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Bulgakovin kokoelma lyhyt-
proosaa sijoittuu 20-luvun 
Moskovaan ja Neuvostoliiton 

alkuvaiheen myllerryksiin. Välillä 
käydään Ukrainan sisällissodassa 
ja syrjäisissä kylissä kaukana suur-
kaupungin elämästä ja iloista. Bul-
gakov rakastaa Moskovaa, muttei 
epäröi näyttää sen kadotettua puolta. 
Kertomukset ovatkin eräänlainen 
alkusoitto hänen pääteokselleen 
Saatana saapuu Moskovaan. Yk-
sinäiset kirjailijahahmot, yhteis-
asunnot ja kommunistihallinnon 
järjettömyydet ovat niiden yhteisiä 
elementtejä. Itsenäisinä teksteinä 
kertomukset ovat riemastuttavia vä-
lähdyksiä kokeellisen modernismin 
ja venäläisten klassikkojen rajamailta.

Bulgakovin kuvaukset nuoren 
valtion sisäisestä epävarmuudesta, 
kansalaissodasta ja pohjoisen kyl-
myydestä kuljettavat yhdessä Mika 
Rassin kauniisti kulkevan suomen-
noksen kanssa lukijan samankal-
taisiin maisemiin kuin 20-luvun 
suomalaisen kirjallisuuden Dikto-
niukset, Lehtoset ja Sillanpäät. Luen 
tämän aikaan kääntymisen kään-
nöksen erityiseksi ansioksi. Myös 
suomentajan jälkisanat avaavat hyvin 
tarinoiden maailmaa.

Kokoelman helmiä ovat Bulga-
koville tyypilliset satiirit sekä omasta 
elämästä ammentavat yksinäisyyden 
ja epätoivon kuvaukset. Viinanhuu-
ruinen ilakointi ja opportunismi 
kulkevat teksteissä köyhyyden ja 

luopumisen rinnalla, ja yritykset tais-
tella paremman maailman puolesta 
näyttäytyvät Neuvosto-Venäjällä ja 
Neuvostoliitossa enemmän tai vä-
hemmän turhina.

Lääkäreitä, hulluja ja 
kirjailijoita
Bulgakov oli koulutukseltaan lääkäri, 
ja lääkärin hahmo liikkuu kokoel-
massa tarinasta toiseen. Lääkärin työ 
on vaikeaa. Hän ei näytä mahtavan 
mitään kansan parissa vellovalle sy-
filikselle eli ”tähti-ihottumalle”, vä-
kivallalle, eikä varsinkaan omalle 
epätoivolleen. Kertomus ”Olen tap-
panut” paljastaa keskeisen ongelman: 
”Et ole yhtään hullumpi lääkäri, 
mutta lestissäsi et silti ole. Sillä sinun 
pitäisi olla nimenomaan kirjailija” 
(74).

Ollako lääkäri, joka ei voi mitään 
ympäröivälle kärsimykselle ja sorrolle 
mutta jonka ammattivelvollisuutena 
on auttaa, hintana etääntyminen 
muista ihmisistä? Vai kirjailija, joka 
voi kertoa ja jakaa tarinoita ja siten 
helpottaa kärsimystä mutta joka sa-
malla vajoaa yksinäiseen epätoivoon? 
Bulgakov tuntuu puntaroivan teksti 
toisensa jälkeen tätä valintaa kahden 
ammatin ja elämäntavan välillä. 

Kokoelma alkaa pitkällä 
kertomuksel la ”Morfi ini”, 
jota Mika Rassi kuvaa jälkisa-
noissaan omakohtaiseksi vaihto-
ehtoisen todellisuuden kuvauk- 

seksi: myös Bulgakov työskenteli 
nuoruudessaan syrjäisen kylän lää-
kärinä ja ajautui käyttämään mor-
fiinia. Kertomuksen päiväkirjamer-
kinnöissä kuvataan narkomaanin 
tuskaa, itseinhoa ja lopulta pääty-
mistä itsemurhaan. 

Lääkärin ammatin ja sairaiden 
välillä on selvä katkos. Bulgakovin 
kertojina ovat toinen toisensa 
jälkeen hahmot, joihin hän ei liene 
itse samastunut: neutraalit lääkärit, 
jotka katselevat maailmaa ammat-
tinsa valossa. Kertomusten kohteina 
ovat puolestaan ”heikommat” yk-
silöt: mielisairaat ja yksinäiset, jotka 
voidaan lukea kirjailijan alter egoiksi 
ja joiden tarinoiden kertominen 
tuntuu olevan kirjoittamisen pää-
määrä. ”Morfiinissa” kehystarinaa 
kertova lääkäri tavoittaa hetkeksi 
sairastuneen kollegan kokemuksen 
ja päättää julkaista tämän päivä-
kirjamerkinnät: ”En ole psykiatri, 
en osaa varmasti sanoa, ovatko ne 
opettavaisia tai onko niistä hyötyä. 
Minusta niistä on” (53). Samalla tar-
joutuu paikka kirjallisuuden merki-
tyksen myöntämiselle, mikä näyttää 
monesti olevan Bulgakovin tarkoitus.

