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<Osi-puhe.

Tässä ulos-tulewat matta-muistelmat eiroät ole yleisölle tuntemattomat.
Ne omat jo ennen olleet painettuina aila-kautisessa kirjassa Suomi ja sa-
noma-lehdessä Suometar, ja owat nyt, sen kehoiltawaisen hywci-tahtuisuu-
den seureeksi, jolla moni maan-mies on minua niistä puhutellut, tulleet koo-

tuiksi yhdeksi kokonaiseksi, joksi ne kumminkin jo alkujansakin oliwat aiotut.
Niiden painoon toimittamisesta ei minulla ole ollut juuri muuta työtä luin
siellä täällä jonkun liilanaisen paikan eli yli-määräisen lauseen pois-raftsimi-
nen, kieli-opillisten näytteiden pois-jättciminen ja kielen yleinen tasoittaminen.

Ankarat tarkkaajat ehkä lukenewat, ja lukekootkin, nämä muistelmat niin
laajuutensa kuin laatunsakin puolesta «köyhyyden todistukseksi". Wa»n köy-
hyys, hengellinenkään, ei ole luettaroa häpeäksi yksityisille, missä se on niin
yleinen kuin Suomen maassa ja Suomen kielellä. Tämä kieli ei kirjoittaessa
suju itsestänsä paperille, joten siwislynciden kielten »voimme sanoa tekemän,
»vaan täytyy sitä käyttämän woittaa työssään lukemattomia »vastuksia, joita
elivät mmit tunne kuin lukeneet, ja jotka tekemät, että hän isommalla tvaiivallll

saa »vähemmän Malmista kuin ne, jotka käyttämät ruotsia eli muita siwistyl-

sen kieliä. Toinen syy tämän teoksen »vähäisyyteen lienee setin, että tekijä ei
ole kuskaan pitänyt matkojensa kertomista mnuna luin hyroin »vähäisenä syrjä-
asiana; hänen pää-tarkoitulsensa on ollut se asia, jolle hän läksilin: suomi-
heimoislen kielten tutkiminen ja niiden kautta pääseminen suurempaan ja sy-
»vcmpään selivyyteen Suomen kielessä, jota hän näissä tutkinnoissaan ei ole
koslaan laskenut silmältä. Niiden ja niin muodoin itsen matkankin saaliit
lcpääivät kuitenkin enimmäksi osakseen wielä allu-peräisessä raakuudessansa,
kunne ivasta saanen tilaisuutta, aitaa ja maroja niiden järestämiseen ja ulos-

antamiseen.
Heikkoudeksi lienee tälle kirjaselle selin luettawa, että siinä löytywät ker-

tomukset owat kirjoitetut wähitellen ja itseltä matkalta, ei yhteen menoon eikä
tarkoin punnilen sanoja, waikka toiselta puolen tunteiden wereksyyden pitäisi
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makuuttaa kertomuksen totuutta. Ia totuutta olenkin kertomuksissa»! tarkoitta-
nut, ehkä mielelläni kuitenkin tunnustan, että kynäni paikka-paikoin on teioit-
tunut wähän teiäwämmäkst kuin olisi tarminnutkaan. Yleistä tumaa ei se
kuitenkaan ole pilannut; joka tuntee itäiset naapurimme, on lukiessansa tätä
kirjaa hawaitsewa, että useimmat heidän selä hymiä että huonoja omaisuulsiansa
omat siinä tarkoin waariin-otetut. Loukkausta enemmän kansoja kuin yksinäi-
siäkään kohtaan en ole tahtonut missään tehdä; olen Maan tarkoittanut kir-
jlluksillani antaa Suomalaisille jonkun tiedon siitä kansasta ja maasta, jonka

kanssa heillä onni ja onnettomuus nyt omat yhteiset.
Jos tässä aikomuksessani »vähänkään olen onnistunut ja jos näillä

matka-muistelmillani moisin joissa-kuissa suomalaisissa majoissa lyhentää muu-
taman syksyisen illan pituutta, niin on niiden kirjoittaminen minulle jo sillä-
kin hyroin palkittu.

Helsingissä, Mikon päilvän jälkeen, w. 1859.
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Matka etelä-osassa Mpurin lääniä lv. 1854.





I. Matka.
Sota on kylmine rauta-kynsinensa jo kouristellut meidän-

kin maatamme, sota palaa kaikkein mielessä, sodasta waan kyse-
lewät kaikki tietoja ja sanomia. Wcihän taitaa siis tällä kertaa
olla toim omista, että kellään olisi halua ja malttia tarkkuudella
seurata niin peräti rauhallista toimitusta kuin runojen kerää-
mistä, eli lukea niitä »vähäisiä mietteitä, joita tätä Masten mat-
kanneella olisi muille kertoa. Waan ei luontokaan aina jaksa
myrskytä, eikä ihmiset aina sotia. Rauha tulee sodan perästä
kuin tyyni päiwä-paiste raju-ilman perästä. Ihmisten ajatuk-
set, rienteet ja toiwot kääntyivät sitten entiselle ladullensa, ja
tällöin saamat rauhan työt taas entisen armonsa. Tämä toimo
— sillä kanssa-ihmisten hywaksynuncn on jokaiselle tarpeen —

tämä toimo on palkinnut ja ylläpitänyt minuakin, kuin mun
mcitkatcssani useasti on täytynyt painua salomaihin, missä niiltä
tienoin, joissa ihmisyyden tärkeimmät asiat nyt miekalla ratkais-
taan, pitkiin aikoin ei ole kuulunut muita sanomia, kuin niitä
ereskummaisia maineita, joita rahlvcmn seassa aina liikkuu täm-
möisinä aikoina. Tämä samainen toimo saattaa minun nytkin
Suomettaren palstoihin tallelle panemaan eräitä muistelmia alku-
puolelta matkaani, joista kukaties on jotakuta johdatusta was»
täisille tutkijoille, waan jotka kauemman aitaa lyhykäisissä muisto-
kirjoissani oltuansa laimmeisiwllt ja mieleni muihin asioihin
puututtua ehkä wielä jäisiwät laweaminasti kirjoittamattakin.
Aika ja tilaisuus eimät kuitenkaan nytkään myöten-anna näitä
muistelmia taiteellisesti järestää; niitä olen kirjoitellut wähän
kussai paikassa, Pohjais-Inkerissä matkatessani, niillä mäliajoilla,
joita runon-kerääjällä on kyllä joko laulajia odottaessansa eli
muusta syystä yhdessä kohden wiipyessänsä, ja jokainen täm°
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moisilla matkoilla käymätöinkin arwcia että, lasten lattialla hä«
listcssä, »vaimojen omessa hönnätessä ja miesten penkillä lai-
turia laskiessa, kirjoittajan on »vaikea pitää ajatuksensa koossa.
Elköön siis lukija pahastuko, jos kaikki paikat kirjoituksessani el-
ivät ole niin tasaista ja säntillensä, kuin ne olisiwat woineet
tulla tamallisessa olennossa ja totutuissa tiloissa kirjoittaen.

Jo kauan on tiedetty, että Inkerinmaahankin on säilynyt
Suomen kansan muinais-runollisuutta samoin kuin muihin osiin
Suomalaisten maata, joissa Karjalaisia elää, ja onkin jo use-
ampia miehiä Tuomesta täällä matkustellut runoja keräämässä.
Erittäinkin oivat oppilaincn Guropaeus ja lisensiaatti Reinholm
jo koonneet täältä isot joukot runoja. Edellinen, joka mennä
tallvena »viimeksi matkaeli Inkerin etelä- ja länteisissä osissa,
oli kuitenkin tällöin hawainnut, että Inkerinmaan runot cimät
olleet wielä likimaillenkaan kaikki kerätyt, jonkatähden hän sekä
yksinäisissä että ylcisöllcnkin julastuissa kirjoituksissa kehoitti suo-
malaisuuden ystäwiä tästä asiasta huolta pitämään, ennenkuin
laulut täältäkin häwiäisiwät perikatoon samoin kuin muista
osista Suomea. Tämän johdosta ilmoitin minä Suom. Kirj.
Seuralle Helsingissä aikomani wielä kerran lähteä runon-keruussa
onneani koettamaan, ja pyysin Seuralta matka-rahaa. Seura,
jonka warat tällöin olimat melkein mahassa, määräsi tähän tar-
peesen sen matka-rahan, tekemä 50 rupl. hop., jonka entinen
Salvo-Karjalaisten osakunta hajotessansa perusti kassansa lah-
joittamalla Seuralle-, tähän matka-rahaan lisäsi majisteri Tikkanen
omista »varoistansa lahjassa Seuralle 75 rupl. ja jälemmin
Viipurinkin Kirj. Seura yhtä suuren summan. Minulla oli
kumminkin tarkoituksena ei ainoastaan runojen kerääminen, maan
myös Inkerissä ja muuallakin Wenäjän maassa löytymien suo-
malaisten kieli-murrctten tutkiminen, ja sen »vuoksi kauempi aikaa
matkalla miiivyttcilvä kuin minkä mainituilla rahoilla olisi tullut
aikaan. Tätä jälkimäistä tarkoitusta Masten määräsi Hänen
Keisarillinen Korkeutensa Perintö-ruhtinas, Wwpiston Kansleri,
Hänen annettaminansa olemista kanslerin-Maroista matkakseni
300 ruplaa hop. Nain marustettuna ivoin runon-keruuta mas-
ten kumppalinkin ottaa kanssani, ja oppilainen Kaarle Slöör on
se, joka tälle huwituksista köyhälle matkalle uskalsi lähteä kerallani.



5

Mutta runon-keruu Inkerinmaasta ilman Wiipurin läänin
etelä-puolta tunnustelematta olisi ollut »Vaillinainen ja maan
kestoinen, ja sentähden päätin menettää muutamia Miikkoja wii-
meksi mainitun tienoon laulu-taidon tutkimiseen. Täällä oli mi»
nun myös odoteltawll kumppaliani, joka ivasta paria wiittoa
myöhemmin kuin minä jousi matkalle, ja täällä oli meidän
kummankin ensin totuttama tämmöisen matkan toimihin ja wai-
keuteen, sillä marsin paha olisi ollut lähteä pelkkänä helsinkiläi-
senä ihan oudossa ja wieraassa maassa matkustamaan.

Alkupuolella toukokuuta Helsingistä tultuani Pyhäristin
kirkolle läksin tästä matkalle 16 p. mainittua kuuta, ja »vaelsin
halki tämän pitäjän Walkjärwen kirkolle. Tästä käänsin tieni
pohjaista kohti Pasurin, Mctsäwirkin (Walkjärwen pitäjää),
Kunintaanristin (Takkulan pit.) ja Puukkalan kautta Haaparan-
nan taloloihin lähellä Tiuriinkoskea (Näisälän pit.). Aikoinuk'
seni oli Wuosta pitkin kylä kylältä matkata Räisälän ja Kauko-
lan kautta Käkisalmeen. Waan näillä seuduin kuin ei puuttu-
nut minulle kelpaawata juuri muuta tuin ivähän arlvoituksia,
päätiu Haaparannasta lähteä suorinta tietä Käkisalmeen ja täältä
kääntyä etelätä kohti matkaamaan, pitkin Laatokan rannetta,
jossa saaliin toiivoin tuleman paremmaksi kuin Wuuksen tienoissa.
Sentähdcn erosin päilväksi tämän joen knuuiista rannoista, ja
potkaisin suoraan luin linjalla Käkisalmea kohti Särkisalon ky-
lään, myöskin Räisälätä. Päimä oli lauantai-päilvä, ja Haa-
parannassa oli minun sanottu tästä kylästä kirkkomicsten men-
hcessä hy»västi pääsewäni „linnaan," joka tapahtuikin seuraa-
mana eli 21 p. toukokuuta. Tämän kaupuukisen olin jo edeltä
päin määrännyt matkani pohjaisimmaksi paikaksi, ja tästä kään-
nyin siis etelätä kohti rientämään. Vaellukseni kulki siitä läh-
tien seuraamien mainittalvampain kylien ja paikkojen kautta, ni-
mittäin: Pörtsikkö ja Wuohensalo (Käkisalmen pitäjää), Niiska,
Sortanlaks, Wernitsa (josta käsin kämin Koneivitsankin pyhää
paikkaa katsomassa), Mäjärwi, Ryhmänkylä, Enkkua (Pyhäjär-
men pitäjää), Saapro, Haiterniaa ja Röykkylä (Takkulan pitä-
jää), josta miimeisestä kylästä palasin Walkjärwen kautta takai-
sin Pyhäristin kirkolle. Wähää ennen oli matka-kumppaliuikin
ennen tehtyä päätöstämme myöten tullut tähän, ja siitä kulimme
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nyt yhtenä Kiwennawan kirkolle. Tästä siirryimme taas hiljan-
werkkaan Ahjärwen, Wuottcian, Kaukseman, Miettilän ja Lipo-
lan kautta Anttolan myllylle, joka jo on Raudun pitäjää. Tässä
erosimme pariksi päimäksi. Kumppalini matkusti Kuusenkannan
ja muiden kylien kautta yhtymä-paikkaamme kirkolle, minä taas
Orjansaaren ja Mäkrän kautta. Raudun kirkolla ystämällisessä
paikassa lemättyämme, erosimme taas niin, että Slöör poikkesi
siihen osaan Sukkulaa eli tämän pitäjän itä-puoleen, jossa minä
wielä en ollut käynyt, minä sitä ivastaan läksin wielä Rautu-
laisia laulattamaan, joka tapahtui enimmin Keripadan, WaM-
lan, Liippuan, Raasselin (aiwan rajalla) ja Palkealan kylissä.
Raudulta palasimme samaa tietä, jota tulleetkin olimme, takai-
sin Kiwennawalle, jossa matkamme loppuikin Tuomen rajojen
sisässä. Syy, minkätähden koko länsi-osan eteläistä Wiipurin
lääniä jätimme tutkimatta, tulee alempana kerrotuksi.

