytproosaa: Jan Kausin Tähtiä ja neonvaloja. Tätä 
kirjoittaessani ilmestymistä odottaa Hille Karmin novelli kokoelma Tavataan 
sunnuntaina.

Eesti Kultuurkapital on maksanut apurahoina valtaosan käännöksistäni, 
mistä olen erittäin kiitollinen. 

Syvimmin minuun kääntäjänä ja lukijana ovat vaikuttaneet Asta Põld mäen 
eleginen, elämältä maistuva Kirjeitä pääskysille, Ene Mihkelsonin karhea, an-
karaa totuutta rohkeasti noudattava, elävää elämää taidokkaasti kuvaava 
Torni, Jaak Jõerüütin näennäisen arkinen, mutta silti kulturelli, syvällinen ja 
hurmaava Muuttuvainen sekä Tõnu Õnnepalun herkkä kuvaus elämänmenos-
ta virolaisella maaseudulla, levollinen ja varma Mandala. Näistä olen oppinut 
paljon, saanut varmuutta omille mieltymyksilleni ja päässyt harjoittamaan 
kääntäjän kynääni loistokkaiden tekstien, kauniin kielen ja monipuolisten 
kielikuvien avulla.

Elänyt mukana.

Raija Hämäläinen

Raija Hämäläinen
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Olen syntynyt Torontossa vuonna 1966 pakolaisten lapsena. Kiinnostuin 
Viron historiasta, sillä halusin tietää isovanhempieni kohtalosta. Isä-
ni isä oli johtajana Viron Maanpuolustus korkeakoulussa ja äidin isä oli 

Venäjän vanhauskoisia ja tarttolainen yrittäjä. Molemmat menehtyivät Neuvos-
toliiton työleirillä. Kävin Virossa ensimmäisen kerran vuonna 1979. Tuolloin 
tapasin isäni iso veljen, joka oli taistellut vapaahtoisena Suomen jatkosodassa.
Valmistuin Toronton yliopistosta pääaineenani historia ja tein tohtorin-
väitöskirjani Lontoon yliopistossa Viron äärioikeistosta 1930-luvulla. Vuodesta 
1996 olen asunut Virossa ja työskennellyt Tarton yliopistossa, ensin historian 
laitoksella ja nyt valtiotieteiden laitoksella Baltian politiikan professorina. Tie-
teen ohella minua kiinnostaa kansainväliset suhteet. Olin Viron ulko poliittisen 
instituutin ensimmäinen johtaja vuosina 2000–2013. Instituutin esikuvaksi 
otin Suomessa toimivan Ulkopoliittisen instituutin, ja välillä myös Suomen tie-
dotusvälineet ovat kysyneet mielipidettäni kansainvälisistä tapahtumista.

Menestynein kirjani on alunperin Englannissa julkaistu A History of the Bal
tic States (2010), se on tähän mennessä käännetty kuudelle kielelle: viroksi, suo-
meksi, latviaksi, puolaksi, venäjäksi ja japaniksi, ja se on voittanut palkintoja, 
kuten Baltian neuvoston tiedepalkinnon.

Andres Kasekamp

Andres Kasekamp
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Uusien valtioiden polttavin ja suurimpiin lainsäädännöllisiin uudis-
tuksiin johtanut kysymys oli maareformi. Asian kiireellisyydestä 
kertoo se, että kaikki perustuslakia säätävät kansalliskokoukset to-
teuttivat maareformin ennen perustuslain hyväksymistä, Latvias sa 

syyskuussa 1920 ja Liettuassa huhtikuussa 1922. Viron perustuslakia säätänyt 
kansalliskokous oli hyväksynyt uudistusta koskevan lain jo lokakuussa 1919 
itsenäisyyssodan ollessa vielä käynnissä. Itsenäisyyssotien aikana Viron, Lat-
vian ja Liettuan väliaikaiset hallitukset olivat luvanneet maata kaikille, jot-
ka taistelivat itsenäisyyden puolesta. Oma maatila oli useimpien virolais- ja 
latvialais talonpoikien unelma; he kantoivat vuosisataista kaunaa baltian-
saksalaisia kohtaan, joiden esi-isät olivat ”varastaneet” heidän maansa. Maan 
uusjako murensi myös bolševikkien kannatusta.

