
 
 

 

Tiedote 18.5.2022 

Ukrainalaiskirjailijan näytelmä Leipäaselepo 
esitetään Vallilan Kansallisteatterissa 
toukokuun lopulla 
Maineikkaan ukrainalaisen kirjailijan Serhij Žadanin näytelmä Leipäaselepo esitetään 
lukudraamana Vallilan Kansallisteatterissa lauantaina 28.5.2022 kello 18.00. 
Lukudraaman ohjaa Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho, ja siinä esiintyvät 
Aku Hirviniemi, Katariina Kaitue, Juho Milonoff, Janne Reinikainen, Marja Salo ja Alina 
Tomnikov. Esitykseen on vapaa pääsy, mutta yleisöä kannustetaan lahjoittamaan itse 
valitsemansa summa Unicefille Ukrainan lasten auttamiseksi. Näytännön jälkeen 
järjestetään keskustelutilaisuus. 
 
Ukrainalainen kirjailija Serhij Žadan (s. 1974) on syntyisin Starobilskista Luhanskin alueelta ja 
asunut sittemmin Harkovassa, kaupungissa, joka on tuhoutunut pahoin Venäjän helmikuussa 2022 
aloittamassa sodassa. Žadanin alun perin vuonna 2020 julkaistu näytelmä Leipäaselepo (Hlibne 
Peremir'ja) suomennetaan ja Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho ohjaa siitä 
lukudraaman. 
 
Näytelmää suomentaa parhaillaan kolmikko Santul Kosmo, Elli Salo ja Yuriy Zub. Käännöksen 
kustantaa Maailma näyttämölle -hanke, jota johtaa Teatterin tiedotuskeskus TINFO sekä teoksen 
esitysoikeuksia Suomessa edustava Nordic Drama Corner. 
 

Leipäaselepo on näytelmä sodan arvista 
Mitä tehdä, jos et luota edes lähimpiin sukulaisiin? Kuinka päästä pois ansasta, johon on 
ajauduttu? Kenelle voi puhua kaikista tärkeimmistä asioista, jos kieli on rikki ja kyky kuunnella ja 
ymmärtää jää sotaa edeltävään menneisyyteen?   

Näytelmän tapahtumat sijoittuvat kesään 2014. Tarina yhdestä kuolemasta on vähitellen 
muuttumassa kokonaisen sukupolven tarinaksi, tarinaksi lasten ja vanhempien välisestä suhteesta, 
tarinaksi petoksesta ja epäluottamuksesta. Leipäaselepo on täynnä koomisia sanoja ja traagisia 
merkityksiä, johon vain kirjailija Serhij Žadan kykenee. Sota jatkuu, eikä mikään aselepo voi 
parantaa aiheutettuja haavoja: ne arpeutuvat ja muuttavat ikuisesti ihmisten elämän, jotka eivät 
alun perinkään aikoneet sotia. 

 



 
 
“Serhij Žadanin kirkas, huikealla kielellä kirjoitettu kertomus kahdesta veljeksestä, jotka tutkivat 
äitinsä jäämistöä ja omaa menneisyyttään Itä-Ukrainassa. Kirjailijalle povataan Nobelin 
kirjallisuudenpalkintoa.” 
Elli Salo 
 

Serhij Žadan 
Ukrainalainen Serhij Žadan (s. 1974) on syntyisin Starobilskista Luhanskin alueella ja asunut 
sittemmin Harkovassa, kaupungissa, joka on Venäjän helmikuussa 2022 aloittamassa sodassa 
pahoin tuhoutunut. Ukrainalaisten arvostama runoilija on opiskellut kasvatustieteitä, saksaa sekä 
ukrainan kieltä ja kirjallisuutta. Žadan myös toimi kirjallisuuden opettajana ennen ryhtymistään 
freelancekirjailijaksi vuonna 2004. Hän kirjoittaa myös näytelmiä ja hänen romaanejaan on 
sovitettu teatterinäyttämölle Kiovassa. Žadanin kielen runollisuutta ja omaperäisyyttä on kehuttu 
mm. vuonna 2020 ilmestyneen näytelmän Leipäaselepo kohdalla. 
 