Näin kuiwa-kiskoisesti olen luetellut matkani juoksun sen-
tähden, että se kerralla selwenee sille, joka sen tahtoo tuntea, ja
ett'en sitten enää tartvitse lukijata kuletella kylä kylältä kaikkein
niiden seikkojen kautta, mitä matkalla on tapahtunut, joita, ehkä
ne kyllä woisiwat olla huwitta»vaiset lukea, monestakin syystä ei
käy kaikkia kertominen. Se waan olkoon wielä matkasta ylei-
sesti sanottu, että meidän kaikin paikoin on ollut hylvin rauhal-
linen ja hywä kulkea, iva.kka meille ennen matkaan lähdettyämme
kyllä paljonkin kumitettiin rahwaan muka pitämän meitä minä
wihollisen lähettiläisinä eli katsastelijoina j. n. e. Tätä ei ole
tapahtunut muualla kuin minulle wielä yksin ollessani, yhdessä
paikassa Räisälän pitäjää, jossa puheiksi saatua tawallisen mie-
maltll kysymisen aineen: sodan, muuan ämmä Miskasi kysymyk-
seksi: „jos lienet siekin niitä eklantilaisia? lienet tänne lähtenyt
miisautta ottamaan!" Hänen ja muutkin hänen sanoistansa pe-
lästyneet sain kuitenkin sillä lamalla tyyntymään, että osotin
heille, kuinka selivä suomalainen olin, ja wakuutin myös olemani
„tätä yhtä suomen uskoa," jota ivasten myös jakelin tumassa
olelville muutamia suomenkielisiä kirjasia. Jälkeenpäin kuulin
tämän talon wäkeä olewcm useammat ruokakunnat, jotka ei kuu-
luneet eläwän warsin hywässä sowussa keskenänsä, ja paha ih-
minen on aina kärttäämpi toisestakin pahaa luulemaan. Näinä



7

samat ihmiset oliwat muutamia wuosia takaperin luulewaisuu-
destansa joutuneet häpeään. Eräs luonnon-tutkija Pietarista
oli nim. talossa käymättä metsää myöten kulkenut suoraan Vuok-
sen rannalle. Paimenet näkimät hänen, antoimat sanan taloon
oudosta metsässä kämelijästä, ja kohta oli rahwasta niin paljo
koolla, että miehistä Moitiin otollinen jahti-linja asettaa jokeen
pistämän niemen tymelle, josta sitten tiini otettaman petoa ru-
mettin ahdistamaan niemen nenään. Hän istuikin meden ran-
nalla kimeä särkien ja katsellen, ja rahwas töytäsi hänen pääl-
lensä. Waikka kiini-ottajista muuan oli mähän mencijätäkin ol-
lut ymmärtäminänsä, ci mnnki kuitenkaan moinut selittää ran-
taansa sen puhtammatsi kuin että häneltä sidottiin kädet selän
taakse kiini. Wiimein ymmärsimät talonpojat tumlninkin hänen
puhettansa sen merran, että hänellä oli passi Inkkarissa. Sen
nähtyä alkoimnt miehet katua tekoansa, yksi toisensa perästä
luiskahti metsään, ja wiimein oli luounon-tutkija taas aiman
yksinänsä, mutta kädet kiini ja niinmuodoin mihinkään kykene-
mätöinä. Paimenko wai muu eläjä, joka siihen oli sattunut
tulemaan, lienee tviimeinkin mies-paran päästänyt nuorista, joi-
hin rahwaan yksinkertaisuus ja osaksi paha-iltisyyskin oli hä-
nen lyön»)t.

Melkein samallainen seikka, ehkä ei talonpoikain tekemä,
oli minulle tapahtua Pörtsikön kylässä, 6 wirstaa Käkisalmen
kaupungista. Minä olin päättänyt tässä ensi kerran koetella,
mitä etelä-puolella Käkisalmen osattaisiin runoja laulaa, ja sen-
tähden katsoin jo kylään tullessani paraammalta näyttämän ta-
lon maja-tlllokseui. Talon pihalle tultuaui näin kumminkin, että
se oli herrastalo, jonkatähden jo päätinkin lähteä toiseen taloon,
waan pistäysin tuitentin tupaan kysymään rahwaalta, ken ta-
lossa eli. Täällä sanoi eräs nainen, muistaakseni talon-isännän
sisar, joka loi leipiä uuniin, tässä eläwäu sen ja sen Miran»
tapnisestn eronneen herrastatvan miehen. Onko se itse totona?
kysyin minä. Ei, lvastasi nainen, waan minun käännyttyäni
puhuttelemaan muutamia tulvassa lcpciämiä miehiä, joista eräitä
oli luivalta, toisia litistä, ja jotta täällä käiveliinät työtä etsi-
mässä, pujahti eukko herran-pytinkiin, ja yhtäkkiä pölähti se muka
poissa olelvll herra makuu-nuttu päällä tupaan. Nyt syntyi
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meidän keskeuune seuraawa kanssapuhe, jossa mainittu waimo
oli tulkkina. „Mistä sie kulet?" — Helsingistä. — „No mikä
mies sie Helsingistä olet?" -— Tutentti. — „A kunnepa matkaat,
näin syrjäkylissä käyden?" — Täällä waan käwelen. — „Mitä
etsimässä?" — Lauluja, ja laulatan teitäkin, kuin osannette suo-
mea laulaa. — „Mitä lauluja sie etsit! mikä lienetkin maan
karkulainen; onko pasporttia?" — On kyllä, waan on täällä
kontissani (joksi täällä laukkua sanotaan) niin symässä, ett'en
sitä nyt rupea kaiwamaan sieltä, tvarsinkin koska te ette ole mi-
kään ruununmies, jolla olisi oikeus passia kysyä. Waan ilman
sitä pitäisi teidän jo tutentti-merkistänikin nähdä, että minä pas-
sitta saan matkata jos missä Suomen rajojen sisässä. — Tästä
uppiniskaisuudesta »vihastui herra julmasti, ja tutentti-merkistä
puhuminen johdatti hänelle mieleen hylvän »välikappaleen, jolla
muka saisi minun passin näytäntään. Hän juoksi huoneesensa
ja tuli heti takaisin »virka-lakki päässä, jonka rannun nyt piti
minusta karkoittllll kaiken ylpeyden. Näin »varustettuna töytäsi
hän minulle eteen, eikä enää malttanut tulkinkaan kautta puhua,
Maan liljasi uhkaaivilla liikenneillä: „pasportti pitää näyttämäs,
muuten talonpoika sitomas kiini." — Nyt loppui minultakin
kärsiwällisyys, ja minä wastasin yhtä lomalla äänellä: „pas-
porttia ei näytetä. Maan jos kuka ei anna minun rauhassa olla,
uiin sille kirjoitan minä pasportin tällä saumallani selkään."
Ukko taisi pelästyä sitä raskaanlaista oksaniekkaa saumaa, joka
minulla oli kädessä, sillä hän lälsi sukkelasti ulos tulvasta muka
„lautamiestä hakemaan." Minä odottelin wielä wähän aikaa
lautamiehen tuloa, waan sitä ei kuulunut, ja wiimein läksin
pois toisiin taloihin. Mennessäni tapasin lähellä eräitä miehiä
huonetta salwamassa, ja kerroin 1010 herran jutun niille. Ne
scmoilvat, että semmoinen se on ilkeä roisto, se ei anna kenen-
kään olla rauhassa, ja kertoiivat hänestä monta hyivää seikkaa,
joiden puhumisesta tässä ei lätsisi mitään hyötyä.

Mutta paitse näitä kahta tapausta ei meillä, niinkuin jo
edellä sanoin, ole ollut mitään »vastuksia eli haittoja matkal-
lamme. Pikemmin on kansa meitä kaikin paikoin kohdellut hy-
mästi, ja »virkamiehet sekä muut maalla asuwat herrat oivat
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ueuivolla ja työllä kukin seudussansa edestäneet matkaamme,
josta heille tässä mainitsen nöyrimmän kiitoksemme.

11. Sawakot ja Äyrämöiset.

Harwa woinee enemmältä matkata etelä-itäisessä osassa
Wiipurin lääniä, ett'ci pian kuulisi puhuttaman Samcikoista ja
Äyrämöisistä. Tiedon halu näistä on wiime wuosina wielä
enennyt sen kautta, että akateemikko Köppen Pietarissa m. 1849
toimitti Inkerinmaasta kansallisuus-kartan, jossa Venäläiset, Sak-
salaiset ynnä muut täinäu maan eri kansat omat merkityt eri
wärillä, ja niiden seassa peittälvät Sawakot ja Äyrämöisetkin
suuret alat, kumpikiu omalla Marillansa. KöppeNin selitys ei
kuitenkaan oikein tyydytä tiedon-haluista ja lukijan täytyy hä-
nestäkin erottuansa wielä kerran kysyä: mitä oivat nämä Sawa-
kot ja Äyrämöisct? Wiipurin läänissä on se minun tietäkseni
waan Äyräpään kihlakunta (jolla, kesken puheen sanoen, on ni-
mensä Äyräpään järtvestä, joka on Wuolscn, Pyhäristin pitä-
jään pistäwä lahti) eli tarkemmin, ainoastaan Pyhäristin, Walk-
järwen ja Kiwennawan pitäjät, joissa Salvakkoisuus ja Ayrä-
möisyys tulemat kysymykseen, sentähden että ne näissä pitäjissä
yhtymät toinen toiseensa ja niillä siis niissä juoksee rajansa.
Uusikirkko, Koilvisto ja Wiipuri, cli kaikki mikä on länteen päin
näistä rajapitäjistä, on SaMakkojen alustaa, jota ivastaan taas
toisella puolen Pyhäjärmi, Takkula ja Raudun pitäjä omat niin
synkkiä Ayrämöisiä, että täällä koko näistä nimistäkään ei tie-
detä mitään, tahi jos ketä maimoa sanotaankin Saivakoksi, niin
on samalla myös sanottu hänestä kaikki, mitä mnimo-ihmisestä
ilkeintä sanoa ivoipi.