Ennen maailmansotaa kartanoiden hallussa oli ollut lähes puolet Itä meren 
provinssien maapinta-alasta. Kartanotilat olivat keskimäärin kahden tuhan-
nen hehtaarin kokoisia, eli huomattavasti suurempia kuin keskimääräiset 
talon poikaistilat, jotka olivat alle kolmenkymmenen hehtaarin kokoisia. Liet-
tuassa erot olivat pienempiä: siellä kartanoiden hallussa oli noin neljännes maa-
pinta-alasta, ja keskimääräinen kartanotila oli viidennes siitä mitä Itämeren 
provinsseissa.

Tasavallat pakkolunastivat maata suurtilallisilta ja kirkolta ja perustivat 
valtion maapankin, josta jaettiin maita talonpojille. Vaikka maauudistus toteu-
tettiin jokaisessa valtiossa pääpiirteissään samalla tavalla, oli maiden välillä 
silti huomattavia eroja. Virossa ja Latviassa tilallisen annettiin pitää itsellään 
vain 50 hehtaaria, kun taas Liettuassa oltiin maltillisempia ja tilanomistajien 
haltuun jätettiin aluksi 80 ja myöhemmin jopa 150 hehtaaria maata. Virossa 
taka varikoitiin 94, Latviassa 84 ja Liettuassa 77 prosenttia kartanoiden maista. 
Maanomistajille suoritettu korvaus oli vain murto-osan pakkolunastetun maan 
arvosta, ja latvialaiset päättivät olla maksamatta minkäänlaista korvaus ta. 
Valtioiden hallitukset antoivat parhaimpia maa-alueita henkilöille, jotka olivat 
saaneet kunniamerkin joko urhoollisuudesta itsenäisyyssodissa tai poikkeuk-
sellisista palveluksista valtiolle, joskin talonpoikien suuri enemmistö sai halua-
mansa maapalstan. Maanjaon seurauksena talonpoikien omistaman maa-ala 
kasvoi Virossa 69 prosenttia, Latviassa 54 prosenttia ja Liet tuas sa 17 prosenttia. 
Talonpojat saivat maansa selvästi alle markkinahintojen ja lisäksi useita vuosi-
kymmeniä aikaa maksaa lainansa takaisin valtiolle.

Taloudellinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen edistys

Baltian historia, Lyhyt itsenäisyys (1917–1939)

ANDRES KASEKAMP

SUOMENNOS IRINA KYLLÖNEN
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Maan uusjaolla oli merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia seurauksia: 
yhdessä yössä Viroon, Latviaan ja Liettuaan syntyi maata viljelevä keski luokka. 
Ennen reformia maaseudun väestö oli ollut valtaosin maatonta. Latviassa 61 
prosenttia maaseutuväestöstä oli maatonta vuonna 1920, mutta kun uudistus 
oli saatu loppuun, oli maattomia enää 18 prosenttia. Jaetut palstat olivat var-
sin pieniä: esimerkiksi Latviaan syntyneiden 54 400 uuden maatilan keski-
koko oli 17 hehtaaria. Baltian maissa toteutettu maareformi oli mullistavampi, 
kauas kantoisempi, tasa-arvoisempi ja onnistuneempi kuin yhdenkään toisen, 
saman laisten ongelmien kanssa painivan uuden itäeurooppalaisen valtion. Sen 
tuloksena Baltian valtiot nousivat Euroopan tasa-arvoisimpien yhteiskuntien 
joukkoon. Niiden jälkeen enää prosentti kaikista maaomistuksista oli suuria, 
yli 100 hehtaarin tiloja. Viron ja Latvian baltiansaksalaisen aatelin sekä Liet-
tuan puolalaistuneen aatelin taloudellinen valta murrettiin, ja samalla hävitet-
tiin vakavin yhteiskunnallinen ja taloudellinen vastakkainasettelu, jota kom-
munistit olivat käyttäneet lyömäaseenaan. Liettuan ja Latgallian maaseudun 
ilme myös muuttui perin pohjin: viljelysmaan sarkajaon synnyttämä, venäläis-
tä ryhmäkylää (mir) muistuttava kylän muoto hajosi, kun yksittäiset maatilat 
luotiin. 