Sodan kuvaus
Kolmessa Ukrainan sisällissodasta 
kertovassa tekstissä Bulgakov kuvaa 
sodan todellisuutta. Rassi ehdottaa, 
että tarina ”Punainen kruunu” on 
”Morfiinin” tavoin vaihtoehtoisen 
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todellisuuden kuvaus. Siinä järkensä 
menettänyt kertoja kuvaa veljensä 
kuolemaa ja omaa syyllisyydentun-
toaan. Bulgakovin veli selvisi sodasta, 
mutta fiktiossa kertoja löytyy hullu-
jenhuoneelta veljen haamun kum-
mittelemana.

Muissa sotakertomuksissa pää-
henkilöt säilyvät hengissä ja jär-
jissään, mutta kovalla hinnalla. 
”Olen tappanut” kertoo lääkäristä, 
joka ottaa sodassa oikeuden omiin 
käsiinsä. ”Rynnäkkö” taas esittää 
juutalaisen Abramin, joka pahoin-
pidellään lähes kuoliaaksi ilmeisen 
sattumanvaraisesti: vastapuolen so-
tilaita ei edes näy pimeydessä ja lu-
mipyryssä (eivätkä he näe Abramissa 
ihmistä). 

Epäinhimillinen raakuus nousee 
esiin sotatarinoissa. Tietoisuudet 
heilahtelevat kivun ja syyllisyyden 
painossa ja Bulgakov kuvaa hyvin 
fyysisesti elämän murtumista. Jul-
muudestaan huolimatta psyykkisestä 
romahduksesta kertova ”Punainen 
kruunu” sekä invalidisoivan pa-
hoinpitelyn kuvaava ”Rynnäkkö” 
ovat ehdottomasti kokoelman hie-
noimmat tekstit.

Byrokratiaa ja terroria
Kokoelman muut kertomukset ku-
vaavat elämää kommunistihallinnon 
alaisuudessa. Yritykset kiertää to-
dellisuutta muodostavat tarinoihin 
koomisen rytmin. Bulgakov näyttää, 

miten yhteisasunnossa on vaikea 
asua, saatikka kirjoittaa. Tarinassa 
”Pontikkajärvi” minäkertoja kir-
joittaa suurta romaania sillä aikaa 
kun muut asukkaat ryyppäävät ai-
vojaan turriksi. Lopussa kirjailijan 
vaimo toteaa, että täältä on läh-
dettävä: ”En minä itseni takia. [...] 
Mutta sinä et koskaan saa romaaniasi 
valmiiksi. Et koskaan.” (148)

Asuinpinta-alan ongelmat lie-
nevät pienimpiä absurdin byro-
kratian ja valtiokoneiston tyranniassa 
eläville, mutta niiden perustalle Bul-
gakov usein rakentaa sanomansa. 
”Kohtauksia Moskovasta” ja ”Kaanin 
tuli” kertovat satiirin keinoin siitä, 
millaisiin outoihin toimiin va-
rakkaat ryhtyvät omaisuutensa säilyt-
tääkseen. ”Kohtauksia Moskovassa” 
-tarinassa entinen valamies varustaa 
asuntoaan katselmuksia varten: kir-
jasto on piilotettu romun taakse, 
maalta on tuotu serkut asumaan 
tyhjiin huoneisiin ja tavarakasoista 
törröttävät naulat ja piikit tekevät 
asunnossa liikkumisesta mahdotonta. 
Kaani puolestaan päättää polttaa 
koko omaisuutensa ennemmin kuin 
luovuttaa sen ”kansalle”.

Muutama kertomus omistetaan 
luonnollisesti myös sattumanva-
raiselle terrorille, joka Bulgakoville 
edustaa hallintoa syvimmillään. 
”Elämän malja” kertoo keinotte-
lijasta, joka viimeiseksi teokseen 
tuhoaa myös ystäviensä elämät. 
”Päivä elämästämme” taas kuvaa 

työläisen arkea pelkkien hajanaisten 
repliikkien avulla. Otsikosta ja dia-
logeista voi päätellä, että liikutaan 
yhden päivän aamusta iltaan, töistä 
juhlaan. Ennen nukahtamista pää-
henkilö päättää: ”Aloitan uuden 
elämän... Huomenna...” Mutta 
toinen ääni lopettaa mietinnän: ” – 
Niin niin. Nuku.” (157) Muutos on 
kaikkien mielissä, mutta sen mah-
dollisuus näyttäytyy kaukaisena.

Bulgakov kuvaa yhteiskunnallista 
murrosta, köyhyyttä ja epätoivoa eri 
tyylilajeilla kokeillen. Sisäisen mo-
nologin ja teatraalisten dialogien yh-
distelmissä on syvää ilmaisuvoimaa, 
jolla hahmot avautuvat ymmärrettä-
viksi, ja myös rakastettaviksi.

Bulgakovin kertomusten 
maailma on yhtä aikaa absurdi, pe-
lottava ja hauska. Kurjista oloista 
huolimatta ihmiset enimmäkseen 
selviytyvät – tavalla tai toisella. 
Moraali rakoilee vastoinkäymisten 
edessä, kuin psyykkinen tila olisi 
niin kutistunut, ettei toisten ajat-
teleminen enää sovi yhtälöön. Silti 
jonkinlainen yhteisöllisyys pilkahtaa 
esiin aina välillä. Moskova on oppor-
tunistien, sortajien ja hullujen kau-
punki ja sinne näyttää oikein hyvin 
sopivan yksi tuleva Saatana.