Kysymyksessä olema eroitus Sawakkojen ja Äyrämöisten
Wälillä ei meidän aitoina enää näyttciy muussa kuin Maunojen
pulmissa. Tätä myöten on se waimo Ayrämöinen, jolla on
seuraamat tunnus-merkit. Ensinkin pitää hänellä olla ytsiwäri-
nen (ei juomitas eli miirukas) hame, joko harmaa, joka on ta-
malllsin hamcen tartva, sininen, musta cli imeläpä tulipunainen-
kin; ja hameessa pitää paistaa noin kahta sormea lelvcä hcl-



10

mus, joka harmaissa, sinisissä jll mustissa on punainen, waan
punaisissa hameissa, joita kuitenkaan ei paljon pidetä, keltainen.
Toinen omituinen merkki, josta Ayrämöis-tvaimon heti tunnet,
on se niinkutsuttu rekko, s. o. leuan alle paidan rintaan keltai-
sella eli puna-langalla tikattu neliskulmainen paikka, noin kortte-
lia korkea ja sen lemyinenkin alapäästä, maan yläpuolelta ma-
han kapenewa, joka laitos äkkinäisestä näyttää melkein yhden-
laiselta kuin lasten rinta-lappu. Tämän rekon toisessa ylä-kol-
kassa kiiltää suuri summatoin hopea-solki, joka yhdistää sen, ei
keskellä rintaa, maan rinnan toispuolitse kulkeman sepaluksen eli
rinta-halkllseman nurkat yhteen. Paitse näitä koristuksia Äyrä-
möis-Maimot hylvin rakastuivat sini-, puna- taikka kelta-langalla
ommeltuja kirjoituksia hihojen suussa, kainalojen alla, nästyy-
kissä, pyihe-liinoissa j. m. Mainitsematta on wielä huntu, joka
on Äyrämöisyyden kruunu ja kukkainen, ja josta waatteen-parsien
tuntija näissä tienoin heti ivoipi sanoa, mistä pitäjästä huntu-
niekka maimo on kotoisin. Huntu, joka on naidun »vaimon
merkki, on pohjais-puolella Wuosta pitkä, pää-laelta selän takana
riippuma ivalkea maate. Sertingistä eli muusta hienommasta
kankaasta tehtynä se ei ole ensinkään ruma, micläpä kauniskin,
jos se, niinkuin esim. Räisälän Maunojen nähdään työssä olles-
sansa tekemän, asetetaan pää-laellc matalaksi ncl's-ko!kkaiseksi la-
kiksi, joka pää-werho on ciiwcin yhdenlainen sen lakin kanssa,
mikä Ekmanin Ostcriassa nähdään sen aasin (waiko hewosen)
selässä istuman ihanan Italiattaren päässä. Mutta lähdepäs
Vuokselta etelätä kohti, niin pian loppuu tämä huntu-ihastuk-
sesi! Pyhäristin pitäjässä ja Walkjärwellä on se jo supistunut
korttelia pitkäksi ja yhtä lemeäffi liina-palaksi, joka peittää hiuk-
set; PyhäjärMellä on se melkein yhtä pitkä, maan ei kuin paria
cli kolmea sormea leweä ja milt'ei sen pää-mMneen näköinen,
joka Mäntyharjussa niin oudostuttaa äkkinäistä, ja joka ei ole
muu kuin olleen suuremman hunnun jäännös. Mutta masta
Takkulassa ja Raudulla huntu on oikein osannut kutistua ! Sillä
nuorilla mainioilla ci se ole kuin entisen 5 kopeekan pätäkän ko-
koinen, otsalla riippuma maitoinen ympyrä. Maan Maunon »van-
hetessa laajenee mähän huntukin, sekä tämänlainen että Pyhä-
järMellä pidcttämä. Tämän pätäktä-hunuun malta ulottuu In-
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keriinkin, kaikiksikin nähdään se pohjais-Inkerin Äyrämöisillä
Lempäälässä, Vuoteella ja Toksoivassa.

Paljon olisi wielä lisättäwää tarkoin selittäessä kaikkia
Äyrämöis-naisen waatteuksessa löytywiä salaisuuksia ja koristuk-
sia, kuin myös erilaisuuksia marsinkin pään pukemisessa, joilla
tytöt eroitctaan mainioista, ja tyttölöissä ripillä käyneet ripillä
käymättömistä. Waan tähän on minulla liian Mähän tietoa
yleisessä puku-opissa, ja wielä wähemmin halua, sillä näin pa-
perilla puhuen ei täänkaltaisia asioita saa kuitenkaan niin selke-
ästi näkymään kuin sen lukija waatisi. Epäilemättä olisi maa-
lari näihin seutuihin lähetettäwä, joka tarkoin kuivaileisi jokaisen
plimunlajin, ennenkuin se käypi myöhäksi. Sillä Samakkoisuus
moittaa minun katsoessani alaa enemmän ja enemmän, ja Sa-
Makkojen määrä niissä pitäjissä, joissa heitä on sekaisin Nyrä-
möistcn kaussa, isonee isoneinistansa näiden »vähenemisellä. Sa-
makkoisuus on nim. lyhimmästi sanoen Maate-parren uudem-
maksi muuttuminen. „Kcn rikas on, se tekee tyttärensä Sa-
makoksi," sanoi miuulle Walkjärwellä eräs Ayrämöis-nainen,
kukaties mähän kateudella, ett'ei ikä ja Marat myöten-antaneet
hänen itsensä rumeta Sawakoksi. Sawakot tunnetaan siitä, että
heillä on juowitkaiset (s. o. pummuliset eli lnuut osto-) hameet,
jotka myös omat pitemmät ja somcmmasti tehdyt kuin Ayrä-
möisillä; että he otvat enimmin paikoin jättäneet pois sen ercs-
kummaisen hunnun, jonka siassa heillä on tawcillinen huiwi,
pois »uyöskin heittäneet ivantteistnnsa ne niin iso-töiset rckot ja
muut kirjat, ja ylipäätääu puwusscmsa lähcnewät muun Suo-
men asujamill. Wastainen aika onkin siis epäilemättä heidän
kädessänsä. Ia Maikka Äyrämöiset kyllä tietämät olemansa Man-

han ja kotisyntyisen puolella, eiwät Sawakot kuitenkaan kunni-
oita tätä heidän esi-isien toivoissa pysymistänsä sitä enemmän
kuin että, jos Salvakko-lnics naipi Ayrämöis-tytön, tämän oi-
kein eri »väli-puheen kautta täytyy luwata luopumansa Ayrämöis-
pulvusta. Tälnmölsiä naimisia ei kuitenkaan tapahdukaan kuin
hymin Harmoin, ja Kiwennawalla kysyttyäni eräältä mieheltä,
mikä siihen oli syynä, että heille niin Harmoin naitiin Raudulta,
sanoi hän: „se kuin on heillä Äyrämöistllä niin hirmeä Maatteen
manien, niin siihen ei meidän pojat uskalla puuttua." Eikä
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taitaisikaan ketään surettaa, jos Äyrämöisyys mähitellen loppuisi
kokonansakin. Sillä on monta Mikaa, ja enimmiten se, että se
rumentaa naiset, kuulkaapas se, kauuiit Äyrämöttäret! He esim.
käymät kesät talmet paljain päin, joka arwattawasti on suuri
paha tukalle, joka ilman mitataan marjoa päimän ja ilman
»vaikutusta ivastaan muuttuu monenkarwaisctsi ja murenee on-
nettomasti, ja tämän jälkimäisen seikan tähden täytyykin tyttöjen
pitää lyhyt tukka, siihen tapaan leikattuna kuin Samossa on
miehillä, sillä eroituksella kuitenkin, että jakauksen kobdasta riip-
puu otsalla hius-tupsu ikäskuin hewosilla (elköön kukaan pahas-
tuko tästä mertauksesta, sillä sen sattulvampaa en löytänyt).
Naiseksi päästyä kyllä annetaan tukkieu kaslvaa rauhassa, maau
nyt palmikoidaan hilvukset sykerölle hunnun alle niin lujasti,
että useammalla naisella, kuin joutuu noin mähän päälle 30
muoden, alkaa pää paljastua, jota rumentaman Mikaa sitten koe-
taan huntua laajentamalla peittää. Tämmöinen pään pukemi-
nen urostaa tyttöjen näön liiaksi, ja maimojen hiukset, kun ei
sitä muikea-tekoista syterötä moi jokapäiwäisessä elannossa alin-
omaa korjata, hapsottaivat hajullansa, joten ei enemmän tyttö-
löillä kuin naisillakaan löydy sitä, joka niin jalusti ylentää Mai-
nion kauneutta, niin. kaunista tutkaa. Suuri mikä Äyrämöisten
maattcuksessa on sekin, että tytön hoikkuus, jota muualla niin
suuressa armossa pidetään, sen kautta peräti katoaa, taikka, oi-
keammin sanoen, ei Moi tulla kysymykseenkään. Hameissa on
nim. niin lyhyet liiivit, että hame alkaa jo hartioilla ja myöllis-
nauha »vedetään juuri rintain kohdalle. Tämä tekee tyttö-rukat
kyyry-seliksi, jota täällä toki kaikeksi onneksi ei pidetä Mikana,
Maan suurimpana kauneutena.

Mutta jo liiaksikin puhuttuamme niistä »vähäisistä »väli-
kappaleista, joissa Sawakkojen ja Äyrämöisten eroitus ilmoitak-
sen, moimme nyt kysyä: onko tämä eroitus alkujansakin ollut
näin mähä-pätöincn, wai onko sillä ollut suurempikin ja arwoi-
sempi syy, kuin maan tämän-kaltainen erilaisuus maattcuksessa?
Olisiwatko Sawakot ehkä jotakuta toista kansan-lahkoa kuin Äyrä-
möiset? — Kielestä yksinäisten Sawakkojen ja Äyrämöisten kes-
ken ei nyt enää Moi mitään päättää, ja kuinkapa olisi ollutkaan
mahdollista että he yksissä asuen ja yhtä kieltä puhuen olisimat
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»voineet säilyttää kumpikin murteensa toiseen sekoimatta, josko
olisimntkin eri lahkoihin kuuluneet ja josko murteilla olisikin
alussa ollut croitusta. Waan merkillistä on kumminkin, että
ne pitäjät, joissa Sawakkoisuus on mallan päällä, niinkuiu Uus-
kirkko, Koimisto ja Wiipuri, puhutaan jotensakin hämäläistynyttä
kieltä, ja hämäläisyys tuntuu hywin hywästi Pyhäristinkin,
Walkjärwen ja Kiwennawan murteessa, joissa Sawaffoisuus
wielä paraillaan sotii Äyrämöisyyden kanssa. Sangen ihmeelli-
nen on se jyrkkä erilaisuus kielessä, jonka Wuoksen rcmnalla
muutamissa paikoin tapaa. Niin sanottiin esim. Metsämirkin
kylässä Wlllkjärweä, Wuoksen «asemalla rannalla: maa, hak-
kaa, tupaa, kaula, eilen, mutta kuin tästä tulin 3 tahi 4
»virstaa Wuoksen poikki Kuninkaanristin kylään Takkulaa, kum
lulivat nämä sanat jo: moa, halkoa, tupoa, kakla, eklen.
Niin on mainituissa kolmessa pitäjässä loppu-hengähdys e:n pe-
rästä hywin »vieno cli tuskin ensinkään löytylväkään, jota myö-
ten niissä esim. sanotaan menekään, tulepas, otahan, ei:
menckkäcin, tuleppas, otahhan. Sitä ivastaan kuului sama
hengähdys hywin hywästi Pyhäjärwellä, Takkulassa ja Rau-
dulla. Näiden pitäjien murre on muutenkin puhdasta karja-
laista, lähes yhdenlaista kuin se kieli, mitä Korpiselillä ja Ilo-
mantsin Wcnäjäil rajaa wastcn olewissa Kreikkalais-kylissä puhu-
taan, ja minun katsoessani owat kolo etelä-Wiipurin asujamet
olleet puhtaita Karjalaisia, sillä Samatko-pitäjienkin kieli on kui-
tenkin kaikkine hämäläisyyfsineen pää-wäylältänsä karjalaista.
Waan myöhemmin, kukaties pitkällisten sota-ivainojen lautta
rahmaan hämittyä rajan tienoilta, alkoi tänne pohjan puolelta
siirtyä Hämäläisiä, joita Salvosta päin tulijoita entiset asujat
rupesimat kutsuinaan Saivakoiksi. Pääte -kko nim. merkitsee
jotakin (enimmitcn ihmis-) olentoa, niinkuin sanoissa: nuorikko
uuori Maimo, linnatko linnan eli kaupungin asukas, koirakko
koiranhammas, emakko emisä sika j. n. e. Karjalaisten kanssa
yhteyteen joutuneet Hämäläiset eimät myöskään arwattawasti
»voineet säilyttää kieltänsä karjalaisuudelta, ja näin syntyi ivähi-
telien tämä hämäläis-karjalainen murre, jota nyt puhutaau Wii-
purin läänin lounas-osassa. Karjalaisia ehkä asuu paksummalta
edellä mainitun Äyräpääu eli, oikein karjalaksi, Äkräpään järlven
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tienoilla, josta he, eroittuaksensa näistä tulleista mieraista, rupc-
siwat nimlttälmään Äkrämöisiksi, Äyrämöisiksi. Nimi lclvisi
sitten sitä myöten kuin nimitetty lahkokin, ulottuen wiimeiu In-
kerinkin maahan.

Tämänkaltaiselta näyttää minusta Sawakkojen ja Äyrä-
moisten kyllä ariuoisista syistä syntynyt, waan nyt enää »vähäi-
sissä asioissa näyttäytymä eroitus. Tämän asian tarkempaan
selittämiseen tartvittaisiin kuitenkin hywin tarkkoja kielentutliu-
noita niillä tienoin, joissa heidän rajansa kulkee; tämmöiset tut-
kinnot ottllisiwllt taas paljoa enemmän aikaa, kuin mitä minä,
toiselle asialle lähtenyt, ivoin näillä seuduin miipyä, jonkatähden
edellä olemat lauseeni omatkin pidcttäivät pikemmin puheen-alka-
jaisina asiasta kuin marinoina päätteinä.