Itsenäisyyden vuosina aikana Baltian maiden osuuskaupat, -meijerit ja -kas-
sat kasvoivat ja menestyivät silmiin nähden, mikä tasapainotti pienten perhe-
tilojen tuotannon tehottomuutta. Uudet valtiot olivat talonpoikiin lukeutunei-
den miesten perustamia, ja heidän perimmäinen tavoitteensa oli ollut lopettaa 
suurmaanomistajien ylivalta. Maataloutta ei nähty pelkästään yhtenä talouden 
sektorina, vaan talonpoikia pidettiin kansakunnan selkärankana. Maatalous-
tuottajien valtiollinen suojelu oli erityisen näkyvää Pätsin ja Ulmanisin auto-
ritaaristen hallintojen aikana, joille viljelyllä oli myyttinen ja sentimentaalinen 
merkitys. Vienti keskitettiin valtion alaisuuteen osuuskuntien keskusliitoille.

Sodan pitkät vuodet jättivät jälkeensä fyysistä tuhoa. Vain Belgiassa ensim-
mäisen maailmansodan tuhot olivat suuremmat kuin Latviassa. Sodan aikana 
tehtaita evakuoitiin Venäjälle, josta niitä ei myöhemmin palautettu. Itämeren 
maakuntien nopea teollistuminen ennen vuotta 1914 oli tapahtunut Venäjän 
sisämarkkinoiden vetoavulla. 1920-luvun alussa vielä toivottiin, että Baltia 
voisi olla silta Venäjän ja Euroopan talouksien välillä, mutta vuosikymmenen 
puolivälissä haavekuvat olivat jo haihtuneet. Neuvosto-Venäjän harjoittama po-
litiikka teki tyhjäksi balttien toiveet jatkaa vientiä päämarkkinoilleen Venäjällä. 
Latvia, joka oli Baltian teollistunein valtio, koki kovimman kolauksen. Baltian 
maat joutuivat siis pakon edessä suuntaamaan vientinsä Venäjän sijaan Länsi-
Eurooppaan, jossa niiden päämarkkinat olivat Saksa ja Iso-Britannia. Länteen 
ei viety teollisuustuotteita vaan pääasiassa maataloustuotteita, kuten pekonia 
ja voita. Pellavan ja puutavaran merkitys vientituotteina säilyi. Uudenlaista 
huomiota kiinnitettiin modernin ja tehokkaan maataloustuotannon kehittä-
miseen Tanskan mallin mukaan. Baltian maat säilyivät maatalousyhteiskunti-
na: Liettuan väestöstä 77 prosenttia ja Viron väestöstä 60 prosenttia työskenteli 
maataloudessa. Latvian edistys teollistumisen ja kaupungistumisen uralla koki 
takapakkia sodan aiheuttaman hävityksen vuoksi: maatalouden piirissä työs-
kentelevän väestön osuus kasvoi 59:stä 66:een prosenttiin.

Maailmanlaajuinen 1930-luvun talouslama vaikutti merkitsevästi autori-
taaristen hallintojärjestelmien valtaannousuun Virossa ja Latviassa. Ison-Bri-
tannian päätös irtautua kultakannasta heikensi nopeasti ja voimakkaasti Viron 
ja Latvian rahan sekä viennin arvoa. Se laski valtion tuloja ja lisäsi työttömyyt-
tä sekä maanviljelijöiden velkaantumista. Laman jälkeen Baltian autoritaariset 
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hallintojärjestelmät alkoivat muiden Euroopan maiden tavoin kannattaa entis-
tä valtiojohtoisempaa taloutta, ennen kaikkea valtion investointeja teollisuu-
teen. 1930-luvulla Baltiassa tehtiin joitakin edistyksellisiä keksintöjä: Walter 
Zapp (1905–2003) kehitteli Minox-pienoiskameran, jota ryhdyttiin valmista-
maan Riiassa 1938. Siitä tuli kylmän sodan vakoojien suosikkityökalu. 

Itsenäisyyden myötä liettualaista, latvialaista ja virolaista kulttuuria saa-
tettiin ensimmäisen kerran edistää valtion tuella. Kotoperäisistä kielistä tuli 
hallinnon ja opetuksen virallisia kieliä. Mahdollisuus ilmaista itseään äidinkie-
lellä sai aikaan taiteiden, musiikin ja kirjallisuuden nopean kehityksen. Ama-
tööriteatteriryhmät ammattimaistuivat, ja ne esittivät sekä paikallisten näy-
telmäkirjailijoiden uusia tekstejä että kansainvälisiä klassikkoja. Perustettiin 
kansallismuseoita, taideakatemioita ja musiikkikonservatorioita. Kansallinen 
kulttuuri ja taiteet saavuttivat uuden kypsyysasteen, mistä erinomaisia esi-
merkkejä ovat liettualainen kirjailija Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 
virolainen romaanikirjailija Anton Hansen Tammsaare (1878–1940) sekä lat-
vialainen maisemamaalari Vilhelms Purvītis (1872–1945). Baletti ja ooppera 
kukoistivat erityisesti Riiassa, jossa työskenteli huippuluokan venäläisiä ja sak-
salaisia taitelijoita. 1920-luvulla tehtiin uraa uurtavaa työtä myös radiolähetys-
ten ja elokuvien saralla.

