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Svetlana Aleksijevitsh 

Tshernobylista nousee rukous 

 

Otteita kirjasta 

 

Monologi elämästä, joka on lovettu oveen 

s. 48 

 

Haluan todistaa... 

Se tapahtui silloin, kymmenen vuotta sitten, ja se tapahtui minulle joka päivä. Se on 

osa elämääni. 

Asuimme Pripjatissa. Itse kaupungissa. 

En ole kirjailija. En osaa kirjoittaa. Eikä järkeni riitä ymmärtämään kaikkea. 

Akteemisesta koulutuksesta huolimatta. Elän omaa elämääni... Tavallisen ihmisen 

elämää. Pienen ihmisen. Menen töihin ja tulen töistä kuten muutkin. Palkka on 

keskivertopalkka. Kerran vuodessa on loma ja silloin käydään jossakin. Tavallisen 

ihmisen elämää! Sitten eräänä kauniina päivänä sitä muuttuu tshernobylihmiseksi. 

Kummajaiseksi! Sellaiseksi, joka kiinnostaa kaikkia ja josta kukaan ei tiedä mitään. 

Haluan olla samanlainen kuin muut, mutta se ei enää käy. En enää voi. Kaikki 

katsovat minua uusin silmin. Minulta kysytään: Oliko siellä kauheaa? Millä tavalla 

voimala paloi? Mitä sinä näit? Voitko enää saada lapsia? Eikö vaimosi jättänyt 

sinua? Alkuaikoina me kaikki olimme noita kummajaisia... Jo sana Tshernobyl 

kuulosti hälytyssignaalilta... Kaikki kääntyivät katsomaan ... Se on sieltä! 

Ne olivat ensimmäisten päivien tuntoja... Olimme menettäneet sekä kaupunkimme 

että koko elämämme... 

Lähdimme kotoa kolmantena päivänä... Reakatori paloi... Muistan, että eräs tuttavani 

sanoi: ”Haisee reaktorilta.” Löyhkä oli sanoin kuvaamaton. Mutta siitä on jo 

kirjoitettu tarpeeksi. Tshernobylista on tullut painajaisteollisuutta tai pikemminkin 

saippuaoopperaa. Kerron vain sen, minkä olen itse kokenut... Oman totuuteni. 

Näin... Radiossa sanottiin, että kissoja ei saa ottaa mukaan. Siis kissa 

matkalaukkuun! Mutta se ei halunnut matkalaukkuun vaan rimpuili aina käsistä. 

Raapi kaikki verille. Eikä mitään tavaroita! Minä en ottaisi kaikkia tavaroita, ottaisin 

vain yhden. Vain yhden! Minun on irrotettava asunnon ovi ja otettava se mukaan, 

sillä sitä en voi jättää... Oviaukon peitoksi naulaan lautoja. 

Meidän ovi, meidän talismaani! Sukukalleus! Isäni ruumis lepäsi tällä ovella. En 

tiedä, minkä tavan mukaan – eihän se ole yleinen tapa - mutta meillä kotona äiti 

sanoi, että vainaja lasketaan oman kotinsa ovelle. Siinä hän levätköön, kunnes hänet 

kannetaan hautaan... Isäni ruumis lepäsi tällä ovella ja minä valvoin sen ääressä läpi 

yön...Talo oli ilman ovea... Läpi yön... Ja oveen on kamanaan asti lovettu kasvun 

merkit... Oma pituuskasvuni... Ja viereenmerkitty: ensimmäisellä luokalla, toisella. 

Seitsemännellä. Armeijaan lähtiessä... Ja viereen oman poikani kasvu... Ja tyttäreni... 

Tässä ovessa on koko elämäni. Miten minä sen jättäisin? 

 

Pyysin erästä naapuriani, jolla oli auto, auttamaan. Hän osoitti sormella päätäni; sinä 

et ole ihan viisas. Vein sen itse... Oven... Yöllä... Moottoripyörällä... Metsän halki... 

Vein sen kaksi vuotta myöhemmin, kun asuntomme oli jo ryöstetty. Putipuhtaaksi. Ja 

miliisi ajoi minua takaa. ”Pysähtykää tai ammun! Ammun!” Tottakai ne pitivät 

minua roistona: minähän olen varastanut oman kotini oven... 

 

Lähetin tyttäreni ja vaimoni sairaalaan. Heille levisi ihoon mustia laikkuja. Vuoroin 

nousi, vuoroin hävisi. Viiden kopeekan kokoisia... Mutta mitään paikkaa ei 

särkenyt... Kun heidät oli tutkittu, kysyin lääkäreiltä: 

- Mitä olette löytäneet? 

- Sitä emme teille kerro.  
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- Kenelle sitten?                 

 

Koko ympäristö valitti, että me olemme kuolevaa sukukuntaa... Että valkovenäläiset 

häviävät vuoteen 2000 mennessä... Tyttäreni oli silloin kuuden ikäinen. Kun nukutin 

häntä, hän kuiskasi korvaani: ”Isä, minä haluan elää, minä olen vasta pieni.” Ja minä 

kun olin luullut, ettei hän ymmärrä mitään... 

 

- Pystyttekö kuvittelemaan mielessänne seitsemän kaljua pikkutyttöä? Heitä oli 

samassa huoneessa seitsemän... Nyt riittää! Ei enempää! Kun kerron tätä, tuntuu kuin 

sydän sanoisi, että petän hänet. Siksi että puhun hänestä kuin vieraasta ihmisestä... 

Hänen kärsimyksistään... Kerran kun vaimoni tuli sairaalasta, hän ei enää pystynyt 

hillitsemään itseään! 

 

- Parempi hänen olisi kuolla pois kitumasta. Tai minun, että pääsisin näkemästä sitä 

tuskaa. 

 

Ei, nyt riittää! Lopetan! En kestä enempää! En kestä! 

Laskimme hänet ovelle... Samalle ovelle, jolla isäni oli kerran levännyt. Kunnes 

arkku tuotiin... Se oli pieni, kuin nukkelaatikko... 

 

Haluan todistaa, että tyttäreni kuoli Tshernobylin takia. Ja että meitä vaaditaan 

unohtamaan se. 