111. Runollisuus.
Ne, jotka ennen oivat näillä seuduin runoja keränneet,

oivat jättäneet ilmoittamatta, millä paikoin niitä enimmin löy-
tyy. Helposti tulee se kuitenkin täällä matkaamalle tutuksi, että
oikean runo-laulun (reki-ivirtten, leikillä myös reki-raama-
tun) rajat omat ailvan yhdet kuin Karjalaistenkin, nim. puh-
dasten Karjalaisten, s. o. manhoja runoja eli niiden kaltaisia
ei eteläisessä osassa Wiipurin lääniä löydy muualla kuin Pyhä-
järwen, Takkulan ja Raudun pitäjissä. Turhaan koettelin lau-
lajiksi kiitettyjä sekä miehiä että naisia niin Pyhäristin kuiu
Walkjärwenkin pitäjissä, turhaan kyselimme laulajia Kimenna-
ivalla. Saattaa olla, että näissäkin pitäjissä kuulee jonkun
poikkinaisen runo-palasen. Myös osaa nuorempi kansa paljon
nykyisiä teko-runoja, minkuin Puhakan, Makkosen ja Wihta-
Paaivon teelmiä, ja muitakin runoja, mitä Mehiläisessä löytyy.
Mutta ylipäätään sammuttamat niiden asujamet laulu-himonsa
niinkutsutuilla leukki-mirsillä eli^lenkkilöillä (jotka omat
yhtä kuin arkki-iveisut muualla Suomessa), eli laulamat he
niiden tapaan loppu-myötäisyyksillä koristettuja mitättömiä ren-
kutuksia, joita näiltä seuduin saisi tukulta, ken niitä miitsisi ke-
rätä. Tämä kyllä todistaa, että nykyisemmät mietteet oivat jo
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alkaneet juurtua, ja luku-taito enennyt kansassa, waan näistä
ei meidän asialle ollut etua. Ia tästä näkee lukija, että Pyhä-
ristiä ja Klivenuapaa lännemmäksi matkaaminen ei tee runon-
kerääjälle muuta kuiu että „aika kultainen kuluuni."

Peräti toisin on laulun laita edellä mainituissa puhdas-
karjalaisissa pitäjissä. Niin pian kuin maan astut jalkasi näi-
den seurakuntain rajan sisään, tulee Manhan-aikuinen runo-laulu
mastans, yhtä täyteläisenä, yhtä suloisena kuin pohjais-Karja-
lassakin. Ilomantsin pitäjän tietää jokainen siellä lauluja kerää-
mässä käynyt kyllä runo-rikkaaksi. Mutta nämä seurakunnat el-
ivät jää yhtään jälelle Ilomantsista tässä asiassa. Olletikin on
Raudun pieni pitäjä oikea runola. Tässä pitäjässä löytyy nim.
muutamissa kylissä (Kcripata, Wakkila, Sirkeinsaari ja Palkcalai
Inkerikkoja eli Ischoria s. o. kreikan-uskoisia Karjalaisia,
joiden ainoana kirjallisuutena ja hengellisyyden toimittajana esi-
isiltä peritty ruuon-laulu on. Näillä on laulu alinomaa huu-
lilla, ja joka marsinkin pyhän seutuna joutuu heidän pariinsa,
niinkuin minä satuin tulemaan kolmantena päiivcinä neliä py-
hiä eli helluntaina, se saa kuulla runoa ja runon-laulantoa
mähän liiaksikin, liiaksi sentähden, että laulannat eli nuotit omat
hirmuisen rumia, uiinkuin se näissä seuduin muuallakin pyytää
olla laulantojen kanssa. Kuitenkin omat lenkit Inlerikkojenkin
seassa enenemässä ja runo-laulu »vähenemässä. Nuoremmat
naiset kuin esim. laulamat „liekussa" (kiikussa, heiussa) liekkumi-
sen aikana keiväällä, joka tapa on yleinen täällä, Inkerinmaassa
ja Wirossa, liittämät he jota runo-säkeen perään pitkän, „nuo-
tin kannatukseksi" kutsutun loilotuksen, joka, ennen toisen säkeen
sanomista, kerrotaan kolmasti ja lauletaan tamililla: tuula-
illallej, hoila-illallej. Tämä loilotus arwattawasti ottaa
paljon aikaa, ja näin kelpaa Mähempi-muistoinenkin esi-laula-
jaksi, maan — „entisecn aikaan," sanoi muuan manha ämmä,
„oli ivirttäkin kyllä laulaa, ei silloin tarminnut tuula-illalla lau-
lua jatkaa, niinkuin nyt."

Runot täällä omat mähemmin kuin muissa laulu-tienoissa
kertoma-runoa. Kaleivnlan runoista e: ylipäätään muisteta muuta
kuin palaisittain sen kowa-osaisen Kullerwon tapauksia, ja niis-
täkin ivaan sitä onnetointa kohtausta, jossa hän „pillasi emonsa



16

tuoman." Kullerivon nimeä ei täällä kuitenkaan tunneta; häntä
kutsutaan enimmiten Tuirettuisen eli Tuurikkiisen tuhmaksi po-
jaksi. Muita kertomus-nmoja löytyy enemmän, hirmuisista tapa-
uksista muinaisissa sodissa, naisten myömisistä jarosivoamisista
j. n. e. Historiallisia runoja on myös „jalo herra Puntuk-
sesta." keisariuna Katarinasta (alkawn sanoilla: „Kuoli uleiltä
kunnon rouma, katoi ,statrina kuningas"), ja muista. Mutta
parhaasta päästä on Kanteletar hyötymä täältä saaduista lau-
luista. Kaikissa tiloissa ja mieli-aloissa Karjalainen täälläkin
tementää ja tyhjentää sydämensä laululla, ja epäilemättä syntyy
täänlaltaisia lauluja imeläkin uusia, pilkka-runoista mirkkamatta-
kaan mitään, joita joka kylässä »vuosittain ilmestyy ivereksiä,
maan joiden tutkain useimmin on maan yhtä paikkakuntaa kos-
kema, yhdessä paikkakunnassa ymmärretty, jonkatähden ne olem-
mekin enimmHfsi osaksi jättäneet keräämättä. Omituista laatu-
ansa, josta muualla Karjalassa en ole kuullut, oivat täällä ta-
ivaltamat moninaiset leikilliset ja lasten wirret;myös löytyy epi-
grammin tapaisia runoja, jotka ivasta wiimeisellä säteellä il-
moittamat koko wirren tarkoituksen. Näistä olvat muutamat
hywin „foNa-niefat," waan tilan »vähyys estää minun tässä
lukijalle antamasta joitakuita esimerkkiä niin näistä kuin muis-
takin lauluista.

Waan josko Kalewalan runoja näillä seuduin wielä löy-
tyykin merkki, niin kellvollisia loihtu-runoja emme ole laman-
neet nimeksikään. Loihtu-runo ei hyöstykääu muualla luiu missä
kamala ja jylhä luonto, niinkuin korkeat ivuoret, symät ja aallok-
kaat järwet, jyrkät ja pauhaaivat kosket, awarat ja synkät met-
sät, jonkalaisista luonnon kamotuksista loihtu-runossa onkin alin-
omaa puhe, pakoittaa ihmisen epäileinään ruumiillisista »voimis-
tansa, ja saattaa hänen näiden »vallattomia waikutuksia masten
sotimaan hengen, mielen, sanan aseilla. Geijer uskoo niistä
moninaisista Ruotsin wuori-maakuunissa tawattawista kuminitus-
ja peikko-tarinoista, että niitä ei Moi kansasta hätvittää mitään
siivistys, Mä kllmoittawa luonto, Mäkeivcisti maikuttawa ihnlisen
lnielessä, synnyttää ne uudellensa, uudessa muodossa, jos joku
heistä katoaisikin joksi kulsi ajaksi. Näin lienee osiksi loihtii-
runojenkin kanssa maamme itäisissä ja pohjais-osissa. Ia sitä
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myöten ei Karjalaisilla etelä Wiipurin läänissä loihtu-runo ole
koskaan ollut oikeassa »voimassaan, sillä luouto täällä on tasai-
nen, matala, pikemmin sorea kuin ihana, ei missään ylhäinen
eli hirwittäwä. Uksin Laatokan järmikään, maikka kyllä aalva
ja aallokas, josta jälkimäisestä sanasta sillä on nimensäkin, ei
nosta mielessä sitä petollista tuntoa, jonka ankara luonto muu-
ten aina ivlliluttaa, joka tullee siitä, että sen rannat tällä puo-
len omat matalat hietikot, ci hymät näyttämään sitä luonnotta-
rien tamppausta toinen toisensa kanssa, joka se lienee pää-syynä
mainittuihin ihmisen tunteihin, ollessaan suuren luonnon parissa.
Tämä luonnon mataluus ou ihmisenkin luonnon mataloittanut,
mienontnnut, niin että siinä ei löydy sitä intoa, sitä „haltiaa,"
jota loihtiessa on Malttamattomasti tarpeellinen. Tämän maan
entinen ulkouaincn tila ou myös tehnyt kansan mellommaksi, ja
jos ei muu, niin olisi sen sammumatoin kaupan halu ja alin-
omainen maantiellä „loikumiuen," käyttääkseni sanaa maan omasta
murteesta, mierauttanut mielen niin symistä aineista kuin loihtu-
ruuo on.

IV. Tapoja.

Joku lukija saattaa arwella, että loihtu-runojen olematto-
muus tässä osassa maatamme todistaa maan sikäläisen kansan
taipumattomuutta epä-luuloihin. Waan tässä erehtyy hän isosti.
Jos runo-loihdun symällincn taito, joka on korkeampi ja jalompi
kuin tamallinen epä-luuloisuus, ei ole juurtunut tässä kansassa,
niin on mähä-pätöinen, lapsellinen ja jonkin joutaiva taian
tekeminen sitä yleisemmin kaikissa taudissa ja tapa-turmaisissa
tiloissa koeteltama keino pahaa kartoittaa. Pahan (taudin eli
muun) synnyn tietäminen näyttää taian teossakin samoin kuin
loihtien parantaessa oleman ensimäiscnä ja pää-asiana. Se
keino, jolla tämän synnyn perille tamallisesti pyritään, on arpo-
minen. Muutaman arpomisen laadun kertoi minulle eräs
Sllkkulaincn seuraamalla lamalla. Seula asetetaan alas-suin
maahan ja neli-kantaan seulan ympärille pannan kaksi hiiltä ja
kaksi sami-plllaistll, niin että niistä tulee risti ja että hiili on
hiilen »vastassa ja sami »vasta-päätä samea. Seulan pohjan
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keski-kohdalla riiputetaan nyt harjaa, ivarteen siotusta rihmasta,
ja harjalta kysytään taudin syntyä esim. näin: „jos tauti lienee
maasta tullut, niin käy hiileen! tcchihan lienee medestä tullut,
niin käy sameen!" Harja, joka tähän asti on seisonut yhdessä
kohden, rupeaa nyt häilymään, häilyy aina kowemmin jakolvem-
min joko sami- tahi hiili-linjaa pitkin taudin luontoa myöten,
sillä sen se malttamattomasti ainakin ilmoittaa, ja siitä näkee
arpoja, mistä paha on puuttunut. Samaan tapaan armoltaan
myös mirsi-kirjan sisään haitta-puolestansa siotulla aivaimella,
jota riiputetaau sormella lehtiäisestä ja joka niin ikään sanoo,
mistä tauti on lähtenyt. — Tämmöisiksi pahan-päimäisiksi tai-
oiksi on muinaisten Suomalaisten ankara loihtemincn täällä ku-
tistunut, jossa tietäjä rohkeasti astuu poisajettawan pahan kanssa
taistelemaan, ja lujasti luottaen sanojensa tehollisuutcen, hengen
innolla manaa hänen kipu-mäkeen, tuli-tostiiu eli muihin pahoi-
hin paikkoihin.