Kouluverkostoa laajennettiin tuntuvasti kaikilla kouluasteilla. Ensimmäi-
sen maailmansodan päättyessä Baltian ainoa toiminnassa ollut yliopisto oli sak-
sankielinen Tarton yliopisto (Landesuniversität zu Dorpat), josta tehtiin viron-
kielinen 1919. Samana vuonna Riian teknillinen oppilaitos muutettiin Latvian 
yliopistoksi. Hankalin tilanne oli Liettuassa, sillä Vilnan yliopisto pysyi Puolan 
toimivallan alla, ja siksi oli perustettava täysin uusi yliopisto Kaunasiin 1922. 
Äidinkielisten korkeakoulujen perustaminen oli melkoinen saavutus pääosin 
talonpoikaisilta kansakunnilta, joiden kielistä puuttui tieteellinen käsitteistö 
kokonaan. Korkeakoulutuksen jano oli suuri – 1930-luvulle mennessä Latvias-
sa ja Virossa oli väestömäärään suhteutettuna eniten yliopistoon kirjautuneita 
opiskelijoita Euroopassa.

Omaleimaisia kansallisia kulttuureja luodessaan virolaiset ja latvialaiset 
pyrkivät vähentämään ylenpalttista saksalaisvaikutusta ja liettualaiset puo-
lestaan puolalaisvaikutusta. Tämä tapahtui suuntautumalla tietoisesti länsi-
eurooppalaisten, etenkin ranskalaisen ja englantilaisen, kulttuurin puoleen. 
Kansallisten kulttuuri-identiteettien rakennus innosti monet virolaiset ja lat-
vialaiset vaihtamaan saksalaiselta kuulostavat sukunimensä kotoperäisiin. 
Eurooppalaisten vastineidensa tavoin Baltian maat edistivät kansalliskielen 
standardointia ja virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten talonpokien kan-
sallistunnetta. Toisarvoisten kielten ja murteiden – kuten Viron võrun ja setun 
murteiden, Latvian latgallin ja liivin kielten sekä vuosisatoja Preussiin kuulu-
neen Liettuan Klaipedan alueen murteen – puhumista koetettiin rajoittaa.

Uusien tasavaltojen ensimmäisiä haasteita oli konfliktien vuoksi pakolai-
siksi joutuneiden satojen tuhansien ihmisten asuttaminen. Neuvosto-Venäjän 
kanssa solmitut rauhansopimukset sallivat Venäjällä pysyvästi asuvien viro-
laisten, latvialaisten ja liettualaisten palata kotiseuduilleen. Lisäksi Venäjältä 
tulvi pakolaisia, jotka olivat paenneet kotimaansa sisällissodan väkivaltaa ja 
terroria.

Viro oli uusista valtioista homogeenisin: maan 1,13 miljoonasta asukkaas-
ta 88,2 prosenttia kuului etniseen pääryhmään (vuoden 1934 väestölaskennan 
mukaan). Liettuan 2,03-miljoonaisesta väestöstä 83,9 prosenttia kuului valta-
väestöön (vuoden 1923 väestönlaskennan mukaan)29, ja Latvian 1,95 miljoo-
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nasta asukkaasta valtaväestöön kuului 75,5 prosenttia (vuoden 1935 väestön-
laskennan mukaan).

