
� Kommunistinen Neuvos-
toliitto ei päässyt koskaan si-
nuiksi jazzin kanssa, sillä vi-
ranomaiset eivät osanneet
päättää, oliko tämä alistettu-
jen afroamerikkalaisten ke-
hittämä rytmimusiikki kol-
lektiivisen luokkataistelun
vai porvarillisen rappion ver-
tauskuva. Vai ehkä molem-
pia. 

Siksi jazzia ja muita viihde-
musiikkeja – jollaiseksi edel-
linenkin luokiteltiin – sensu-
roitiin ja sponsoroitiin poliit-
tisten suhdanteiden ja ideo-
logisten painotusten mu-
kaan. 

”Tänään hän soittaa sakso-
fonia ja huomenna hän pet-
tää isänmaansa!” muistutti
ideologiseen taisteluun muo-
toiltu legendaarinen iskulau-
se aikoinaan jazzin harrasta-
jia. 

Jazzin huopaaminen ja
soutaminen jatkuikin 1960-
luvulle saakka, jolloin kom-
munistisen puolueen pääsih-
teeri Leonid Brezhnev siu-
nasi sen korkeakulttuuriksi.
Vanha vaino loppui, sillä val-
tioliitolla oli paljon pelotta-

vampi amerikkalaisperäinen
vihollinen: rock. 

Nyky-Venäjällä jazz ei ole
tietenkään enää pannassa. It-
se asiassa sillä menee nyt pa-
remmin kuin koskaan, muis-
tuttaa suomalaistunut pianis-
ti ja säveltäjä Sergei Soko-
lov. 

”Kiinnostus on kasvanut
voimakkaasti viimeisen kah-
denkymmenen vuoden aika-
na varsinkin Moskovan ja
Pietarin kaltaisissa metropo-
leissa. Taloudellisen tilanteen
kohentuminen on luonut
muusikoille myös lisää työti-
laisuuksia: molemmissa kau-
pungissa on esimerkiksi klu-
beja, joissa jazzia soitetaan
joka ilta”, sanoo Sokolov –
jazzmuusikko hänkin sielul-
taan. 

Sokolov tuli oman jazzyh-
tyeensä kanssa Suomeen
vuonna 1992 esiintymään
Helsingissä järjestettyyn pie-
tarilaiseen jazztapahtumaan.
Ja jäi tälle tielle, ensin Kan-
sallisoopperaan baletin har-
joituspianistiksi ja sitten mu-
siikinopettajaksi. 

Nyt hän on valinnut esiin-
tyjät ensimmäiseen pieneen

venäläissuomalaiseen jazz-
festivaaliin. Venäläisen kult-
tuuridemokraattisen liiton
järjestämä tapahtuma esitte-
lee venäläisiä muusikkoja,
joille Brezhnevin aika on to-
dellakin vain historiaa: mos-
kovalainen saksofonisti ja sä-
veltäjä Leonid ”Lenny”
Senderski on 24-vuotias,
pietarilainen pianisti ja laula-
ja Natalia Smirnova 25-
vuotias. 

”Venäjälle on kasvanut vä-
hitellen uusi korkeakoulutet-
tujen ja monitaitoisten muu-
sikkojen sukupolvi, jolta voi
odottaa tulevaisuudessa pal-
jon. Sekä Leonid että Natalia
kuuluvat näihin nuoriin lu-
pauksiin, vaikka he etsivät
osittain vielä omaa tietään”,
Sokolov sanoo. 

Niin sanottu neuvostojazz
perustui pitkään amerikka-
laisten tyylien jäljittelyyn,
kuten Suomessa ja muualla
Euroopassa. Oman identi-
teettinsä se löysi vasta 1970-
luvun lopulla, jolloin viralli-
sen ammattilaisuuden anti-
teesiksi syntyi epävirallinen
ja monityylinen tyyli, jonka

juuret olivat kansanmusiikis-
sa ja 1900-luvun alun kokeel-
lisessa venäläisessä taiteessa. 

Pietarin taideyliopiston
jazzosastolla opiskelleet Sen-
derski ja Smirnova kuuluvat
Sokolovin mukaan jälleen
kokonaan uuteen sukupol-
veen, jonka viitekehys on
laajempi ja suhde musiikkiin
luontevampi. 

”Leonidin musiikissa kuu-
luu myös venäläisyyden vai-
kutus, tai ainakin minä kuu-
len joissakin hänen sävellyk-
sissään Rahmaninovin,
Stravinskin ja Tšaikovskin
vaikutuksen.” 

Tapahtuman venäläiset
vieraat esiintyvät Helsingissä
suomalaisten soittajien kans-
sa. 

”Tämä on tarkoituksellista,
sillä venäläisten ja suoma-
laisten yhteistyö on yksi läh-
tökohdistamme. Siksi tapah-
tuman nimi onkin Rajaton
jazz”, tarkentaa Sokolov. 
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Jazzmuusikko ei enää petä isänmaataan 

Suomalaismuusikkojen kanssa esiintyvät Leonid Senderski, saksofoni, Natalia Smirnova, laulu ja piano ja Aleksander Tšarski, basso. 
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