Waan näistä kolkoista aineista kääntykäämme iloisempia
puolia täkäläisen rahmaan elossa katselemaan. Tanssi eli „tantsu"
on täällä hywin rakastettu huwitus laulun rinnalla. Tätä iloa
ei minulla ole ollut tilaisuutta nähdä kuin yhden ainoan kerran,
ja tunnustaakseni täytyy, ctt'en tällöin sen rakennuksesta saanut
oikeata selmää, oliko se niitä Manhan-aikuisia kansallisia tanssia,
joita meltutus eli melkutin, hapan-lohlo j. m. omat, ja joita
wielä paikoin muualla Tuomessa tanssitaan, mai lienee hän ol-
lut muualta tuotu, jolta se minusta näytti, sillä sitä hypättiin
melkein „mkeliskan" tawoin. Liikkeet oliwat miesten puolelta
sangen notkeat ja somat, naiset taas meniivät tasaisesti „kuin
sorsat iveden päällä," niinkuin siitä muutllmllssll lenkki-laulussa
sanotaan. Viulut omat täälläkin hämittänect Manhan kantelen
soiton. Kantelen soittajia kysyttäessä tiettiin kyllä aina mainita
siitä ja siitä „marnillsta ja selmästä" soittajasta, maan kuin hä-
nen koti-seutuunsa tulimme, oli taide-niekka joko kuollut eli kan-
telensa hälvittänyt, mieläpä »viuluksikin muuttanut. Wiulun
soittajia sitä ivastaan löytyy melkein joka kylässä, sillä herännäi-
syyskään, joka muualla tylyllä jumalistelemisellaan tarkoittaa
miattoman ilon, ei tartu mahalla Karjalaiseen. Soittoa ja lau-
lua täälläkin tarwitaan enimmin häissä. Ia häät kerran pu-
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heiksi saatua en ivoi olla kertomatta Waltjärwen pitäjän hää-
tapoja, jotka minulle puhui näissä asioissa paljon kokenut mies.
Hänen lausettansa myöten pitämät Sawakot ja Äyrämöiset, muun
erilaisuuden ohessa, häänsä melkein yksillä käytöksillä, ja seuraa-
masta kertomuksesta näkee siis lukija koko tämän puolen hää-
tctlvat.

Kuin lemmen kipuna on sytyttänyt pojan sydämen pala-
maan rakkaudesta kehen neitoon, ja hän siis ei näe tulemansa
aikaan ilman tätä tomeriksensa saamatta, ei hän itse mene kosi-
maan, waan lähettää joko isänsä eli emonsa morsiamen kotiin,
tietämään tokko itse saapi tulla neitoa kosiin, wai ci. Sieltä
kuin annetaan lupa, niin se sanan-iviejä antaa rahaa morsia-
melle, ja wiepi sen iloisen sanoman, että raha otettiin ivastaan,
kotona odottawalle. Ensiinäisenä lauantaina sen jälkeen mene-
ivät sitten sulhanen ja morsian pappilaan „lukemaan" s. o. it-
siänsä kuulutuksiin panettamaan. Pyhänä palajaa kumpikin ko-
tiinsa, maan ilta-puolella menee sulhanen kahden taikka kolmen
naitto- eli puhe-miehen kanssa morsiamen kotiin ja antaa juh-
lallisesti hänelle kihloiksi solen, sormukseu ja rahaa. Outo luu-
lisi kihlauksen jo päättyneenkin tähän, maan niin ei kuitenkaan
ole. Sillä Musta snlhaisten s. o. sulhasen ja hänen miestensä
syötyä, oikeata.naimisen kauppaa, tämän sanan alku-peräisessä
merkityksessä, rumetaan pitämään. Taloon on nini. kerinnyt ko-
toutua kylältä rähmästä, ja uämä myöivät nyt morsiamen sul-
haselle. Ensin kysytään suurta summaa, sataa ja enempääkin;
»vaan toiset tinkiwät puoleltausa, ja hyivän aikaa näin kauppaa
hierottua, synnytään wiimein hinnoilla. Morsian annetaan, mikä
kymmenestä, mitä »viidestä ruplasta, jonka rahan sulhanen heti
suorittaa morsiamelle. Kaupan tehtyä antaa hän morsiamen emol-
lenkin niinkutsuttua „juottorahaa", ja puhemies Miskaa rahlvaalle
lauttia „kissan-rahafsi", jolla nimi on siitä, että katsojat tässä
tilassa nautuwat kuin kissat. Siitä panelvat sulhaset rahwaan
polttaa tupakkaa pöytään, Karkeata tupakkaa sekä kartuusia, ken
mitenkin". Joku talonmies lukee ikäskuin tupakan siunaukseksi
sen nlilikutsutun „tupakka-luwun", joka on runo-mittaan tehty
kertomus tupakan synnystä, waan niin ruokotoin, ett'cn sitä tässä
woi julaistll. Sen luettua lauletaan wielä „tupakka-wirsi", uusi<
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muotiscmpi loppu-myötäisyyfsillä tehty laulu tupakan hymistä
aivuista, waan jotn on niin mittakaan armotta ja sen ohessa
loppu-puolellansa, joten sitä minulle laulettiiu, myöskin niin
kclmotoin, etten sitäkään huoli tähän panna. Wasta sen lau-
lettua käypi rahivas tupakkaan käsin, jn kästä tupakan nautitsc-
misesta klitsutannkin kihlajaisin yleisesti koko tässä osassa maata
tnpatoiksi, jn niissä olon tupakoilla käymiseksi. Morsia-
men kotona yötä oltua lähtelvät sulhaset maanantai-aamuua puis.
Morsian lähtee heidän joukossansa sulhasen kotia katsomaan, ja
hänen kanssansa seuraa nainen, jota kutsutaan sauwatsi. Mor-
siau ja sauma owat sen päiwää sulhasen wicmina, waan lähte-
lvät sitten seuranwana päilnänä sulhasen lantaloihin") susimaan
cli antimia keräämään, iviipyivät tällä matkalla jonkun 3 taikka
4 päiwää ja käymät kaikkein luona, kutka »vaan häihin kutsutaan.

loukun 3 eli H iviikon perästä tulemat sitten häät, ja
»vihkiminen tapahtnu pyhänä kirkolla. Wihittyä menewät nuori
parikunta kumpikin kotiinsa, waan ilta-päiwällä tulee sulhanen
joukkoncen, morsianta ottamaan. Morsiamen koti-talon pihalle
tultua jääpi sulhanen ulos ja lähettää waan yhden puhe-miehen
tupaan kysymään, saapiko talossa yö-siaa. Nahwas eiwät sitä
ensin antaisi, käskemät toiseen taloon. Hyivän aikaa tästäkin
asiasta leikitellen juteltua, lasketaan sulhais-kansa sisään, ja talon-
mies ottaa heidät ivastaan laulaen wärsyn eli kaksi jotain juma-
lista ivirttä. Puhe-miehet wastaawat puoleltansa wärsyn eli pa-
rin laulamalla. Sen tehtyä ei tulijoiden wielä anneta rauhassa
olla, sillä rahlvas kysyy nyt heiltä tie-kirjaa eli passia. Puhe-
miehet antamat heille jonkun paperin, olipa se mikä tahaan.
Nahwas, joka siitä on lukewinaan, loruaa kaikenlaista muka
näistä matka-miehistä, ja tässä ei taas, sanota puututtawan hä-
ivittömiä juoruja tie-kirjan lukijoilta. Sitten tuoivat morsiamen
sauma ja niin monta muuta naista, kuin sulhasia on, näille
tyhjän kapan (kiulun) kulienkin, jossa on nästyykki päällä. Sul-
haset ottamat nästyykin ja panemat kappaan rahaa, mikä miten-

") Sanaa lanko käytetään täällä sen piftliällisessä merkityksessä: suku-
lainen, heimolainen. Toinen pipliassa löytywä sana, jota rahmaan kielessä
en ole muualla kuin täällä kuullut, on hamaan, esim. hän meni hamaan
Pietariin asti.
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kin, jotka rahat jäämät morsiamelle. Syötyä sitten käydään
tanssimaan, ja näin menee koko yö ilossa ja riemussa. Häihin
keräytyy taivallisesti paljon rahinasta kuokkimaan, joita kuokka-
mieraitakin tapa maatii edes kerran syöttämään. Nämä laula-
mat nuorelle parikunnalle mikä hymää, mikä pahaa, enimmän
kuitenkin jälkimäistä, ja usein koskemat laulajien kuokka-sanat
niin kipeästi laulettuun eli hänen heimolaisiinsa, että ilosta ero-
taan tappelulla. — Maanantai-aamuna ottaa sulhanen saaliinsa
omaksensa, ja morsiamen puolesta lähteivät kaaset ja hänen lä-
himäisiä sukulaisiansa noude-michinä häntä uuteen kotiinsa saat-
tamaan. Täällä on ivastaan-otto, tie-kirjan kysyminen ja kaikki
muut käytökset aiman samanlaiset kuin sulhasenkin tullessa mor-
siamen kotiin. Uön tullen saatetaan nuori parikunta „tupaseen"
eli aittaan (jota paikoin myös kutsutaan „huoneheksi") makaa-
maan. Siellä annetaan heidän olla noin pari tuntia ja sitten
»viedään heille sinne ruoka. Wielä jonkun puoli tuntia saaivat
he olla kahden kesken, ivaan nyt meneivät kaaset ja hunnutta-
ivat morsiamen, näin tehden hänen täydeksi »vaimoksi. Morsia-
men nimeä hän kantaa kuitenkin wielä nuorikkonakin hyivän ai-
kaa, muutamissa paikoin Inkerinmaalla aina siksi, kunne anoppi
kuolee ja hän saapi emännyyden käteensä. Hunnun saatuansa
tulee morsian lupaan, ja laulettua taas jotatuta jumalista käy-
dään syömään, jonka perästä ne lahjat, mitkä morsian susimassa
täydessänsä on saanut, „lauletaan tupaan". Nämä oivat enim-
min nästyykkiä, kintaita, esi-liinoja ja muita semmoisia. Morsia-
men lveli eli joku muu heimolainen jakaa ne hää-iväclle sillä
keinoin, että huutaa suku-nimeltään jokaisen, jonka luullaan ky-
kenemän lahjaa ivastaan ottamaan, sillä siitä on raha annet-
tawa. Sulhasen isä, »veljet ja sisaret saalvat, niinkuin muualla-
kin on taivallista, antimiksi paidan, josta heidän myös täyiyy
antaa morsiamelle rahaa, ja enemmän kuin muiden. Morsiamen
noude-miehet saamat hymät nästyykit, maan nekin antamat enem-
män rahaa kuin muut Mieraat. Lahjukset kuin oivat jaetut, käy-
dään sitten syömään, juomaan, tanssimaan ja kaikella taivalla
iloa tekemään. Seuraamana aamuna syötäessä miimeistä atriaa,
joka pitää olla muna-maitoa ja talkkunaa, ajetaan waiwaisen-
rahaa, joka annetaan kirkon kassaan ja ilmoitetaan tulewaua
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pyhänä saarnlls-tuolilta. Niille noude-miehille, jotka oivat mor-
sianta auttaneet hänen ompeluksissansa, tamallisesti hänen lap-
suuden-ystämiänsä, annetaan poislähtiessä hää-rawinnoita kanssa
niinkuin leipää, lihaa, putelli »viinaa j. n. e. Nämä kuin tule-
mat koti-kyläänsä, josta morsiankin on, meneivät iltaisella mor-
siamen koti-taloon, johon kylän nuori rahmas keräytyy, ja tässä
pidetään uäistä tuomisista wielä pienet pidot. Tätä kutsutaan
kuntoilla käymiseksi. Ia häät seka niitä seuranneet ilot ja
pidot päättyivätkin tähän.