Vaikka baltiansaksalaisten yhteiskunnallinen asema laski jyrkimmin, säi-
lyivät he silti Viron ja Latvian varakkaimpana väestöryhmänä. Monet baltian-
saksalaiset, jotka eivät sopeutuneet asemansa äkilliseen vaihtumiseen hallitse-
vasta eliitistä pelkäksi ”vähemmistöksi” – jota nimitystä he pitivät loukkaavana 

– emigroituivat Saksaan. Baltiansaksalaiset olivat Viron ja Latvian parhaiten jär-
jestäytynyt etninen vähemmistö: heidän poliittisen puolueensa onnistui aina 
saada lukumääräänsä nähden suurin mahdollinen määrä edustajan paikkoja 
parlamentista. Baltiansaksalaiset olivat aktiivisia myös yleiseurooppalaisella 
tasolla: Paul Schiemann (1876–1944) ja Ewald Ammende (1892–1936) olivat 
Genevessä syntyneen Euroopan kansallisuuksien kongressin perustamisessa ja 
toiminnassa avainhenkilöitä.

Sitä vastoin venäläiset, jotka olivat suurin vähemmistö sekä Virossa että 
Latviassa, olivat poliittisesti passiivisimpia. Venäläiset eivät olleet saksalaisten 
tavoin varakkaita, korkeasti koulutettuja kaupunkilaisia vaan pääosin köyhiä 
talonpoikia, jotka asuivat itärajan lähettyvillä. Lisäksi etenkin Riiassa oli huo-
mattavan kokoinen, sisällissotaa paenneiden venäläisten yhteisö. Heillä oli 
osansa Riian venäjänkielisen sanomalehden Segodnyan (”Tänään”) menestyk-
sessä. Lehteä julkaisi Baltian ammattimaisin kustantaja, ja sitä luettiin laajalti 
myös muualla Euroopassa.

Liettuan suurin vähemmistö oli juutalaiset (7,6 prosenttia väestöstä), mut-
ta suurin juutalaiskeskittymä sijaitsi Riiassa, jossa asui 44 000 eli lähes puolet 
Latvian juutalaisväestöstä. Viron juutalaisyhteisö sen sijaan oli pikkuriikki-
nen, vain vähän yli 4 000 ihmistä. Juutalaisyhteisöt eivät olleet homogeenisiä, 
vaan niidenkin välillä oli uskonnollisia ja poliittisia jakolinjoja. Suurimmat 
ryhmittymät olivat sionistit, uskonnolliset ortodoksit ja poliittisesti aktiiviset 
sosialistit. Samanaikaisesti yhteisön sisällä kiisteltiin siitä, tulisiko koulujen 
opetuskielenä olla jiddiš (jota suosivat maallistuneet juutalaiset) vai heprea 
(jota suosivat sionistit ja uskonnolliset juutalaiset). Useista Latvian ja Liettuan 
sionisteista tuli myöhemmin Israelin valtion perustamisen johtohahmoja. Juu-
talaisen älymystön sykkivä elämä jatkui Vilnassa myös Puolan alaisuudessa. 
Paraatiesimerkki siitä on Jiddišin tiedeinstituutin (YIVO) perustaminen 1925.

Alun perin liettualaisten vähemmistöpolitiikka oli varsin liberaalia, osit-
tain siksi, että sen toivottiin vahvistavan Liettuan oikeuksia Vilnaan. Juutalai-
set saivat kulttuurisen itsehallinnon, jonka puitteissa heidän korkein elimensä 
oli kansallinen neuvosto, ja vuoteen 1924 asti Liettuan hallituksessa oli jopa 
juutalaisasioista vastaava ministeri (sekä Valko-Venäjän suhteista vastaava mi-
nisteri). Vaikka juutalaisten kansallinen neuvosto hajotettiin 1924, juutalaisten 
uskonnollisia ja kulttuurisia oikeuksia kunnioitettiin senkin jälkeen.

Yksi sotien välisen Euroopan suurimpia saavutuksia kansallisten vähem-
mistöjen suojelun saralla oli Viron vuoden 1925 laki kulttuurisesta itsehallin-
nosta, joka aikanaan tunnustettiin yhdeksi maailman edistyksellisimmistä 
laeista. Lain tärkein innovaatio oli, että itsehallinto tulee myöntää ihmisille ja 
yhteisöille eikä maa-alueille, niin kuin Euroopassa oli aikaisemmin ollut tapana. 

Lain oli luonnostellut pääasiassa Viron parlamentin baltiansaksalainen 
vara edustaja Werner Hasselblatt (1890–1958), ja siinä huomioitiin baltian-
saksalaisten ja juutalaisten erityistarpeet. Nämä ryhmät asuivat etupäässä kau-
pungeissa ja olivat tekemisissä valtaväestön kanssa. 

