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     Jokaisen kirjailijan rivien välissä elää lukijan mielikuvitus. Pohjimmiltaan me 

kirjailijat olemme kaikki pelkästään käsikirjoittajia. Mutta niillä, jotka avaavat 

kirjamme, on kokonaan toisenlainen rooli. He ovat meidän ajatustemme 

roolittajia, säveltäjiä, kuvaajia ja ohjaajia. Päähenkilömme heräävät henkiin 

heidän mielikuvituksessaan ja tilat, joihin tapahtumat sijoittuvat, saavat 

hahmon ja he aistivat niiden äänet ja tuoksut mielessään. Tästä syystä kirjan 

elokuvaversio tuntuu usein epäonnistuneelta niistä, jotka ovat lukeneet 

alkuperäisen teoksen juuri ennen elokuvan katsomista. He ovat jo nähneet sen 

elokuvan – rivien välissä, ja tälle nimenomaiselle katsojalle se oli paras tulkinta, 

syvempi, puhuttelevampi ja realistisempi. 

     Kaikki elämässä on kuin kirjoissa. Kun kirjoitin ensimmäisen romaanini 

Kiova – New York, [sen käsikirjoitus] joutui erään tunnetun venäläisen 

kirjailijan käsiin ja hän tarjosi yhteistyömahdollisuutta. Hänellä oli kuitenkin 

reunaehtoja. Hän halusi päähenkilön elävän Moskovassa, ei Kiovassa. 

Maalaavan taulujaan Moskovan Vorobyovy Gory -puistossa, ei Andrein 

kukkulalla, Ukrainan kulttuurielämän sydämessä. Eikä hänen tietenkään olisi 

pitänyt matkustaa New Yorkiin. Venäjän markkinat ovat paljon suuremmat ja 

siten myös tuottavammat kuin Ukrainan, ja kirjasta voisi tehdä kaupallisen 

menestyselokuvan. Rivien välistä kuitenkin luin, että hän halusi syrjäyttää 

kirjastani Ukrainan kulttuurin ja kirjallisuuden, ja kieltäydyin hankkeesta. 

Minulla oli onnea, sillä lopulta kirjani julkaisi Ukrainan paras kustantamo, 

Bright Books. Se seuraa aikaansa ja kunnioittaa tekijöitään, tekee yhteistyötä 

ulkomaisten kustantamoiden kanssa eikä pakota ketään myötäilemään omaa 

maailmankuvaansa vaan pyrkii tarjoamaan lukijoilleen vain parasta. 

     Vuonna 2014 Krimin niemimaa liitettiin laittomasti Venäjään. Ukrainalaiset 

menettivät heille laillisesti kuuluvan alueen ja minä menetin kotini.  Olen 

syntynyt ja kasvanut Jaltalla. Kun nyt palaan sinne, minusta tuntuu kuin joku 

olisi tullut kotiini kutsumatta ja sekoittanut kaikki paikat. Tässä kohtaa haluan 



sanoa, että kun kirjoitin ylioppilaaksi, Amerikassa asuvat sukulaiseni 

tarjoutuivat auttamaan minut yliopistoon New Yorkissa. Minä kuitenkin 

kieltäydyin. Olin täysin tietoinen siitä, että jos menisin sinne opiskelemaan, 

asettuisin aloilleni enkä enää palaisi. En halunnut elää eri maassa kuin perheeni 

ja valitsin Kiovan. Te kaikki olette nähneet laittoman valtauksen 

valkokangasversion. Minä luen sitä rivien välistä ja näen laittomat rajat, jotka 

erottavat minut perheestäni. 

     Synnyin ja kasvoin venäjänkielisessä perheessä. Osaan ukrainaa, koska se on 

kotimaani virallinen kieli, mutta puhuin aina venäjää, koska se on kieli, jolla 

ajattelen ja näen unia. Jopa televisiossa työskennellessäni puhuin venäjää, eikä 

kukaan koskaan huomauttanut siitä mitään. Mutta nyt saadaan seurata 

valkokangasversiota Venäjän toimeenpanemasta Ukrainan venäjänkielisten 

“pelastusoperaatiosta”. Ja rivien välissä minä parannan ääntämystäni ja 

opettelen puhumaan ukrainaa sujuvammin, jotta kukaan ei enää tulisi 

pelastamaan minua. 

     Juuri nyt koko maailma seuraa Ukrainan sodan valkokangasversiota ja me 

luemme sitä rivien välistä. 

     Moni teistä ei ennen sotaa varmaankaan tiennyt maastani kovin paljoa. 