 

Nikolai Fomitsh Kalugin, isä 

 

 

Monologi vanhoista ennustuksista 

s. 97 

 

Pikkutyttöni... Hän on erilainen kuin muut... Kun hän tulee vanhemmaksi, hän kysyy: 

” Miksi minä en ole samanlainen kuin muut?” 

 

Kun hän syntyi... Hän ei ollut lapsi vaan elävä pussi, joka oli ummessa joka puolelta, 

ilman ainoatakaan rakoa, vain silmät olivat auki. Potilaskorttiin kirjoitettiin: ”tyttö, 

joka syntyi vaikeasti epämuodostuneena: anusaplasia, vagina-aplasia, vasemman 

munuaisen aplasia...” Siltä se kuulosti tieteellisellä kielellä, mutta arkikielellä tältä: ei 

pimppiä, ei peppua, yksi munuainen... Kannoin hänet leikkausaliin toisena päivänä, 

toisena elinpäivänä... Mutta hän aukaisi silmänsä ja ikään kuin hymyili, vaikka ensin 

luulin, että hän alkaa itkeä... Hyvä luoja, hän hymyili! Hänenlaisensa lapset eivät jää 

henkiin vaan kuolevat heti. Hän jäi henkiin, koska rakastan häntä. Neljän vuoden 

aikana neljä leikkausta. Hän on Valko-Venäjällä ainoa noin vaikeavammainen lapsi, 

joka on jäänyt henkiin. Rakastan häntä tavattomasti. (Vaikenee) En saa saada enää 

lapsia. En uskalla. Kun tulin kotiin laitokselta ja mies piti yöllä hyvänä, koko ruumis 

vapisi, ei, emme saa... Se on syntiä... Pelkoa... Olin kuullut lääkärin sanovan toiselle: 

”Siinä vasta tekele. Jos sitä näytettäisiin televisiossa, ei ainoakaan nainen suostuisi 

synnyttämään.” Niin ne sanoivat omasta pikku tyttärestämme... Miten me voimme 

enää rakastaa toisiamme? 

 

Menin kirkkoon ja kerroin kaiken papille. Hän sanoi, että minun täytyy sovittaa 

syntini rukoilemalla. Ei meidän suvussamme kukaan ole tappanut ketään. Miten 

minä voin olla syyllinen? Ensi alkuun meidän taajamamme haluttiin evakuoida, 

mutta sitten se pyyhittiin listalta, koska valtiolta loppuivat varat. Juuri niihin aikoihin 

minä rakastuin ja menin naimisiin. En tiennyt, että rakkaus oli täällä kielletty.... 

Vuosia sitten isoäiti luki Raamatusta, että maan päällä koittaa aika, jolloin kaikkea 

on yltäkylläisesti, kaikki kukoistaa ja kantaa hedelmää, joet ovat täynnä kalaa ja 

metsät eläimiä, mutta ihminen ei pysty käyttämään niitä hyväkseen. Eikä hän pysty 
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synnyttämään kaltaistaan, turvaamaan kuolemattomuuttaan. Kuuntelin noita vanhoja 

ennustuksia kun kammottavaa satua. En uskonut niihin. 

 

Kertokaa kaikille pienestä tytöstäni. Kirjoittakaa hänestä. Nelivuotiaana hän laulaa, 

tanssii ja lausuu runoja ulkomuistista. Hänen älyllinen kehityksensä on normaali eikä 

hän eroa muista lapsista missään muussa kuin leikeissä. Muut leikkivät nukeilla 

kauppaa ja koulua mutta hän sairaalaa; antaa pistoksia, mittaa kuumetta ja määrää 

tiputukseen. Ja kun nukke kuolee, hän peittää sen valkoisella lakanalla. Neljä vuotta 

olen viettänyt hänen kanssaan sairaalassa, sillä häntä ei voi jättää sinne yksin. Eikän 

hän edes tiedä, että ihmisten paikka on kotona. Kun saan hänet kuukaudeksi tai 

kahdeksi kotiin, hän kysyy: 

Lähdetäänhän taas pian sairaalaan? 

 

Sairaalassa hänellä on ystäviä, he elävät ja kasvavat siellä yhdessä. Hänelle on tehty 

peppu... Nyt muotoillaan emätintä... Viime leikkauksen jälkeen virtsantulo estyi 

kokonaan, katetrin laittaminen ei onnistunut... tarvittiin vielä useita leikkauksia. 

Meitä on neuvottu leikkauttamaan hänet jatkossa ulkomailla, mutta mistä me otamme 

ne kymmenet tuhannet dollarit, kun mieheni tienaa 120 dollaria kuukaudessa? Eräs 

professori antoi luottamuksellisen vihjeen: ”Noin vaikeavammainen lapsi on 

tieteellisesti kiinnostava tapaus. Kirjoittakaa ulkomaisiin klinikoihin. Niiden pitäisi 

kiinnostua asiasta.” 

 

Ja minä kirjoitan... (Taistelee kyyneliä vastaan) Kirjoitan, että joudun puristamaan 

virtsan ulos puolen tunnin välein ja että virtsa tulee pistemäisista aukoista emättimen 

alueelta. Jos sen jättää tekemättä, ainoa munuainen lakkaa toimimasta. Mistä muualta 

maailmasta löytyy lapsi, jonka virtsa on puristettava ulos käsin puolen tunnin välein? 

Ja kuinka sen kestää? Kukaan ei tiedä, miten pienet säteilyannokset vaikuttavat 

ihmiseen, lapsen elimistöön. Ottakaa minun pikku tyttöni, vaikka kokeita varten... En 

halua, että hän kuolee... Suostun antamaan hänet vaikka koekaniiniksi, kunhan hän 

vain saa elää. (Itkee) Olen kirjoittanut kymmeniä kirjeita. Oi, hyvä jumala! 