Laki salli kansallisten vähemmistöjen perustaa kulttuurineuvostoja, joilla 
oli oikeus kerätä jäseniltään veroja. Kukin kansalainen sai itse päättää oman 
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etnisen identiteettinsä ja rekisteröityä vapaaehtoisesti kulttuurineuvostoon, 
jonka tärkein tehtävä oli järjestää äidinkielistä opetusta. Muut merkittävät kan-
salliset vähemmistöt – venäläiset ja ruotsalaiset (jälkimmäisiä oli 0,7 prosenttia 
väestöstä) – asuivat valtaosin maaseudulla pienillä alueilla, ja muodostaessaan 
paikallisen väestön enemmistön ne pystyivät päättämään omista asioistaan 
vaaleilla valittujen alueneuvostojen välityksellä. Vaikka Latviassa ei koskaan 
säädetty vastaavaa lakia kulttuurisesta itsehallinnosta, valtio käytännössä sal-
li opetusta koskevan itsehallinnon, joka muistutti Viron lainsäädäntöä. Jälleen 
kerran baltiansaksalaiset olivat ajamassa ideaa ja myös panivat sen täydellisim-
min käytäntöön. Heillä oli Riiassa jopa oma yksityinen yliopistonsa, Herder-
instituutti.

Autoritaarisen hallinnon nousu Liettuassa johti politiikkaan, joka kiristi 
suhtautumista kansallisiin vähemmistöihin. Tautininkain hallinto vastusti 
palavahenkisesti Puolan Vilnan-miehitystä, mikä vaikeutti Liettuan puolalais-
vähemmistön tilannetta. Autoritaaristen hallintojen nousu ei Virossa ja Lat-
viassa merkinnyt radikaaleja muutoksia harjoitettuun politiikkaan kansallis-
ten vähemmistöjen osalta, vaikkakin se vahvisti suuntausta, että esimerkiksi 
virantäytöissä suosittiin aiemmin aliedustettua valtaväestöä. Kansalliset vä-
hemmistöt huolestuivat kasvavasta nationalismista, mutta ne tiesivät, että 
Smetona, Päts ja Ulmanis suhtautuivat vähemmistöihin suopeammin kuin 
melkein yksikään muu johtava poliitikko, ja olivat kiitollisia siitä, että ääri-
oikeiston nousu oli pysäytetty. Kaikkein eniten kansallisten kulttuurien nousu 
ja siihen olennaisesti kuuluneet muutokset huolestuttivat baltian saksalaista 
vähemmistöä. Heitä närkästytti kaupunkien ja katujen nimien muuttami-
nen sekä se, että Latviassa erisnimet tuli kirjoittaa latvialaisittain. Myös etu-
oikeuksien menetykset kalvoivat heitä: esimerkiksi baltiansaksalainen seura-
kunta menetti Riian tuomiokirkon omistuksen. 1930-luvulla kolmannesta 
valtakunnasta Baltiaan kulkeutunut natsismi vetosi entistä voimakkaammin 
baltiansaksalaisiin sekä Klaipedan alueen saksalaisiin, ja ennen kaikkea nuo-
rempaan sukupolveen. Myönteistäkin kehitystä tapahtui: Tarton yliopistoon 
perustettiin juutalaisuuden tutkimuksen oppituoli 1934. Se oli Itä-Euroopassa 
ainutlaatuinen. Jotkut kolmannen valtakunnan vainoja paenneet juutalaiset 
saivat turvapaikan Baltian maista.

Baltian maat kohtelivat vähemmistöjään kuitenkin täysin eri tavalla kuin 
Neuvosto-Venäjä omia virolaisia ja latvialaisia yhteisöjään, jotka joutuivat et-
nisen puhdistuksen kohteeksi Stalinin ”suuren terrorin” aikana. Vaikka tark-
kaa uhrilukua ei varmaankaan saada koskaan tietää, ainakin 35 000 etnistä 
virolaista ja latvialaista kuoli salaisen poliisin ”viholliskansojen” vastaisessa 
operaatiossa. Vanhat bolševikit, jotka olivat päässeet Neuvostoliitossa vallan 
korkeimmalle portaalle, teloitettiin diktaattori Josif Stalinin puhdistuksis-
sa 1937–1938. Tämä kohtalo oli esimerkiksi latvialaisilla Jānis Rudzutaksilla 
(1887–1938), joka oli kansankomissaarien neuvoston varapuhemies (eli vara-
pääministeri) ja politbyron jäsen, sekä Jānis Bērziņšillä (1889–1938), joka oli 
Neuvostoliiton sotilastiedustelun GRU:n päällikkö.