V. Nahwas.
Monista tässä mainitsemattomista syistä ei rahmaan ulko-

nainen tila ole tiitettämä. Paitse Kilvennapaa, joka kuuluu
Rajajoen kiwäarti-pajan alle ja jolla on hywin huokeat iverot,
ja poisluettua wähäinen osa Walkjärweä ja Sakkulna, jotta owat
tawallista kruunun maata, omat Viipurin läänin koilliset pitäjät
herrojen alustaa. Talonpojat owat heidän lampuotiansa, jotta
moisnicktll cli pehtori, jos liian huolimattomasti tilaansa hoita-
mat eli muuten rikkoivat hänen mielensä, »voipi ilman lähtö-
päimättä luoluuttaa maasta. Tähän epä-makaiseen oloon owat
talonpojat itset syy-päät. Sillä joku aika takaperin tahtomat sekä
isännät että csi-malta saada hcidät kontrahdin tekoon, jonka kautta
he määrättyä tveroa »vastaan olisiwat edes kontrahdissa määrä-
tyn pitemmin tahi lyhemmän ajan olleet tiloillansa pysymäiset.
Vaan onnettomat epä-luulot ivulitsimät rahmaan niin, että kon-
trahtia ci uskaltanut tehdä kuin hywin harivat, ja yleinen epä-
luuloisuus tätä ivastaan oli ollut niin suuri, että kontrahdin
tehneiltä perheet pakenitvat metsiin ja jättimät perheeu-miehen
yksinänsä talossa istumaan. Arwattawasti on toittrahdin pelko
nyt jo paljon asettunut, kuiu on keritty nähdä, että siitä sen tch-
ncitlä ci ole ollut »vahinkoa, »vaan suuri hyöty. Jos siis moni
talonpoika nyt jo on katunut silloista tuhmuuttansa ja olisi lval-
inis kontrahdin tekoon, niin pitimät he tällöin parempana enti-
seen epä-ivakaisuutccnsa jäämisen. Ia tässä onkin täkäläisen ta-
lonpojan elämässä nähtäivän huolimattomuuden, laiskuuden ja
wentoudcn juuri. Sillä arwellen: mitä minä huolin niin paljon
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työtä panna maahan, josta kukaties huomenna olen poisluowu-
tettu! laiminlyöpi hän maanmiljelykscn ja heittäytyy muille hel-
pommille elatusteinoille. Juuri samasta syystä ei hän rakenna
kartanoansakaan, Maan rypee esi-isien aikaan tehdyissä, maahan
kaatumissa tuman-töllissä, joihin hän ei paljon saa nauttiakseen
edes ilman santamaa Jumalan Ivaloakaan, sillä lasit omat Har-
moissa paikoin isommat nelis-nurkkaista puolta kyynärää, enim-
mäffi osaksi paljoa pienemmät. Tämmöisessä hämärässä elet-
täessä hyöstyy siimottomuuskin sanomattoman hywästi, eikä lie-
nekään Suomessa missään niin siistitöintä kansaa kuin tämän
puolen rcihmas on. Porsaat, tukot ja kanat liikkumat, kuin per-
heen jäsenet konsanllnsakin, tumassa malloillansa. Eikä se einän-
tätä hämmästytä yhtään, jos tulko miutä tekisi taikina-saahmiin-
kin, jolla on samoin tuin pöydällä cli penkkilöillä alinomainen
paikkansa tumassa, nim. pöydän alapäässä. Siinä pidetään sitä
eli sen kantta wielä jotn-päiwäisenä pöytänäkin, joten se arivatta-
»vasti nuolautuu ja pinttyy ympärillä istujien likaisista jaloista
ja »vaatteista niin paksuun tahratkaan, että liasta ulko-puolelta
milt'ei ivoisi lastuja »vuolla.

Syrjä-clatusteinot owat monenlaiset. Maau-wiljelyfsen eli
pikemmin karjan-hoidon etuihin lienee kuitenkin wielä se lucttawa,
että täältä wedetääu Pietariin wasittoja, porsaita, kanoja, kanan-
munia ja raja-pitäjistä maitoakin sekä „liyhkiä" eli päällistä;
jältilnäistä niin tarkkaan, että monin paikoin et löydä ivoin-
murua koko kylästä. Tämä kauppa tuottaisi suuren edun rah-
wcialle, jos sitä oikein osattaisiin hallita. Waan hywin arwaa
jokainen, että yleinen köyhyys ei anna aikaa eikä waraa syöttää
tcurastettamia eläimiä niin, eli pitää maito-tuottamia siinä kor-
juussa, että niistä olisi pantaivaa semmoisten pöydälle, jotka
kalliimman hinnan maksamat. Sen ohessa harjoitetaan tässä
kaupassa kaikenlaista petturitta, joka kaikki yhteisesti tekee, että
ostaja warowasti käypi näiden kanssa kauppaan ja polkee hin-
nan niin alas kuin suinkin Moipi.

Muuan elatus-teino, jota Nalkjärlveläisct olletikin harjoit-
talvat, on rätin keruu. Minä satuin näkemään tämmöisen
rätti-saksan Paltealan kylässä Raudulla. Hänellä oli wähän
saippuata, nauhaa ja muuta pientä tamaraa kirstussa, jota hän
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antoi ämmille rätistä. Hän luki rätti-puudasta maan 15 eli 20
kop. hop., ja tawarana hinnan antaen sai hän sen arwattawasti
wielä huokeammasta. Tämmöiset tcrääjät myöivät tämän ta-
ivutan sitten rajan takana olemiin paperi-ruukkiin suurella edulla,
ja jotakuta tuiikkokauttll myöhemmin käydessämme semmoisessa
tehtaassa Valkeasaaren seurakunnassa kuulimme rätti-puudasta
silloin nillksettaivan 80 kop. hop.

Uleinen työ kclväällä maan sulettua ja ennen kiireempiä
töitä on parkin kiskominen. Tänä »vuonna kuului parkilla
kumminkin olewan huono hinta Pietarissa, johon sitä »vedetään,
eikä kuormalta saataivan juuri päälle 6 hopearuplan, joka ei
suinkaan ole iso hinta, kuin muistelemme, mikä työ parkkia on
kiskoessa raallll kewät-ilmalla metsässä ja sitten ivctäessä 10 ja
12 peninkulman päästä kauppa-paikkaan.

Paljoa marmeulpi ja myöskin paljoa isompi rahan tulo on
näiden pitäjien rahivaallll niinkutsuttujen ruunun-lasten elät-
tämisestä. Pietarissa löytyy uim. suuri löytö-lasten huone,
ja tästä annetaan lapsia talonpoikain elättää sekä Wenäjän että
Tuomen puolelle. Kuin talonpojan maimo on tehnyt lapsen,
menee hän niin pian kuin woimat myöten-antamat Pietariin ja
annllksen mainittuun löytö-lasten huoneesen imettäjäksi. Täällä
on hän 3 eli H miikkoa, saapi ruuan ja hyivän palkan, noin 30
tahi 35 kop. hop. päimältä, ja lapsi, jota hän siellä on imettä-
nyt, annetaan sitten hänelle kotiin hoidettamaksi. Lapsien elatuk-
sesta maksetaan kymmenenteen ivuoteen asti 1 rupl. 50 kop. ja
sitä Mllnhemmista 1 rupl. hop. kuukaudelta. Vaan ne pitääkin
sitten hywästi ruokkia, ja »varsinaiset mirkamiehet oivat säätyi
kahdesti kuukaudessa pitämään niinkutsuttua „motrua" eli katsel-
musta, tokko lapset omat tcrmeet ja puhtaat, ja jos kuka hänelle
annettua lasta ei ole hywästi hoitanut, otetaan se häneltä pois.
Arivattaivasti tästä on suuri rahan tulokki maalle, sillä ainoas-
taan Raudun pienoisessa pitäjässä ariveli kirkkoherra elätettämän
noin 800 kappaletta näitä isättömiä lapsia. Mutta kuinkas käypi
omille lapsille, jotta äiti Moiton pyynnön tähden heti synnytettyä
jättää Mieraan Maraan, sarlvella imetettäiviksi, ja joiden liha-
muudestll ja puhdasna pitämisestä ei tarivitse mastata kelienkään
„motru-herralle", kellä oma-tunto ei motrua pidä? Tätä kysymystä
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on tässä »vaikea waötata; se kuitenkin on warma ja toden-peräi-
iien asia, että täällä kuolee mahdottoman paljo pieniä lapsia, ja
että mäki-luku muutamin paikoin, esim. Raudulla, juuri sen (ei
muuttojen eikä muun) kautta, on »viimeisinä wuosi-kymmemnä
tlilituivllsti mäheunyt.

Kaikilla näillä keinoilla ja myöskin, jos muu ei auta, sillä
alinomaisella rahdin-wedolla pysytäksen etelci-Wiipurilainen aina
rahassa. Waan tämä raha kuluukin häneltä huwasti. Jauho-
kulia medetään lakkaamatta jo kaiken talivea ja sitten aina uu-
tiseen asti Pietarista. Sen ohessa on hän kaiken puolin her-
kullinen. Jolta ivaan kopeekkakaan joutaa, se syöpi monenlaiset
ryyni-puurot, piiralkaiset ja muut ruoka-herkut, se juopi .^oh-
mit," juopi „scijut," ja sen tyttärillä löytyy aina.talana rinte-
liä, lauruskoja (mesi-leipää) ja saiktoja (Mehnä-pullia), niinkuin
eräässä runossakin sanotaan:

Tliwi on tyttöjen eleä,
Syölvät saiktoa salissa,
Knuruskoa kammarissa.

Vaatteihin menettämät sekä miehet että naiset paljon. Äyrämöis-
naisten monenlaiset kirjat ja tikkaukset omat kaikki osto-langasta
tehdyt, ja niiden paljas tekeminen jo maksaa paljon, sillä se ot-
taa paljon aikaa. Miehet, joilla pyhä-pukuna on taivallineu
Menäjän tvaatteus, taikka semmoiset „leäpät" (lakit) ja Miitat
kuin Helsingissäkin nähdään kutsariloilla, ostamat saappaansakin
»valmiina Pietarista. Tieltä tuodaan kaikki heMoisenkin kalut,
yksin ue paksut ivcmpeleetkin, joilla Viipurilaisen nähdään ym-
päri maata koreileman.

Jos helposti saatua rahaa siis säästyykin jollakulla saitu-
rilla siihenkin määrään, että hän lvoipi panna jonkun summan
„lampartiinkin," elää enin osa rahwasta köyhyydessä, ja tämän
puolen taivllllisia rikkaita ei ensinkään moi metää niiden rinnalle,
joita länsi- ja pohjais-Suomessa rikkaiksi kutsutaan.

Alinomainen rahan kanssa liikkuminen synnyttää Viipuri-
laisessa monta pahaa taipumusta. Jos »vaan hywän hinnan
saapi, on hän walmis myömäcin waikka oman äitinsä, kaupas-
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sansa harjoittaa hän »valhetta ja petosta, ja on kärkäs oudon
ja äkkinäisen kukkarosta hyötymään, maissa hän ivarlllndesta on
yhtä puhdas kuin muukin Suomalainen. Warkautta parempi
ei kuitenkaan millään taivalla ole »väärä todistus oikeuden edessä,
ja jos tosi lienee mitä tuomarien ja mirka-miesten kuulee ivalit-
taivan, niin saadaan »vieraat miehet täällä moninkin paikoin
puhumaan, mitä asia-mies panee heille suuhun. Se siweys la-
moissa, josta tämän puolen naismäkeä kiitetään, ei myöskään
taida olla muuta kuin se yksinkertaisuus, joka aina on tamattama
raaemman kansan elannossa; jossa mähän on haukutusta, siinä
tullaan ivähemmiii erchtymäänkin. Waan että läheinen raja-
naapurius kansan kanssa, jossa liiallista ivapautta mies- ja
waimo-puolten wälillä ei pidetä minäkään Mikana, ei ole ollut
»vaikutuksettansa etcla-Wiipurilaistcn lamoissa, sen halvaitsee jo-
kainen siinä maassa matkustama pian. Omasta kokemuksestani
tiedän, että runoja kerätessä kewyt-mieliset laulut omat Maunoilla
ensimäisiuä, luin »vaan laulattajaan terran oivat perehtyneet, ja
heidän kanssansa olet lyöllä saadessasi heidäl ymmärtämään,
ett'ei semmoiset Mirrct „lirjaan lelpaa."

Jumalan sanan tuntemattomuus ei tulienkaan ole syynä
näihin hänen käskyjensä rikkomisiin. Sillä joka paikassa, missä
laukkuni olen awannut ja laukussa olemat kirjaset, joita räh-
mästä Masten olen pitänyt kanssani, omat tulleet näkymiin,
omat sekä nuoret että ivanhat olleet hywin näpyljäät niitä joko
ostamaan eli muuten ansaitsemaan, ja näissä tiloissa näyttäi-
nyt luku-taito on ollut kiitettämä, marsinkin mitä lapsiin tulee.
Waan tämän kansan lemeämpi mieli ei lanan pidä enemmän
kirjan kuin papinkaan opetusta tallella, ja sama mielen kemeys,
jos en huoline sanon kemyt-mielisyys, marjelelee sen herännäi-
syydestäkin, sillä siementä tähän ohdakkeita tantalvaan kasmuun
ja sen kylmäjiä ei täälläkään ole puuttunut. Taikka jos etelä-
Wiipurilainen kerran kääntyy heränneeksi, on hän tässäkin lewyt-
mielinen ja palmelee silloin Jumalala „hyppimällä," niin kuin
niiden muutamissa paikoin ilmestyneiden „lukijain" sanotaan
salassa tekemän. Kansan luonto estää kuitenkin tämän ainoas-
taan raja-kylissä näyttäineen määrällisen millityksen laajemmalle
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lewenemästä, ja seurakuntien paimenet owat myös kiitettäwällä
walppaudclla siitä lammas-laumansa »varjelleet.