 

Vielä hän ei ymmärrä, mutta joskus hän vielä kysyy, miksi hän ei ole samanlainen 

kuin muut. Miksi kukaan mies ei voi rakastua häneen? Miksi hänelle ei tapahdu sitä, 

mikä tapahtuu perhoselle... linnulle... kaikille muille patsi hänelle... Halusin... Minun 

oli pakko todistaa... Että... Halusin virallisen todistuksen... Että hän saisi vanhempana 

tietää, ettemme me vanhemmat ole syyllisiä... Ettei meidän rakkaus ole.... (Yrittää 

taas taistella kyyneleitä vastaan.) Neljä vuotta olen taistellut... Lääkäreitä ja 

virkamiehiä vastaan. Pyrkinyt ylimpien virkamiesten puheille... Kesti neljä vuotta 

ennen kuin sain lääkärintodistuksen, joka vahvistaa sen, että ionisoivalla säteilyllä 

(pieninä annoksina) ja hänen hirvittävällä vammaisuudellaan on yhteys. Neljän 

vuoden ajan ne kielsivät sen ja jankuttivat: ”Teidän tyttärellänne on 

syntymävamma.” Mikä syntymävamma? Hän on Tshernobyl-invalidi. Olen tutkinut 

omaa sukupuutani: mitään tuollaista ei meidän suvussa ole ollut, kaikki ovat eläneet 

kahdeksankymmentä-yhdeksänkymmentävuotiaiksi, isoisäni jopa 

yhdeksänkymmentäneljävuotiaaksi. Lääkärit puolustautuivat: 

 

- Meillä on ohjeet. Tuollaiset tapaukset meidän on käsiteltävä yleisinä 

sairaustapauksina. Kahden kolmenkymmenen vuoden kuluttua, kun Tshernobylista 

on koottu tietopankki, päästään tutkimaan sairauksien ja ionisoivan säteilyn välisiä 

yhteyksiä. Toistaiseksi tieteellä ja lääketieteellä ei ole näistä asioista paljonkaan 

tietoa. 

 

Mutta minä en voi odottaa kahta-kolmeakymmentä vuotta. Halusin haastaa ne 

oikeuteen... Valtion... Ne nimittivät minua mielenvikaiseksi ja naureskelivat, että 

tuollaisia lapsia syntyi jo muinaisessa Kreikassa. Eräs virkamies huusi: 
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- Haluat vain päästä käsiksi Tshernobylin etuihin! Tshernobylin rahoihin! 

 

En ymmärrä, kuinka selvisin pyörtymättä hänen työhuoneestaan... 

Ne eivät pystyneet ymmärtämään yhtä asiaa... Eivät halunneet... Minun täytyi saada 

tietää, ettemme me kaksi ole syypäitä... Ettei meidän rakkaus... (Ei pysty 

pidättämään kyyneleitään. Itkee.) 

 

Tyttö kasvaa... Tyttö kaikesta huolimatta... En halua, että paljastatte nimemme... 

Eivät edes naapurit... Eivät edes saman kerroksen asukkaat tiedä kaikkea. Kun puen 

mekon tytön päälle ja letitän hiukset, naapurit sanovat: 

 

- Kyllä tiedän Katenkanne on sitten sievä! 

 

On outoa katsella odottavia äitejä... Ikään kuin katsoisi kaukaa... Nurkan takaa... Eikä 

suoraan vaan salaa... Tunteet sekoittuvat toisiinsa: ihmetys kauhuun ja kateus iloon, 

ja mukana on kostonhaluakin. Olen huomannut, että minulla on noita samoja tunteita 

katsellessani naapurin koiraa, joka saa kohta pentuja... Ja haikaraa pesässään... 

  

Oma pikku tyttöni... 

 

Larissa Z., äiti 

 

 

Monologi fysiikasta, johon me kaikki rakastuimme 

s. 194 

 

Nuoresta pitäen olen tottunut kirjoittamaan kaiken muistiin. Kun Stalin kuoli, 

merkitsin muistiin, mitä kaduilla tapahtui ja mistä kansa puhui. Tshernobylistakin 

tein heti ensi päivästä lähtien muistiinpanoja, sillä tiesin että aikaa myöten moni asia 

unohtuisi ja häviäisi jäljettömiin. Niin kuin on tapahtunut. Ystäväni ydinfyysikot, 

jotka itse elivät tapahtumien keskellä, ovat täysin unohtanett, mitä he tunsivat ja 

mistä me silloin keskustelimme. Minulla on se kaikki tallessa... 

 

Sinä päivänä... Olin silloin Valko-Venäjän tiedeakatemian ydinenergian 

tutkimuslaitoksen laboratorion johtaja. Laitos sijaitsi kaupungin ulkopuolella metsän 

keskellä. Kun sinä aamuna matkustin töihin, sää oli kaunis! Oli kevät. Avasin 

ikkunan. Ilma oli puhdas ja raikas. Ihmettelin kun en nähnyt tiaisia, sillä olin 

ruokkinut niitä koko talven ripustamalla pieniä makkaranpaloja ikkunasta. Olivatko 

ne löytäneet jostakin paremmat apajat? 

 

Juuri silloin laitoksemme omalla koereaktorilla oli syntynyt paniikkitilanne: 

säteilymittarit olivat ilmoittaneet radioaktiivisuuden nousseen, ilmansuodattimissa se 

oli jo kaksisataakertainen. Kontrollipisteessä annoksen teho oli noin kolme 

milliröntgeniä tunnissa. Tilanne oli erittäin vakava. Kolme milliröntgeniä tunnissa oli 

maksimiarvo, niin voimakkaasti säteilevässä tilassa sai työskennellä korkeintaan 

kuusi tuntia. Aluksi epäiltiin radioaktiivisessa osassa sijaitsevia 

lämmönjakoelementtejä – niiden hermeettisessä kuoressa saattoi olla halkeama. 

Elementit tarkistettiin ja lukemat olivat normaalit. Saattoiko syynä olla 

radiokemiallisen laboratorion kuljetussäiliö? Oliko sen sisävaippa vahingoittunut 

siirrossa niin että koko alue oli saastunut? Radioaktiivinen täplä asfaltissa? Kaiken 

kukkuraksi tutkimuslaitoksen sisäisestä radiosta kuului, että työntekijöiden toivotaan 

pysyttelevän sisätiloissa. Rakennusten välillä ei näkynyt minkäänlaista liikettä. Ei 

ainoatakaan ihmistä. Se oli kamalaa. Epätavallista. 

 

Säteilynmittaajat tarkastivat työhuoneeni: pöytä säteili, vaatteet säteilivät, seinät 

säteilivät... Nuosin ylös, en halunnut edes istua työpöydän ääressä. Pesin hiukset 
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lavuaarissa... Kun katsoin mittariin, säteilyarvot olivat pysyneet samoina. Oliko 

meillä täällä todella tapahtunut onnettomuus? Vuoto? Miten puhdistaa säteilystä 

bussit, jotka kuljettavat meidät takaisin kaupunkiin? Entä työntekijät? Siinä riittääkin 

miettimistä... Olin ollut ylpeä reaktoristamme, tunsin sen yksityiskohtia myöten... 