Tuottelias kirjailija on mukana newyorkilaisen maineikkaan LaMaMan yhteydessä toimivassa Yara 
Arts Groupissa, joka tuottaa esityksiä esimerkiksi ukrainalaisten taiteilijoiden teksteihin. Sota, 
sodasta puhuminen ja kaukaa menneisyydestä jatkunut geopoliittisesti epävakaa tilanne heijastuu 
esimerkiksi Žadanin runoihin, jotka olivat osa teosta 1917–2017: Tychyna, Zhadan and the Dogs 
(2016-2017). Myös vuonna 2019 ilmestynyt romaani Internat on hyinen kuvaus ihmisistä ja arjesta 
Donbassin alueella, jossa sota on ollut vuosia jo käynnissä.   

Žadan vieraili vuonna 2018 Helsingin Kirjamessuilla, jossa puhui ukrainalaisesta kirjallisuudesta 
sodan puristuksessa. Kirjailija on palkittu paitsi kotimaassaan saanut esimerkiksi BBC:n 
myöntämän Vuoden ukrainalaisen kirjailijan huomionosoituksen kolmesti. Puolan Akatemian 
tutkijat ovat esittäneet kirjailijalle Nobelin-kirjallisuuspalkintoa.  

Vuodesta 2000 Ukrainan kirjailijaliiton varapuheenjohtajana toimineesta Žadanista sanotaan, että 
hän on yksi niistä kirjailijoista, jonka mielipiteitä kuunnellaan, myös kansainvälisesti. Hänen 
tuotantoaan on käännetty lukuisille kielille, suomeksi löytyy tähän mennessä Nuoren Voiman 
julkaisemat neljä runoa (kääntäjät: Natalia Bekhta ja Matti Kangaskoski) sekä katkelma 
romaanista Internaatti (Eero Balk). 

 

Näytös Vallilan Kansallisteatterissa lauantaina 28.5.2022  
Žadanin Leipäaselepo-näytelmä esitetään lukudraamana Vallilan Kansallisteatterissa lauantaina 
28.5.200 kello 18.00. Näytelmän ohjaa Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho ja siinä 
esiintyvät Aku Hirviniemi, Katariina Kaitue, Juho Milonoff, Janne Reinikainen, Marja Salo ja Alina 
Tomnikov. Esitystä seuraa keskustelu, jossa mukana ovat Mika Myllyaho, näytelmäkirjailija, 
suomentaja Elli Salo, ukrainalainen tutkija Arseniy Svynarenko ja moderoijana näytelmäkirjailija 
Veera Tyhtilä.  

Näytäntöön on vapaa pääsy, mutta yleisöä kannustetaan lahjoittamaan itse valitsemansa summa 
Unicefille Ukrainan lasten auttamiseksi. Lippuja on rajoitettu määrä ja niitä saa ainoastaan Vallilan 
Kansallisteatterin ovelta näytäntöpäivänä kello 17.00 alkaen. 



 
 
 
Tapahtuma on osa Maailma näyttämölle -hanketta, jonka tavoitteena on monipuolistaa 
ohjelmistoja suomalaisissa teattereissa nostamalla esiin teoksia maailman 
näytelmäkirjallisuudesta, tukemalla niiden käännättämistä suomeksi tai ruotsiksi sekä 
rahoittamalla esitystuotantoja. Maailma näyttämölle on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja 
rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka toteuttamisesta vastaa Teatterin tiedotuskeskus TINFO. 

Leipäaselepo-näytelmän suomenkielisen käännöksen esitysoikeuksia valvoo: Nordic Drama 
Corner. 

 
Teosesittely Maailma näyttämölle -tietokannassa: 

https://www.tinfo.fi/fi/Maailma-nayttamolle-naytelma/25/HlibnePeremirja  

Kirjailijan kuva: Dmytro Larin 

 

Näytöksen lisätiedot ja mediapaikat:  
Suomen Kansallisteatteri  
Viestintäpäällikkö Karoliina Masalin 
Sähköposti: karoliina.masalin@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero: 040 833 7382 
 

Maailma näyttämölle -hanketta koskevat tiedustelut: 
Teatterin tiedotuskeskus TINFO  
Johtaja Linnea Stara 
Sähköposti: linnea.stara@tinfo.fi  
Puhelinnumero: 0503012723 

 

 
Suomen Kansallisteatteri on vuonna 1872 perustettu vanhin suomenkielinen ammattiteatteri. 
Kansallisteatteri on taiteellinen teatteri, jonka ohjelmistossa nähdään tuoreinta kotimaista 
draamaa, kiinnostavimpia ulkomaisia näytelmiä ja parhaita klassikoita. Kansallisteatterin keskeiset 
arvot ovat taiteellisuus, tasa-arvoisuus ja keskustelevuus. 

 