Mielen kemeydeksikö lienee täkäläisen rahwaan luonnossa
sekin luettama, että se kernaasti apinoipi muita kansoja setä ivaat-
teissansa, niinkuin jo miehistä sanoin, että kielessänsäkin. Harma
mies löytyy, joka ei, waikka edes sollventamalla, puhuisi menä-
jän kieltä. Sen ohessa ja juuri sen kautta onkin kieleen tullut
paljo menäjän-kiclisiä sanoja. Molempaan seikkaan niin »venä-
jän puhumiseen kuin sanojen siitä lainaamiseen on kumminkin
tarwiskin pakoittanut Viipurilaista, silla kauppa-retkillänsä lar-
»viisee hän mainittua kieltä mälttäinättömästi, ja lainatut sanat
omat taas melkein yksiä, mitä muissa maakunnissa un lainattu
ruotsinkielestä. Tämän todistamat semmoiset sanat tuin: lääppä
(leäppä), kormano, läjät, jassilta, pristani, pcrewosa,
rokona, satu, liyhki j. m., joilla toisissa paikoin maatamme
omat ruotsinkieliset wastaawciiscnsa: hattu eli myssy, tasku,
silat, tori eli aski, ryki, lossi (saksankielisestä sanasta Floss),
kyiti- eli holliraha, ryytimaa eli »vieläpä retoolikin, reta.
On tähän inurtcesen ruotsinkielestäkin lainattu sanoja, niinkuin
esimerkltsi: mollit helmat, sunti salmi, laappi sekä kaappi että
pöytä-laatikko, liimit j. n. e.

Wiime niloilla on kansa jo kumminkin puhdas-kiclistcn kir-
jojen enemmän lcmcttyä maahan, ruwcunut wähcntäinään näitä
ulko-kielisiä sanoja puheestansa. Pappien ja ivirka-miesten esi-
merkki, jotka täällä niinkuin muissakin osissa maata puhuttawat
lllpsillausa aina kouluun lähettämiseen asti rahlvaan kieltä, ku-
luttaa kansasta »vähitellen sen oman kielen häpcilcmisen, joka
Suomalaisen täälläkin on saattanut mieraillakorestilla omaa iha-
nuutta peittämään. Warmaan parempaa kansallisuuden tuntoa
lapsissansll hcrättäälscen on muuan kirkko-herra eronnut tässä
asiassa wirla-welistänsä ja ottanut lapsillensa hoitaja-naisen Kyy-
rölän Mcnäläisestä kylästä, josta seikasta hän toiwoi perheelleilsä
paljon etuja, mitä sitten tulleekin, koska mainittu nainen jo oli
oppinut sitä kieltä, jota kirkko-herra itse puhui rouwansa kanssa,
ja näin tyhjäksi-tehnyt ne toimot, jotka oliivat liikutelleet rakas-
tamaista isän-sydäntä.
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Wiipurin läänistä poikkesi lirjoiltaja sitten matka-kumppa-
linsa kanssa Inkerinmaahan, jossa he lamellen tälä maala use-
ammissa suunnissa leräsimäl lelmollisen runo-kokouksen. Erot-
tuaan mainitusta lumppalistansa työskenteli kirjoittaja syksy-
puolen samaa kesää Watjan kielen kanssa, josta hän seuraa-
mana muonna Ruotsin kielellä toimitti kieli-opin, ja wielä syk-
symmällä oleskeli hän Tartonlinnan (Dorpatm) kaupungissa,
Wiron kieltä ja kirjallisuutta oppimassa, josta hedelmä, kirjoitus
Wiron nykyisemmästä kirjallisuudesta, löytyy painettuna
aikakautisessa kirjassa Suomi ivuodelta 1855 (siww. 1—109).
Mutta kuin näillä matkoilla ei tullut muita erinäisiä matka-
muistelmia kirjoitetuksi, niin ei niiltä tässäkään lvoida sen enem-
pää kertoa, maan saapi lukija heti lähteä kanssa sille matkalle,
jonka kirjoittaja teki seuraamana wuonna Aunuksessa.



Matka Aunuksessa w. 1855.





Gnsimäinen Kirja.
Saivodojen liimassa (Petrosawodsklssa) ! P. kesät. !Bix>.

Rakas Ustäwä! Wiiineinkin istun nyt Omegan rannalla,
tämän järiven, joka ymmärtäjälle tietää niin paljon kertoa Suo-
malaisten muinaisuudesta ja jonka tienoot »vielä nytkin omat
isoksi osaksi Suomalaisilta asutut, tällä rannalla, johon jo niin
kauwan olen turhaan ikäwöinyt. Hywin arwaat, että minulla
sitä ensi kerran nähdessäni poivessa hyppi ivähäisct thalatta-
thalatta-tlinteet, maikka meri ei minulle ilmoittanutkaan waiwo-
jen loppua niinkuiu Xenophontin seuralaisille, maan niiden alkna.

Niinkuin tiedät elää Suomen lansaa, eli kansoja, joiden
seassa Suomen kielellä tulet toimeen, ulkopuolella meidän Suo-
meamme lähes yksi merta kuin meidän rajojen sisällä. Et ole
niitä Köppcn'in menäjänkielisiä töitä tainnut saada käsillesi, jossa
hän tekee tilin Wenäjän mallan europalaiscn osan kansoista,
niiden seassa Suomalllisistakiu, ja seuraamat numero-lulvut,
näistä töistä otetut, eimät sinusta siis tuntune hywin »käwiltä.

Wenäjän piirissä, ulkopuolella Suomen rajoja, löytyy
Suomalaisia

Hämäläisiä. Karjalaisia.
Virolaiset, Wiron- jn Lihwinmaassi,

Pietarin ja Pihkowan (Pstowin)
lääneissä

Liibi- eli Liiwiläisel Kuurinmaalla .

Vatjalaiset Inkerinmaalla ....
Muut Inkerinmaan Suomalaiset asu-

jat (Sawakot, Äyrämöiset ja Iu-
kerikot)

Karjalaiset Noivgorodin läänissä . .

633,500.
2,100.
5,100.

90,000.
27,000.



32

Näistä lähes 1 miljonasta Suomalaisesta elämät enimmät
yhdessä jaksossa Suomenmaan kanssa, ja tekisimät jo ylsinänsä-
lin, wielä paremmin sen lanssa yhtenä, pienoisen »valtakunnan,
waissll toiselta puolen täytyy sanoainme, että useampani tässä
lueteltujen kansojen ja Suomenmaan Suomalaisten tvälillä si-
wistyksessä on satoja ivuosia.

Wirolaisten kieltä mainitsemattakaan, on näiden muidenkin
heimolaistemme murteita aika Malista tutkittu Suomesta käsin,
ja marsinkin on Aunuksen ja Arhnngclin Karjalaisten kieli hei-
dän maassansa tehtyjen runo-keräysten ja matkustusten kautta
tultu hywästi tuntemaan, maissa tieteelle siitäkin lienee wielä
paljo työtä. Eteläisemmistä murteista oli Sjögrcn-lvainaja tut-
kinut kaikki, paitsi Twer'in Karjalaisten kieltä, waan kuin hänen
tutlinlonsa näissä asioissa oli enemmän historiallinen kuin kie-
lellinen, niin ei kieli-tutkinto niistä hyötynyt muuten kuin sen
kautta että eri lahkojen rajat ja asuin-paikat tuliwat paremmin
tunnetuiksi, ja etelämpänä Sywäri-jokea (Sivillä) oletvista kie-
lemme haaroista ei imeläkään löydy kirjoitettuna muuta kuin
Lönnrotein kelmollinen iväitelmä: On» <l6t lioi-cl-lzclnulizil» spr»-
-llet. Mutta kieli-tutkintomme ja kieli-oppimme ei pääse etcenpäiu
ennenkuin kaikki murteet, niinmyös nämä mainitutkin, omat tut-
kitut, jonka ohessa myös on pelättciivä, että jälkimäisistä moni-
kaan ei enää kauan jaksa seisoa joka puolelta päälle tunkeulvaa
»venäläisyyttä ivastaan ja että ne sen yhteisen äitin-kielen omi-
tuisuukset, joita kukin parhaiten miljeli, niinmuodoin jäämät tun-
tematta, joten taas se alku-peräinen kuiva, joka kieli-opin kerran
tulee yhtcen-sommilella kaikista murteista, jäisi majanaiseksi ja
epä-selwäksi.

Hämäläisiä.
Karjalaiset Tweiin jaIaroslawin lää-

neissä
Vepsäläiset Nolvgorodin ja Aunuksin

lääneissä 16,000.
Karjalaiset Aunuksen läänissä ... „

Knrjal. Arhangelin läänissä ....
656,700.

Karjalaisia.

86.000.

44.000.
11,200.

258,200.
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Minulle sattui se onni, että auttajien ja ystämien aivulla
sain matkustella sekä Inkerinmaalla että Wironkin kielen piirissä,
jolla matkallani sain myös tilaisuuden tarkemmin ylöspanna
Vatjalaistenkin kieli-murteen omituisuukset. Niin heräsi mieles-
säni toimo, enkö yhdellä tielläni wielä saisi Vepsäläistenkin ja
eteläisten Karjalaisten murteita tarkemmin tutkia, ja hyiväin ys-
tälväin toimesta on tämäkin matkani tullut mahdolliseksi. Tämän
matkan alkua saan sinulle nyt tässä wähän kertoa.

Pääiökseni oli alkaa matkani sen pohjaisimmasta päästä,
s. o. Aunuksen läämn etelä-osasta, ja »vähitellen painua etelään
päin, kunne koko matka päättyisi Tmerin Karjalassa. Sitä Mar-
ten läksin Pietarista liikkeelle hela-tuorstaina 17 päimänä men-
nyttä toukokuuta.' Astuttuani siihen höyry-laimaan, joka Nemaa
myöten oli minun Pähkinälinnaan saattama, sanoin mielessäni
jää-hywäisct kaikille niille eduille, jotka matkalaiselle on siitä, että
sclmästi ymmärtää matkllstettalvan maan ja matka-kumppaliensa
kielen, ja walmistuin kärsiwällisyydellä kestämään kaikkia niitä
wastutsin, jotka muukalaista warsinkin tässä maassa kohtaaivat,
sillä wähän ivoin sitä toitvoa, että nyt hymälle aikaa saisin kuulla
niitä kieliä, joita paremmin ymmärrän kuin ivenäjätä. Tässä
kuitenkin erehdyin. Matkalle päästyä ja sen hälyn ja tungoksen
asetuttua, jota höyry-laimoilla tamalliscsti on ennentnm kaikki
pääsee paikoillensa, kaikui useammalta luin yhdeltä haaralta kor-
muni tuttuja tielen-ääniä, jotka tosin eilvät Maikuttaneet minussa
niin suurta ihastusta kuin entiselle ulkomaalla matkustamalle
Venäläiselle tuli, joka rauta-tiellä sattui mierus-kumppalinsa jalalle
polkemaan ja tämän röyäistyä tuskansa hymin tutulla ja ei iha-
nalla menäjäii-kieliscllä kirouksella, ilolla huusi: oi rassaat isän-
maalliset äänet! Waan mielelläni kuuntelin minäkin niitä isän-
maallisia ääniä, jotka nyt täwiwät korwiini, ja aloin tiedustella
niiden synnyttäjiä. Ensinkin oli höyry-laiman päällikkö Ruotsa-
lainen, joka useampia »vuosin takaperin oli eronnut koti-maastansa
ja tänne tultuansa rumennut sen yhdys-tunnan palwelutseen, joka
Ncwan joella käyttää höyry-laiwoja. Hän puheli erään matka-
laisen kanssa, jonka myös murteestansa heti kuulin Ruotsissa
syntyneeksi, ja jonka sekä halmanlnisesta asustansa että kalmeasta
ja laihasta muodostansa päätin ompelijan kisälliksi. Waan mä-