 

Soitimme Ignalinan ydinvoimalaan, joka sijaitsi lähellä. Heidän laitteensakin 

näyttivät huippuarvoja. Hekin olivat paniikissa. Sitten soitimme Tshernobyliin... 

Siellä ei yksikään numero vastannut... Lounasaikaan saimme tietää, että Minskin 

yläpuolella oli radioaktiivinen pilvi. Löysimme siitä radioaktiivista jodia. Jonkin 

voimalaitoksen reaktorissa oli tapahtunut onnettomuus... 

 

Ensireaktioni oli soittaa kotiin ja varoittaa vaimoa. Mutta kaikkia tutkimuslaitoksen 

puhelimia kuunneltiin. Voi tuota ikuista vuosikymmenten mittaan iskostettua pelkoa! 

Kotona ei kukaan vielä tiedä... Tytär kiertelee konservatoriotuntien jälkeen 

ystävättärensä kanssa kaupungilla. Syö jäätelöä. Pitäisikö minun soittaa?! Vaikka 

siitä seuraisi ikävyyksiä. En enää pääsisi salaisiin projekteihin... En kutenkaan voinut 

olla soittamatta. Nostin kuulokkeen ja valitsin numeron: 

 

- Kuuntele tarkasti. 

- Mitä on tapahtunut? kysyi vaimo kahteen otteeseen kuuluvalla äänellä. 

- Shh. Sulje ikkuna ja pane kaikki elintarvikkeet muovipussiin. Vedä kumikäsineet 

käteen ja pyyhi kaikki pinnat märällä rätillä. Pane rätti muovipussiin ja hävitä se, niin 

kaus kuin mahdollista. Ja työnnä parvekkeella kuivamassa ollut pyykki uudelleen 

pesukoneeseen. 

- Mitä teillä siellä oikein on tapahtunut? 

- Shh. Liuota kaksi tippaa jodia lasilliseen vettä. Pese hiukset... 

- Mitä... 

 

En antanut vaimoin jatkaa vaan katkaisin puhelun. Hänen piti itse ymmärätää, kerran 

oli saman tutkimuslaitoksen työntekijöitä. 

 

Kello 15.30 selvisi, että Tshernobylin reaktori oli räjähtänyt... 

 

Illalla palasimme Minskiin tutkimuslaitoksen bussilla. Koko puolen tunnin matkan 

olimme joko hiljaa tai juttelimme muusta. Pelkäsimme puhua ääneen siitä mitä oli 

tapahtunut. Jokaisella oli taskussa puolueen jäsenkirja.... 

 

Asuntomme edessä lojui märkä rätti. Vaimo oli siis ymmärtänyt. Astuin sisään ja 

otin eteisessä pois puvun, paidan, riisuiduin alushoususilleni. Yhtäkkiä nousi raivo.... 

Helvettiin salaiset paperit! Helvettiin pelko! Tartuin puhelinluetteloon... Tyttären ja 

vaimon puhelinmuistioihin... Soitin järjestyksessä kaikille tutuille ja kerroin, että 

olen töissä ydinenergian tutkimuslaitoksessa ja että Minskin yläpuolella on 

radioaktiivinen pilvi... Sitten luettelin, mitä pitää tehdä: pestä hiukset, sulkea 

ikkunat.... Märät pyykit parvekkeelta takaisin pyykkikoneeseen... Juoda jodia. 

Kuinka monta tippaa kuinta monta kertaa päivässä... Reaktiona oli pelkkä kiitos. Ei 

kysymyksiä, ei pelkoa. Luulen etteivät he uskoneet minua tai eivät pystyneet 

ymmärtämään tapahtuman laajuutta. Kukaan ei säikähtänyt. Reaktio oli 

hämmästyttävä. 

 

Illalla ystäväni, ydinfyysikko ja tohtorismies, soitti... Ilman huolen häivää! Missä 

uskossa me elimmekään! Vasta nyt tajuan sen... Hän soitti ja sanoi ohimennen, että 

lähtee perheen kanssa vapunviettoon appivanhempien luo Gomelin lähelle. Gomel on 

kivenheiton päässä Tshernobylista! Pienten lasten kanssa! 

 

- Erinomaista! Missä sinun järkesi on? huusin puhelimeen. 
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Se siitä huippuammattilaisuudesta. Ja uskostamme. Karjuin hänelle. Tuskin hän enää 

muistaa, että olen pelastanut hänen lapsensa... (Lyhyen tauon jälkeen) 

 

Me... Puhun meistä kaikista... Me emme ole unohtaneet Tshernobylia, koska emme 

ole edes ymmärtäneet sitä. Miten villi-ihmiset voivat ymmärtää salamaa? 

 

Ales Adamovitshin kirjassa.... Keskustelu Andrei Saharovin kanssa atomipommista... 

 

- Tiedätkö, miten hyvä otsonin tuoksu tulee ydinräjähdyksen jälkeen? oli 

akateemikko, vetypommin isä, kysynyt kirjailijalta. 

 

Noissa sanoissa on romantiikkaa. Minulle... Minun sukupolvelleni... Anteeksi mutta 

näen ilmeestänne, että... Teistä se tuntuu pidemmin kosmisen painajaisen kuin 

inhimillisen nerouden ihannoinnilta... Nykyään ydinenergetiikka on häväisty ja 

halveksittu tieteenala. Mutta minun sukupolveni... Olin 17-vuotias vuonna –45, kun 

atomipommi räjäytettiin. Rakastin tieteiskirjallisuutta ja unelmoin matkasta toisille 

palneetoille. Päätin että ydinenergia vie meidät avaruuteen. Pääsin opiskelemaan 

Moskovan energetiikan instituuttiin ja siellä kuulin, että on olemassa hypersalainen 

energeettisen fysiikan tiedekunta... Silloin elettiin 50- ja 60-lukua... Ydinfyysikot... 

Eliittiä.... Ihannointia... Humanistit oli työnnetty jonnekin taka-alalle... 