Nimen Ukraina kuullessaan monet muistavat Tšernobylin – Euroopan 

vakavimman ydinvoimalaonnettomuuden, valkokangasversiona. Mutta rivien 

välissä Ukrainan luonnonvarat ovat maailman neljänneksi arvokkaimmat ja sen 

maatalous tuottaa viljaa ja muita maataloustuotteita 600 miljoonan ihmisen 

tarpeiksi. Tästä syystä helmikuun 24. päivä jää ihmiskunnan historiaan 

hirvittävänä päivänä. 

     Sinä aamuna heräsin räjähdyksiin ja pelottavaan ääneen – alasammutun 

venäläisen droonin kappaleet putosivat kotitalon katolle. Pakkasin pikavauhtia 

matkalaukkuni, vein lapset autoon ja katsoin peruutuspeiliin ennen lähtöä. 

Lapset nukkuivat takapenkillä eivätkä edes ymmärtäneet, mitä tapahtui. Sillä 

hetkellä ajattelin: “Tässä on ehkä kaikki, mitä minulla on!” Auto, lapset, 

lemmikit ja yksi matkalaukku. Tein vuosia töitä saadakseni oman talon, mutta 

nyt olin lähdössä enkä tiennyt, tulisinko takaisin. Näette Venäjän hyökkäyksen 



valkokangasversion. Rivien välissä tuhannet siviilit jäävät kodittomiksi ja 

orvoiksi. Meidät on pakotettu pois kodeistamme ja olemme hajaantuneet 

ympäri maailman. Olemme hyvin kiitollisia teille kaikille, jotka olette avanneet 

meille ovemme. 

     Ystäväni asuu nyt Sveitsissä. Ennen sinne lähtöään hän vietti kaksi viikkoa 

kellarissa Butšassa. Hän oli ostanut asunnon jo muutamaa vuotta aikaisemmin, 

mutta päässyt muuttamaan vain päivää ennen sodan alkua – remonttiin piti 

säästää rahaa, ja se kesti kauan. Hän on leski. Hän piileskeli kellarissa kahden 

lapsen kanssa, ja heistä nuorempi on autistinen. Voitteko kuvitella autistista 

lasta, joka joutuu viettämään kaksi viikkoa pimeässä, kylmässä kellarissa 

pommitusten jylinää kuunnellen? He pelastuivat kuin ihmeen kaupalla. Kun 

ruoka ja vesi loppui, hän päätti, että oli parempi ottaa riski kuin kuolla hitaasti 

janoon, vei lapset autoon ja liittyi vapaaehtoisten järjestämään 

autosaattueeseen. Hänellä oli onnea – saattuetta ammuttiin, mutta hän pääsi 

saartorenkaan ulkopuolelle vahingoittumattomana. Hänen naapurinsa ja 

tämän kaksi tytärtä kuolivat, kun venäläisen tankin ammus osui heidän 

autoonsa hänen silmiensä edessä. Naapuri kuoli yrittäessään pelastaa rakkaansa. 

He kuolivat, koska halusivat elää! 

     Sveitsissä ystäväni tutustui mariupolilaiseen naiseen, joka oli kantanut 

haavoittunutta 18-vuotiasta tytärtään 20 päivän ajan peltojen ja metsien kautta. 

Se oli heidän ainoa mahdollisuutensa päästä piiritetystä kaupungista. Tyttären 

selkä oli pahoin kranaatinsirpaleiden repimä ja hänen kätensä halvaantuneet 

liikkumattomiksi hermopäiden vaurioiden vuoksi. Pakonsa jälkeen he menivät 

Sveitsiin, koska tiesivät, että siellä hermopäiden vammoja voitaisiin hoitaa 

kirurgisesti. Sveitsissä lääkärit auttoivat häntä toipumaan. Tämä voisi olla upea 

pelastumistarina ja elokuvan aihe. Mutta rivien välissä on vasta 18-vuotias tyttö, 

jonka ruumiin, ja mikä tärkeintä, sielun sota on rikkonut ikuisiksi ajoiksi. Kuten 

kaikkien ukrainalaisten sielut. 

     Sota, joka on nyt tullut kotiimme, päättyy varmasti voittoomme. Emme ole 

valmiita kompromisseihin ja tyhjiin neuvotteluihin, koska olemme 

menettäneet liian paljon. Kuka hyvänsä ukrainalainen sanoisi saman. Koko 



viime vuoden elimme jatkuvassa hyökkäyksen pelossa sotaharjoitusten 

jatkuessa loputtomiin rajoillamme. Venäjä on iso maa. Sen armeija on 

suurempi ja sillä on enemmän aseita. Mutta heidän tahdonvoimansa ei voi 

koskaan olla vahvempi kuin meidän. Emme enää pelkää pommeja tai 

tykkitulta. Pelkäämme vain hintaa, jonka joudumme voitosta maksamaan, sillä 

joka päivä Ukrainassa kuolee ihmisiä. Ei vain sotilaita, vaan myös vanhuksia, 

naisia ja lapsia. Lapsia, joiden pitäisi leikkiä leikkikentillä, ei pommisuojissa. 