Andres Kasekamp
BALTIAN HISTORIA
Suom. Irina Kyllönen, Vastapaino 2013



54

Andres Kasekamp suosittelee
HENRIKIN LIIVINMAAN KRONIKKA
suom. Raija Sarasti-Wilenius & Maijastina Kahlos, SKS 2003
Jännittävä alkulähde virolaisten, liiviläisten ja latvialaisten taistelusta sak-
salaisia ritareita vastaan 1200-luvulla. 

Mart Laar
SÜGISSÕDA
OÜ Read 2014
Entisen pääministerin tuore vaihtoehtohistoria siitä, mitä olisi tapahtunut, jos 
Viro olisi ryhtynyt vuonna 1939 taisteluun Puna-armeijaa vastaan.

Justin Petrone
MINU EESTI
Petrone Print 2009
Humoristinen ja suosittu kirja nuoren amerikkalaisen kirjalijan sopeutumi-
sesta Viroon, hänen kohtaamistaan vaikeuksista ja iloista.

Toiminnanjohtaja 
Kirsi Bongwirnso suosittelee

August Gailit
TOOMAS NIPPERNAATI
suom. Kerttu Mustonen, WSOY 1942
Hyväntuulinen ja harmiton kulkuri-
tarina Suomi Filmi -tunnelmissa! 
Jossain taustalla piilee kuitenkin hai-
keus väistyvästä suvesta ja kaiken ka-
toavaisuudesta. 

Viivi Luik
SEITSEMÄS RAUHAN KEVÄT
suom. Eva Lille, Tammi 1986
Lapsen maailma on kirjassa niin väke-
vä, että kirja vie ajatukset myös oman 
lapsuuteni mummolaan. Varmaan 
mummoloiden pysähtyneissä tunnel-

missa jotain universaalia onkin, vaikkeivät 1980-luvun alun Suomi ja 1950-lu-
vun Neuvosto-Viro maailmoiltaan juuri kauempana toisistaan voisikaan olla.

Jaak Jõerüüt
MUUTTUVAINEN – ELÄMÄNTAITOJA ETSIMÄSSÄ
suom. Raija Hämäläinen, Basam Books 2013
Uusista kirjoista mieleen jäänyt ja näköjään taas tunnelmansa puolesta: dip-
lomaatti-kirjailijan filosofoinnit ja kokemukset peilautuvat eri maiden kaut-
ta, mikä tekee kirjasta jollain tavalla matkakirjan ja lukemisesta road tripin.

Kirsi Bongwirnso

Ku
va

: H
ar

ri 
A

. S
un

de
ll



55



Virolaisen 
kirjallisuuden viikko

Järjestäjä: Tuglas-seura
Yhteistyössä: Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Eesti Kirjanike Liit, 

Eesti Laste kirjanduse Keskus, Majaoja-säätiö, 
Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kirjastoseura

MAANANTAI 9. HELMIKUUTA
18.00 Tõnu Õnnepalu, Lappeenrannan maakuntakirjasto

18.00 Jaak Jõerüüt, Oulun kaupunginkirjasto

TIISTAI 10. HELMIKUUTA
17.00 Tõnu Õnnepalu, Kuopion kaupunginkirjasto 

18.00 Raija Hämäläinen, Forssan kaupunginkirjasto
18.00 Jaak Jõerüüt, Hyvinkään kirjasto

18.00 Andres Kasekamp, Uudenkaupungin kirjasto

KESKIVIIKKO 11. HELMIKUUTA
17.00 Elo Viiding, Tampereen pääkirjasto Metso

18.00 Raija Hämäläinen, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
18.00 Andres Kasekamp, Turun kaupunginkirjasto

18.00 Kadri Hinrikus, Lahden kaupunginkirjasto

TORSTAI 12. HELMIKUUTA
18.00 Elo Viiding, Kotkan kaupunginkirjasto

Täydennetyn aikataulun voi tarkistaa 
Tuglas-seuran verkkosivuilta www.tuglas.fi

Jyrki Komulaisen Kirjailijakuvia -näyttely 
Eesti Maja – Viro-keskuksessa 20. 2. 2015 saakka.