 

Muistan kouluajoilta opettajan sanoneen, että kolmessa kopeekassa on niin paljon 

energiaa että se vastaa yhtä sähkölaitosta. Vedin henkeä! Uppouduin amerikkalaisen 

Smithin kirjaan. Hän kuvasi atomipommin kehitystyötä, kokeiden suorittamista ja 

räjähdyksen yksityiskohtia. Meillä nuo asiat olivat salaisia, kuin... Annoin 

mielikuvituksen lentää...Koko maa näki neuvostoliittolaisista atomitutkijoista 

kertovan elokuvan Vuoden yhdeksän päivää. Hyvät palkat ja salassapito tekivät 

alasta entistä romanttisemman. Fysiikan palvonta! Fysiikan aikakausi! Jopa silloin 

kun Tshernobylissa räjähti... Koottiin tiedemiehiä... He lensivät erikoiskoneella 

reaktorille... Harva oli ottanut mukaan parranajovehkeet, he kuvittelivat varmaan 

tekevänsä muutaman tunnin huvimatkan... Fysiikan aika päättyi Tshernobyliin... 

 

Te katsotte maailmaa jo toisin silmin... Luin Konstantin Leontjevilta hiljattain 

ajatuksen, että fysiikalla ja kemialla irstailun tulokset vaativat kohta kosmista järkeä 

puuttumaan maapallomme asioihin. Me, jotka kasvoimme Stalinin kaudella, emme 

voineet edes ajatuksissa sallia yliluonnollisten voimien olemassaoloa. Raamatun luin 

vasta myöhemmin... Ja solmin avioliiton kahdesti saman naisen kanssa. Lähdin 

hänen luotaan ja palasin takaisin. Tapasimme uudemman kerran tässä maailmassa. 

Elämä on merkillistä! Arvoituksellista! Nyt uskon... Mihin? Siihen, että 

kolmiulotteinen maailma käy jo ahtaaksi modernille ihmiselle... Miksi 

tieteiskirjallisus on nykyään niin suosittua? Ihminen irtautuu maasta... Hän hallitsee 

muita aikakategorioita ja muita maailmoja, ei vain omaa maapalloamme. 

Maailmanloppu... Ydintalvi... Länsimaisessa kirjallisuudessa tuo kaikki on jo 

kuvattu, tavallaan harjoiteltu valmiiksi. Lännessä on valmistauduttu tulevaisuuteen. 

Jos suuri määrä ydinaseita räjähtää, siitä seuraa valtavia tulipaloja. Ilmakehä täyttyy 

savusta eivätkä auringon säteet pääse tunkeutumaan sen läpi. Ilmakehässä alkaa 

ketjureaktio ja sää muuttuu ensin kylmäksi ja sitten yhä kylmemmäksi. Tätä 

maailmallista versiota ”maailmanlopusta” on iskostettu mieliin 1700-luvun 

teollisesta vallankumouksesta lähtien. Mutta ydinpommit eivät häviä senkään jälkeen 

kun viimeinen ydinkärki on tuhottu. Tieto jää... 

 

Vaikka te vaan kyselette, minä väitän koko ajan vastaan. Meillä käydään sukupolvien 

välistä sotaa... Oletteko huomannut? Atomin historia ei ole ainoastaan sotasalaisuus, 

ratkaisematon arvoitus ja kirous. Se on osa nuoruuttamme, omaa aikakauttamme... 

Uskontoamme... 
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Viisikymmentä vuotta on kulunut, vain viisikymmentä vuotta. Nykyään minustakin 

tuntuu monasti, että maailmaa ohjaa joku toinen, että me ja meidän tykkimme ja 

avaruusaluksemme olemme kuin lapsia. En ole siitä kuitenkaan vielä täysin 

vakuuttunut... Elämä on ihmejuttu! Rakastin fysiikkaa enkä olisi koskaan kuvitellut 

tekeväni mitään muuta työkseni, mutta nykyään haluan kirjoittaa. Kaikki katoaa ja 

häviää, tunteemme muuttuvat... 

 

Ennen leikkausta... Tiesin jo, että minulla on syöpä... Luulin, että päiväni ovat luetut, 

ja tarrasin epätoivoisesti elämään. Yhtäkkiä näin jok’ikisen lehden, värikkäät kukat, 

kirkkaansinisen taivaan, vahvan harmaan asfaltin ja siinä halkeamat, joista 

muurahaiset kulkevat. Ei, ajattelen, minun täytyy kiertää ne. Säälin niitä. Miksi 

niiden pitäisi kuolla? Metsän tuoksu huimasi. Koen tuoksut voimakkaammin kuin 

värit. Kevyet koivut... Raskaat kuuset... Enkö enää koskaan näe niitä? Minun täytyy 

saada elää vielä sekunti, vielä minuutti! Miksi tuhlasin niin monta tuntia ja päivää 

television katseluun tai lehtien lukemiseen? Tärkeämpää ovat elämä ja kuolema.... 

 

Valentin Aleksejevitsh Borisevitsh 

Valko-Venäjän tiedeakatemian ydinenergian 

tutkimuslaitoksen laboratorion entinen johtaja 

 

 

Lasten kuoro 

s. 248 

 

Aljosha Belski – 9 vuotta, Anja Bogush – 10 vuotta, Natasha Dvoretskaja – 16 

vuotta, Julja Kasko – 11 vuotta, Vanja Kovarov – 12 vuotta, Vadim Krasnosolnyshka 

– 9 vuotta, Ira Kudrjatsheva – 14 vuotta, Vasja Mikulitsh – 15 vuotta, Anton 

Nashivankin – 14 vuotta, Katja Shvetshuk – 14 vuotta, Boris Shkrimankov – 16 

vuotta, Julja Taraskina – 15 vuotta, Marat Tatartsev – 16 vuotta, Snezana Zinevitsh – 

16 vuotta, Lena Zudro – 15 vuotta, Jura Znk – 15 vuotta, Olja Zvonak – 10 vuotta. 

 

Makasin sairaalassa. Olin hirvittävän kipeä... Pyysin äidiltä: ”Äiti, en jaksa enää. 

Tapa minut!” 

 

Musta pilvi... Kaatosade... Lätäköt olivat keltaisia... Vihreitä... Ihan kuin niihin olisi 

kaadettu maalia... Kaikki sanoivat, että se on siitepölyä... Emme juosseet lätäköissä, 

katsoimme vaan niitä. Mummi sulki meidät kellariin ja rukoili itse polvillaan. 