Mennä lasten kesäleirille, ei joutua nöyryyttäville suodatusleireille. Odottaa isää 

kotiin töistä, ei rintamalta. 

     Meistä jokainen, missä olemmekaan – Englannissa, Puolassa, Suomessa, 

Espanjassa tai muissa Euroopan maissa, tai kaukaisessa Kanadassa tai 

Yhdysvalloissa, on tämän sodan aikana ainakin kerran herännyt Mariupolin 

Draamateatterin raunioissa ympärillään kuolevien ihmisten huutoihin ja 

katsonut kuolemaa silmästä silmään. Ollut yhtäkkiä metroasemalla, josta on 

tullut hänen kotinsa, ja värähtänyt kuullessaan likaisen metroaseman lattialle 

syntyneen lapsen ensimmäisen parkaisun ja tuntenut, kuinka elämä voittaa 

kuoleman. Istunut Butšan kellareissa kaivaten epätoivoisesti pakotietä ja 

kohdannut vihollisen Azovstalin katakombeissa, päättänyt olla luovuttamatta, 

tuli mitä tuli. [Pannut hanttiin] venäläiselle sotalaivalle yhdessä Käärmesaaren 

rajavartijoiden kanssa. Ollut vankina. Kidutettuna. Maannut juoksuhaudoissa 

räjähdyksistä kuurona. Menettänyt ystäviä ja sukulaisia. Niitä, jotka kuolivat ja 

niitä, jotka käänsivät selkänsä, koska uskovat Venäjän propagandaa. Tukehtunut 

epäoikeudenmukaisuuteen. Halunnut juosta kaupungin keskusaukiolle ja 

kirkua avuttomuuttaan kuultuaan Irpenin, Gostomelin ja Butšan kauheuksista. 

Mutta pysynyt kauan hiljaa, peläten edes kuvitella, mitä saattaa tulla tietoon 

Mariupolin, Popasnan ja muiden kaupunkien vapautuksen jälkeen. Kerännyt 

hajalleen lentäneitä tavaroitaan naisten ja lasten ruumiiden joukosta 

Kramatorskin rautatieasemalla ja unohtanut evakuointimahdollisuuden. 

Rukoillut Sviatohirskin lavran palavan kupolin alla. Surrut vanhempansa 

menettäneiden lasten ja lapsensa menettäneiden vanhempien kanssa. Palannut 

tuhottuun kotiin. Katsonut peiliin ja nähnyt siellä itsensä sodan runtelemana. 



Ollut yksi niistä, joita käytettiin Tšernihivissä ja Sumyssa ihmiskilpinä ja se, joka 

ei voi katsoa tuhottua synnyinkaupunkiaan Harkovaa kyynelten tanssimatta 

poskillaan kuin valmistujaistanssiaisten valssissa entisen koulun raunioilla. 

Noussut ilmaan Kiovan haamuna ja huokaissut tuskasta tuulen humistessa 

tuhotun Mriya -lentokoneen turbiineissa. Ukrainan sana ”Mriya” tarkoittaa 

”unelmaa”. Olemme varmoja, että voimme luoda sen uudestaan, sillä 

ukrainalainen unelma ei kuole! Olemme ihailleet armeijaamme Lähettäneet 

rahaa – joskus viimeiset ropomme – Ukrainan armeijalle. [*] Pikkukylässä 

lähellä Harkovaa asuvan vanhan isoäidin kanssa olemme tarjoilleet venäläisille 

tappajille myrkytettyä piirakkaa suloisesti hymyillen. Laulaneet Kalush 

Orchestran kanssa Euroviisuissa ja tehneet maaleja World Cupissa. Yhdessä 

presidenttimme kanssa jokainen ukrainalainen kiittää yhä uudestaan niitä 

johtajia, näyttelijöitä, muusikoita, urheilijoita ja tavallisia ihmisiä, jotka 

ojentavat auttavan kätensä, avaavat meille kotiensa ovet ja sydämensä. 

     Jokainen ukrainalainen on tässä nyt. Vierelläni. 

     Ja myös Mariupolissa, Khersonissa, Krimillä, Donetsissa ja Luganskissa. 

Maamme joka kolkassa, missä ikinä he todella ovatkaan. 

     Tämän sodan rivien välissä on yhtenäisyyttä ja mielenvoimaa! Siellä ovat 

myös ne, joita emme voi koskaan saada takaisin elämään, mutta emme 

myöskään unohtaa. Kaikkein tärkeimmät asiat ovat aina rivien välissä, ja me 

kirjailijat tiedämme sen varmaksi. 

 

  

 

 