Mummi opetti meitäkin: ”Rukoilkaa!! Maailmanloppu on tullut. Jumala rankaisee 

meitä syntiemme tähden.” Isoveli oli kahdeksan- ja minä kuusivuotias. Kävimme 

läpi kaikki syntimme. Hän oli rikkonut vadelmahillopurkin ja minä olin tarttunut 

aitaan ja repäissyt leninkini... Ja piilotin sen kaappiin. 

 

Äidillä on usein mustaa päällä. Musta huivi. Meidän kylänraitilla on aina 

hautajaiset... Kun kuulen surumusiikkia. Juoksen kotiin rukoilemaan, rukoilen Isä 

meidän. Rukoilen äidin ja isän puolesta. 

 

 

Sotilaat tulivat atolla hakemaan meidät. Luulin että sota oli alkanut. Ne puhuivat 

käsittämättömiä, sellaisia sanoja kuin desaktivointi ja isotoopit. Matkalla näin 

unta että jokin oli räjähtänyt. Mutta minä olin hengissä! Koti ja vanhemmat olivat 

poissa, ei ollut edes varpusia eikä variksia. Pelästyin niin että heräsin ja hyppäsin 

pystyyn... Katsoin ikkunasta, näkyykö taivaalla sitä kamalaa sientä. 

 

Muistan miten sotilas ajoi takaa kissaa... Säteilymittari oli tikittänyt kissan 

kohdalla kuin konepistooli: tok. tok... Kissan perässä juoksi tyttö ja poika... Se oli 

niiden kissa... Poika ei puhunut mitän, mutta tyttö huusi: ”En anna!!!” Juoksi ja 
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huusi: ”Nokinenä, nopeammin! Nopeammin, nokinenä!” Sotilaalla oli iso 

jätesäkki kädessä...  

 

 

 

Minun pieni valkoinen hamsterini jäi kotiin, me jätettiin se sinne lukkojen taakse. Me 

jätettiin sille ruokaa kahdeksi päiväksi. Sitten me lähdettiin sieltä pois koko 

loppuelämäksi. 

 

 

 

Meidät lastattiin pikajunaan. Pienimmät itkivät pissat housuissa. Mukana oli yksi 

opettaja kahtakymmentä lasta kohti. Kaikki lapset itkivät: ”Äiti! Missä äiti on? 

Minä tahdon kotiin!” Olin silloin kymmenvuotias ja me isommat tytöt lohdutettiin 

pienempiä. Junalaiturilla oli naisia ottamassa meitä vastaan, he tekivät 

ristinmerkkejä ja siunasivat junan. He toivat kotona leivottua leipää, maitoa ja 

keitettyjä perunoita. 

 

Meidät vietiin Leningradin lääniin. Kun lähestyttiin asemia, ihmiset tekivät 

ristinmerkkejä ja katsoivat kaukaa. Junaa pelättiin, sitä pestiinkin pitkään joka 

asemalla. Kun yhdellä asemalla lähdettiin vaunusta ja mentiin kahvilaan, sinne ei 

päästetty ketään muita, sanottiin vain: ”Tshernobylin lapset ovat täällä syömässä 

jäätelöä.” Kuulimme kun kahvilanpitäjä sanoi puhelimessa: ”Sitten kun ne ovat 

lähteneet, me pesemme lattian kloorilla ja keitämme lasit.” 

 

Lääkärit tutkivat meitä. Niillä on kaasunaamarit kasvoilla ja kumikäsineet 

kädessä... Ne ottivat kaikki vaatteet ja tavarat, jopa kirjekuoret ja kynät, heittivät 

jätesäkkeihin ja hautasivat metsään. 

Me säikähdimme hirveästi... Ja odotimme sen jälkeen pitkään, milloin kuolema 

tulee. 

 

 

Isä ja äiti pussasivat ja niin minä synnyin. 

Aikaisemmin luulin, etten koskaan kuole, mutta nyt tiedän, että kuolen. Eräs poika, 

sen nimi oli Vadis Korinkov, makasi sairaalassa samaan aikaan kun minä... Hän 

piirsi minulle lintuja ja taloja. Sitten hän kuoli. Kuoleminen ei ole pelottavaa... Sitä 

nukkuu vain pitkään eikä koskaan herää... 

Näin unta että kuolin. Unessa kuulin että äiti itki. Heräsin siihen... 

 

 

 

Haluan kertoa, miten mummo hyvästeli kotimme. Hän pyysi ensin, että isä hakisi 

kellarista hirssisäkin. Hirssin mummo kylvi puutarhaan. ”Jumalan linnuille.” 

Sitten hän keräsi koriin kananmunia ja asetteli niitä eri puolille pihaa: ”Kissalle ja 

koiralle.” Ja viipaloi niille läskiä. Sitten hän ravisteli siemenpussin pohjat, niissä 

oli porkkanan, kurpitsan, kurkun ja sipulin siemeniä... Erilaisten kukkien... Ne 

hän kylvi pitkin kasvimaata...”Eläkööt maassa.”  Lopuksi hän kumarsi talolle... 

Kumarsi liiterille... Kiersi kumartamassa jokaiselle omenapuulle... 

 

 

Olin pieni... Kuusi, ei kun kahdeksanvuotias. Kahdeksanvuotias, kun lasken 

tarkemmin. 

Muistan monenlaisia pelkoja. Pelkäsin juosta paljain jaloin ruohikossa. Äiti pelotti 

että kuolen. Pelkäsin uida ja sukeltaa. Kerätä metsästä pähkinöitä. Ottaa 

koppakuoriaista käteen... Sehän ryömii saastuneessa maassa. Muurahaiset, perhoset 

ja kimalaiset ovat kaikki saastuneita. Puutarha oli valkoinen... Kuin lasia... 
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Odotimme kevättä ja mietimme, kukkisiko päivänkakkara niin kuin aina ennen. 

Kaikki meillä puhuivat, että maailma muuttuu... Samaa puhuttiin radiossa ja 

televisiossakin... Että päivänkakkara muuttuu... Miksi se muuttuu? Joksikin toiseksi... 

Että ketulle kasvaa toinen häntä, että siilit syntyvät ilman piikkejä ja ruusut ilman 

terälehtiä. Että ihmiset muuttuvat humanoidien näköisiksi... Ettei niillä ole hiuksia 

eikä silmäripsiä... Vain valtavat silmät... 

Olin silloin pieni... Kahdeksanvuotias... 

Kevät... Keväällä silmuista puhkesivat lehdet niin kuin aina ennenkin. Vihreät lehdet. 

Omenapuut kukkivat valkoisina... Tuomi tuoksui. Päivänkakkarat aukesivat. Ne 

olivat samanlaisia kuin ennenkin. Sitten juoksimme joelle katsomaan kalastajien 

saalista. Halusimme nähdä, oliko särjellä ja hauella vielä pää ja pyrstö niin kuin 

ennenkin. Ja kävimme tarkastamassa kottaraisten pöntöt, olivatko kottaraiset tulleet 

ja tuleeko niille poikasia. 

 

 

Kuulin kuin aikuiset kuiskivat--- Mummo itki... Siitä vuodesta lähtien kun minä 

synnyin, vuodesta –86, ei meidän kylässä syntynyt poikia eikä tyttöjä. Minä olen 

ainoa. Lääkärit eivät antaneet äidin synnyttää, joten äiti pakeni sairaalasta ja 

piiloutui mummon luo... Synnyin mummon kotona... Olen kuullut kaiken. 

 

Minulla ei ole veljiä eikä sisaria. Haluaisin että olisi. 

Onko täti kirjailija? Sanokaa, miten minä voisin olla olematta. Missä minä olisin, 

jos en olisi täällä? Taivaassako? Vai toisella taivaankappaleellako? 
 

 

Kotikaupunkini pystytettiin taidenäyttely. Kuvia Tshernobylista... Metsässä juoksee 

varsa, se on pelkkiä jalkoja, niitä on kahdeksan tai kymmenen. Vasikka, jolla on 

kolme päätä. Häkissä on karvattomia kaneja, ne ovat kuin muovisia... Ihmiset 

kulkevat niityllä avaruuspuvuissa... Puut ovat kirkkoa korkeampia ja kukat yhtä 

korkeita kuin puut... En katsonut kaikkia kuvia. Viimeiseksi näin kuvan, jossa poika 

ojentaa kätensä, ehkä voikukkaa tai aurinkoa kohti, ja pojalla on nenän sijasta... 

kärsä. Teki mieli itkeä ja huutaa: ”Ei tällaisia näyttelyjä tänne! Älkää tuoko tällaisia 

näyttelyjä tänne! Muutenkin kaikki puhuvat kuolemasta. Mutanteista. En halua nähdä 

tuollaisia kuvia!!” Ensimmäisenä päivänä näyttelyssä kävi väkeä, mutta sen jälkeen 

ei enää kukan. Moskovan ja Pietarin lehdet kirjoittivat, että ihmisiä kävi laumoittain. 

Sali oli kuitenkin tyhjä. 

 

Olen käynyt Itävallassa saamassa hoitoa. Siellä on ihmisiä, jotka voivat ripustaa 

tuollaisen valokuvan kotiinsa seinälle. Pojan, jolla on kärsä... Ja katsoa sitä joka 

päivä, jotta eivät unohtaisi sairaita. Mutta kun asuu täällä... Keskellä tätä... 

Mieluummin ripustan huoneeseeni kauniin maiseman... En halua ajatella kuolemaa. 

 

 

 

Varpuset hävisivät taajamastamme... Ensimmäisenä vuonna onnettomuuden 

jälkeen... Kuolleita varpusia lojui kaikkialla, puutarhoissa ja asfaltilla. Niitä 

haravoitiin ja vietiin pois säiliöissä lehtien kanssa. Sinä vuonna lehtiä ei saanut 

polttaa, koska ne olivat radioaktiivisia. Lehdet haudattiin maahan. 

Kahden vuoden kuluttua varpusia taas näki. Huusimme iloisina toisillemme: 

”Näin eilen varpusen... Ne ovat palanneet...” 

Turilaat ovat kadonneet kokonaan. Niitä ei näy vieläkään. Ehkä ne palaavat sadan 

tai tuhannen vuoden kuluttua, niin opettaja sanoo. En ehdi nähdä niitä. 
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Syyskuun ensimmäinen... Koululaiset rivissä... Eikä ainoatakaan kukkakimppua. 

Tiesimme jo, että kukissa on paljon säteilyä. Puusepät ja maalarit olivat aina ennen 

korjanneet koulua ennen lukukauden alkua, mutta sinä vuonna sitä korjasivat sotilaat. 

Sotilaat niittivät kukat, kuorivat maasta kerroksen ja veivät sen autojen peräkärryillä 

pois. Kaatoivat suuren vanhan puiston. Vanhat lehmukset. Vanha Nadja... Hänet 

kutsuttiin aina paikalle, kun joku oli kuolemaisillaan. Hän lauloi itkuvirsiä ja 

rukoili... ”Salama ei lyönyt... Kuivuus ei iskenyt... Meri ei tulvinut... Mustat arkut...” 

Hän itki puita samalla tavalla kuin ihmisiä. 

 

Vuoden kuluttua meidät kaikki evakuoitiin ja kylä kuopattiin maahan. Isä on 

autonkuljettaja, hän kävi seillä ja kertoi, miten se tehtiin. Ensin kaivettiin suuri 

monttu... Viisi metriä syvä... Sitten tulivat palomiehet ja pesivät ruiskuilla talon 

katosta perustuksiin asti, ettei siitä nousisi radioaktiivista pölyä. Kaikki pestiin, 

ikkunat, katto, kynnys... sitten talo vedettiin nostokurjella monttuun... Sinne menivät 

nuket, kirjat, lasipurkit... Kaivinkoneella kauhottiin hiekkaa ja savea päälle ja pinta 

tasoitettiin. Kylän paikalla on nyt tasainen pelto. Siihen kylvettiin viljaa. Siellä 

pellon alla on meidän koti. Ja koulu ja kyläneuvosto... Siellä on minun herbaarioni ja 

kaksi postimerkkialbumiani. Haavelin siitä, että kävisin hakemassa ne. Minulla oli 

polkupyörä... 

 

 

Olen kaksitoistavuotias ja invalidi. Meidän talossa postinkantaja tuo eläkkeen 

minulle ja ukille. Kun luokan tytöt kuulivat, että minulla on verisyöpä, ne 

pelkäsivät istua vieressä... Ja koskea... 

Lääkärit sanoivat, että sairastuin koska isä oli töissä Tshernobylissa. Minä synnyin 

sen jälkeen. 

Rakastan isää... 
 

 

Sotilaat pesivät puut, talot, katot... Pesivät kolhoosin lehmät... Ajattelin. ”Sääli 

metsän eläimiä! Niitä ei kukaan pese. Ne kaikki kuolevat. Eikä kukaan pese metsää. 

Sekin kuolee.” 

Opettaja sanoi: ”Piirtäkää säteily.” Piirsin keltaisen sateen... Ja punaisen joen... 

 

 

 

Isää tultiin hakemaan yöllä. en kuullut kun hän lähti. Nukuin. Aamulla näin kun 

äiti itki: ”Meidän isä on Tshernobylissa.” 

Odotin isää kuin sodasta... 

Isä palasi ja alkoi taas käydä tehtaassa töissä. Ei kertonut mitään. Koulussa 

leuhkin kaikille, että minun isä tuli Tshernobylista, että hän on raivaaja, ja että 

raivaajat ovat niitä, jotka puhdistivat onnettomuuden jäljet. Sankari! Kaverit olivat 

kateellisia. 

 

Vuoden kuluttua isä sairastui. 

Kävelimme sairaalan puistikossa... Se oli toisen leikkauksen jälkeen... Silloin vasta 

hän alkoi kertoa Tshernobylista... 

He olivat tehneet töitä lähellä reaktoria. Isä muisteli, että siellä oli ollut hiljaista, 

rauhallista ja kaunista. Silloin tapahtui jotakin. Puutarhat puhkesivat kukkaan. 

Kenelle? Kylänväki oli lähtenyt. Kun he olivat ajaneet Pripjatin kaupungin läpi, 

parvekkeilla oli riippunut pyykkiä kuivamassa ja ruukkukasvit olivat kukkineet. 

Pensasta vasten oli nojannut kirjeenkantajan pyörä ja purjekankainen laukku oli 

ollut täynnä lehtiä ja kirjeitä. Linnut olivat tehneet sen päälle pesän. Niin kuin 

elokuvissa... 
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He olivat siivonneet sellaista, mikä olisi pitänyt heittää pois. He olivat lapioineet 

cesiumin ja strontiumin saastuttamaa maata. Pesseet kattoja. Seuraavana päivänä 

kaikki oli kuitenkin taas säteillyt. 

 

”Hyvästiksi puristettiin kättä ja ojennettin todistus, jossa kiitettiin uhrautuvasta 

työstä”, isä muisteli. Viimeisen kerran kun hän palasi sairaalasta, hän sanoi: ”Jos 

vain saan elää, lopetan kaikki kemiat ja fysiikat. Lähden tehtaalta... Paimeneksi.” 

 

Me äidin kanssa jäimme kahden. En lähde teknilliseen korkeakouluun, vaikka äiti 

siitä haaveileekin. En, vaikka isä opiskelikin siellä... 
 

 

 

Minulla on pikkuveli. Hän tykkää leikkiä tshernobylia. Rakentaa pommisuojia ja 

sammutaa reaktorin paloa hiekalla... 

Kun se tapahtui, häntä ei vielä ollut. 

 

 

 

Yöllä minä lennän... Lennän kirkkaassa valossa... Se ei ole todellisuutta eikä 

tuonpuoleista. Se on molempia plus vielä jotakin kolmatta. Unessa tiedän, että voin 

astua sisälle siihen maailmaan ja viivähtää siinä. Ehkä jäädäkin? Kieli on kankea 

ja hengitys epäsäännöllistä, mutta siellä minun ei tarviste puhua kenenkään 

kanssa. Jotain samanlaista tapahtui lapsena. Haluan sulautua johonkuhun, mutta 

en näe ketään... Vain valon... Tuntuu kuin voisin koskettaa sitä... Miten valtava 

minä olen! Vaikka olen kaikkien kanssa niin silti olen jo sivussa, erikseen, yksin. 

Lapsena näin värillisiä kuvia samalla tavalla kuin nyt. Tässä unessa... 

 

Olen nähnyt saman unen monta kertaa, ja on hetkiä, jolloin en pysty ajattelemaan 

mitään muuta. Vain sitä unta. Yhtäkkiä ikkuna aukeaa.... Tuulenpuuskasta. Mitä 

se on? Mistä se tulee? Minne se menee? Minun ja jonkun toisen välillä syntyy 

yhteys... Haluan tavata hänet, mutta sairaalan harmaat seinät estävät sen... 

Kuinka heikko olen vieläkin... Valo estää minua näkemästä ja siksi peitän sen 

päälläni... Kurkotan, kurkotan.... Yritän nähdä.... Alan nähdä korkeammalle.... 

 

Äiti kävi eilen ja ripusti potilashuoneen seinälle ikonin. Hän mutisi jotakin 

nurkassa ja polvistui. Professori, lääkärit ja hoitajat eivät sano mitään. Luulevat, 

etten aavista mitään... Etten tiedä, että kuolen kohta. He eivät tiedä, että opettelen 

öisin lentämään... 
 

Kuka sanoi, että lentäminen on helppoa? 

Kirjoitin aikaisemmin runoja... Olin ihastunut yhteen tyttöön... Viidennellä 

luokalla... Seitsemännellä löysin kuoleman. 

 

Garcia Lorca runoili ”syvästä laulusta”. aloin opiskella lentämistä... En pidä tästä 

leikistä, mutta minkäs teet? 

Minulla oli ystävä. Hänen nimensä oli Andrei. Hänelle tehtiin kaksi leikkausta ja 

lähetettiin sitten kotiin. Puolen vuoden kuluttua odotti kolmas... Hän hirttäytyi 

omaan vyöhönsä tyhjässä luokassa, kun muut olivat lähteneet voimistelutunnille. 

Lääkärit olivat kieltäneet häneltä juoksemisen ja hyppimisen... 

 

Julia, Katja, Vadim, Oksana, Oleg... ja nyt Andrei... ”Kun me kuolemme, meistä 

tulee tiedettä”, sanoi Andrei. ”Kun me kuolemme, meidät unohdetaan”, ajatteli 

Katja. ”Kun kuolemme...” itki Julja. Nyt kun katson taivasta se on elävä... He ovat 

siellä.... 

 