34

hän aikaa puhuteltuani miestä sain tietää, että hän oli rauta-
ja muiden tehdasten rakentaja, kotoisin Vermlannista ja tänne
leipäänsä etsimään tullut noin neljä »vuotta takaperin. Mainit-
tuani, että täällä senkaltaisten töiden taitaivalla miehellä mahtoi
olla sen suurempi palkan-ansio kuta »vähemmin semmoisia taitajia
wielä löytyy maassa, sanoi hän juuri ivastaisin päin yleistä
tämmöisten »vehkeiden tuntemattomuutta syyksi siihen, että hänen
oli työläs toimeen tulla, sillä ne, joiden tilat ja iuarat ivaatisi-
ivllt heitä tehtaallisiin yrityksiin, ymmärtämät näiden luontoa ja
hyötyä wielä liian wähän, ja panemat ennen Maransa muihin
mähempi-satoisiin edes-ottoihin. Kumppalini oli selmä Venäläi-
nen, ja kummeksiessani tätä sanoi hän Pietariin tultuausa jon-
kun ystäwän neuwosta muuttaneensa erääscn »venäläiseen perhe-
kuntaan, jossa mcmhili tytär oli opettanut hänelle Wenäjän kieltä
ja sitä niin suloisesti sokcrtanut, että hänen ruotsalainen sydä-
mensä oli kokonaan sulanut Wenaton ihanuudesta ja hän tästä
itsellensä ikuisen kieli-oppaan ja tomerin ottanut. Muuten hän
oli kiiwas sodan »vihaaja ja toiivoi sen ajan ei enää kaukana
oleman, jona kaikki kansat elämät suloisessa soivinnossa, ja maissa
kuinkin olisin kokenut osoittaa että tämmöistä uutta maata ja
uutta taiwasta ei tässä maailmassa ole odottamista, ja että
ihmisten seassa ainakin tulee löytymään semmoisia ilkiöitä, jotka
riistämät ja polkemat hcikompata naapuriansa ja joiden tähden
toistenkin pitää olla Maroissansa, ei hän luopunut toiivostansn,
että sota kohtakin oli aiman mahdottomaksi tulema. — Mutta
wielä rakkaampia ääniä kuin sen kielen, jota näiden miesten
kanssa puhuin, kuuluiivat korwiini höyry-laiwan tayttäimestä (ma-
siinasta), jonka hallitsija ja hoitajat oliivat Suomalaisia, ylei-
sesti tapaatkin Venäläistä Harmoin semmoisessa toimituksessa,
joka lujaa kestämäisyyttä eli erinomaista tarkkuutta tvaatii. Niin
on isoin osa Pietarin käsi-työläisiäkin, marsinkin kaikissa isompaa
taitoa maatimissa käsi-töissä joko Suomalaisia eli muita ulko-
laisia, ja niin höyry-konettenkin käyttäjät sekä tehtaissa että lullu-
neuwoilla. Pienemmässä kaupassa ja muussa rahan-antamassa
tupen-lekuttamisessa, jossa lyön komuus ei hartioita liivistä, Ve-
näläinen sitä ivastaan on merratoin ja hyötyy siinäkin, missä
toinen nälkään kuolisi. Paitsi edellisiä saan sinulle wielä esittää
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erään maa-miehen, kauppiaan Pietarissa Km, joka, syntynyt »ve-
näläisistä lvanhemmista Haminan kaupungissa, siten on Suo-
malainen alamainen ja puhuu Nuotsin kieltä niinkuin Suomea-
kin aiwan selwästi. Hän matkustaa Aunuksen läänissä olemaan
kaupunkiin Wytegra, jonka tienoilla on lvuokrannut liitu- ja
punnmulta-uiurrou. Kuultuansa minun myös matkustamani Au-
nukseen pyysi hän minua kajuutti-tomeritsi kanaivalla, jonka tar-
jon mielelläni olinkin wastaan, sillä hänestä puhtaasta Venä-
läisestä oli minulle arwattawasti hywä apu alku-matkassani.

Pähkinälinnaan (Schlusselburg'iiu), jota myös Pähkinä-
saareksi ja Pähleliksi olen kuullut mainiitaivan, tulimme kello '^2;
koko matka, mähäu päälle 60 mirstan^), kesti siis waan H'/«
tuntia, waissa nicno oli wasta-wirtaan. Newan rannat oivat
alusta hywin matalat ja parilta kymmeneltä mustalta kesä-asun-
noilla jn kylillä peitetyt; ylempänä korkeneivat ranta-penkeret kah-
den puolen ja kllsmamat laihaa männyssöä. Joen suurin leiveys
on 350 ja Mähin 150 syltä. Nemaa ivoipi kutsua Pietarin
kaupungin äititsi, sillä ilman tättä joetta ja siihen juoksemitta
kannwoittll ei tämä laupunki olisi ivoinut nykyistä suuruuttansa
saada. Ennen Moskolvan rauta-tien rakentamista waluiwat nim.
koko pohjaisen ja keski-Venäjän tuottamat tätä jokea myöten
meren rantaan. Mainittu rauta-tie on jo temmannut osan ja
tempaa aikaa myöten wielä enemmän tätä kulctusta puoleensa,
mutta nytkin olisi ivastaan tulemien aluksien määrän »voinut
sadoiksi saada, ken uiitä lukemaan olisi rumennut. V. 1838,
jolta ivuodelta Stuckenberg'in iviimeinen ilmoitus Ncwan-kulun
määrästä on, tuli sitä myöten Pietariin eli meren rantaan 24,391
alusta ja 1,378 lauttaa, joiden yhteen-laskettu arivo oli 142 milj.
726 tuh. paperi-ruplaa, ja wasta-wirtaan meni Pietarista talai-
sin 2,829 alusta ja 8 lauttaa, joiden.arivo oli 24 '/2 milj. ruplaa.
Arwellet: mihinkäs muut alukset sallivat, kuin niin monesta tu-
lijasta niin Mähä menee takaisin? Useammat näistä myödään

") Koko Nclva on 67 wirstaa pilkä. Tämä ja enimmät seuraamiakin
ilmoituksiani owat otetut Ttuckenbergin tekemästä: Hydrographie des Rus-
sischen Reiches, l Theil, S.t Plburg 1844, ja saman tekijän kirjasta: Ve-
schreibung aller im Russischen Reiche gegrabenen und projectii'-
ten Lanäle. 1841.
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lastin purettua Pietarissa melkein niissä oleivnn puun armosta
s. o. noin 20—40 hopea-ruplasta, jn kulettajnt palaamat kotiinsa
joko toisissa aluksissa eli maata myöten. Tämä myöminen ta-
pahtuu sentähden, että niissä joissa, joita myöten alukset tule-
mat, wielä löytyy perNaamattomia koskia, joissa alusta tyhjä-
näkin on waikea cll'ei mahdotoin wasta-wirtaan kulettaa. M-
deksi ainoaksi matkaksi tehdyt omatkin nämä alukset hywin törkeät,
koskien ja fanawien tähden leiveä-puhjaiset matalassa-kullijal ja
kömpeläl, ja jos heidät jättäisi tuulen »varaan, sen »voiman, jolla
alukset luontoansa myöten oikeastaan kulkemat, niin olisi heidän
rantaan-pääsemisensä milt'ei isompi ihme kuin Valaman monas-
terin perustajan kulku, jonka rahwaassa säilymä lause kertoo tä-
hän saareen tulleen — myllyn-kimellä. Purjeesta ei näille aluk-
sille siis ole suurta apua. Talvallisesti mcdntctään ne hemoisilla,
yhdellä tahi parilla, Harmoin useammalla, ja hemoinen otetaan
jo useasti kotoa kanssa. Harivcmmin »vedätetään parkkoja ihmi-
sillä, mutta tälläkin keinoin näimme Laatokan lanawalla useam-
paa alusta luletettllivlln. Miehiä oli luusi lappaletta itaskuin
ivaljllissa kunkin parkan edessä; he näyttiwät metämän kaikesta
moimastansa, sillä palkka maksetaan summassa koko matkalta, ja
maissa heidän sanottiin työllänsä hywästi ansaitseman, täytyy
tunnustaani, että ihmis-armoni tunsin muutamia tuumia supis-
tuman ihmisen näin juhtana nähdessäni. Kumminkin metäjin,
sekä ihmis- että hemois-juhdin, kuletetaan alusta pitkästä meto-
nuorasta eli jukosta, maston latlvaan sidotusta, ja perä pidetään
aluksesta joko hirmuisen pitkällä melalla eli wielä hirmuisemmalla
hirsistä tehdyllä pyyryllä. Vastaan-tulijoista aluksista, kuin wc-
täjät kulkemat yhtä joki-martia eli lanaman reunaa, selmitään
siten, että toisen »vetäjät seisahtuivat, alus juoksee entistä »vauh-
tiansa eteenpäin ja ivastaan-tulija laskee sen löyhenncen, weteen
painuneen jukon päällitse, joten wiiwytystä ei tule minkäänlaista.
Vähän ivaikeampi on ohitse-pääsemincn seisowista aluksista. Jos
tämmöisessä ei ole mastoa, niin annetaan jukon juosta pitkin
alusta, jonka miehet saamat maroittaa, että se eteenpäin mennes-
sään ei tempaa mistä airoa, mistä mesi-pyttyä, mistä mitäkin
irtonaista kalua kanssansa meteen. Vaan kuin seisomassa aluk-
sessa on masto, ei jussoa käy sen ylitse nostaminen, maan se
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päästetään irti »vetäjistä, kootaan alukseen ja wiskntaan ohitse
päästyä taas »vetäjille, joita, kuin ne hemuisia owat, pienoinen
poika on ajamassa.

Pähkinälinnaan tultna oli jokaisella etemmäksi matkaamalla
ensimäisenä huolena hanttia itsellensä sia kello 3 Uuteen Laatok-
kaan lähteMihin matkustamia klllettamiin aluksiin, joita muukalai-
sella, Hollanninko kielestä lainatulla nimellä kutsutaan treschkot.
Sen tehtyä oli jo pahoin naukuivan maljankin ivaatimuksia aika
tyydyttää ja tilaisuus hymä lähellä olemassa "traktirissa." Joka
ruokailtuansa täällä ei ruwennut kuuntelemaan tupa-urkujen cpäil-
tämää ihanuutta, jota kaikissa Venäläisissä rnwinto-paikoissa saapi
fylläkscnsll ja mähän liiaksikin kuulla, pakeni takaisin treschkotiin
knlujausa katsomaan ja uutta kulku-tieumoa lähemmin tutkimaan.
Vaan sen lähtemiseen on »vielä runsasta puoli tuntia aikaa, ja
emällksikin, sillä treschkotissa ci myödä muuta kuin miinaa ja
lsajua, näilä lahta ainetta, joitta ei huonoinlaan niusitka lule
toiineen, emäälsikin olet jo kanawan rannalla istumilta ämmiltä
ostanut pullia ja suolatta paistettuja mcreksiä siikoja, joidenmauksi
ämmä on eri maksusta likaisilla hyppyisillänsä likaiseen paperiin
»vielä likaisempia suoloja anianut. Näin ihan lvalmisna ollen
et tiedä mitä tehdä, sillä treschkotin kannella istuminen käypi ikä-
Mätsi jo siitäkin syystä, että rannalta tungeksin ympärillesi kyni-
men-kllnsin kerjääjä-akkoja, jotka kiskomat sinulta kukin kopeekan,
mikä nuoruuttasi kiittämällä, mitä hylvää morsianta toimoen,
mikä polvaamaan iarj otellen. Näistä ahdistuksista et pääse muu-
ten luin että lähdet »vähän tämclemään piltin joki-wartta ja ran-
nalta käsin katselet joen suussa saarella olewata Pähkinälinnaa,
johon aikasi ei enää riitä mennä. Tämän linnan rakensiivat
Venäläiset lv. 1323, ja sitten oli se »vuorotellen milloin Wenä-
läisten milloin Ruotsalaisten »vallassa, kunne edelliset 14 päiw.
lokat. 1702 pysywäisesti asettiwat lippunsa sen tornille. Paitsi
näitä entisten sota-retkien elähyttämiä muistoja herättää tämä
liuun myöhemmältä ajalta muistoja, jotka surkeudessa omat edel-
listcu mertaisia, maan joilla ei ensinkään ole sitä wirkistäwää
luontoa, jonka tunnet umistcllessasi sodan tosin werisiä waan
uljaita melskeitä. Luopuaksesi näistä ajatuksista Moit linnan
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ohitse pitkä-silmällä *) katsahtaa Laatokan merellenkin, joka sinusta
on rakas, sillä se ja sen rannat, Neivan ja Symärin jokien iväliä
lukematta, omat wielä kokonansa Suomalaisten mallassa, tämän
meren rannalla olet jo ennenkin käynyt, elänyt, kukaties synty-
nytkin, »varmaan ystämiä, ehkäpä hellempiäkin tuttaivia saanut,
joille kaikille cnnen edemmäksi poikkeamisiasi woit lämpimän
terwehdykscn mielessäsi lähettää. Wailla siis Laaloltaa rakas-
tamme ja se näin muodoin meille kyllä on ponto» euxemu»,
täytyy kumminkin tunnustaamme, että se muun puolesta on
oikea puutos 3X61N08. Koko sen laajalla ranta-alalla ei löydy
yhtä ainoata kclwollista satamaa. Paraimmiksi sanottamat alus-
ten lymy-paikat omat kuitenkin Suomen puolella, nim. Soitan-
Inks, Jaakkiman Hamina, Sortawala, Valama ja Salillisten
satama. Näistäkin on useampi aiwan »vaaratoin waan »nuuta-
millä tuulilla, toisilla taas olvat alukset niissäkin suuressa ivan-
rassa, ja ilman sittä owat kaikkikin sylvempi-kulkuisille Immoille
matalat ja hankalat tulla. Vaan meren aamuus ja ranta-maiden
mataluus tekemät, että myrskyt ja aalto Harmalla merellä omat
niin ankarat kuin tällä, jonka ohessa kulkua monin paikoin rasit-
tamat hieta-matalikot, joita tuuli wielä taiten pahan lisäksi ajaa
paikasta paissaan, ja joiden tilaa ja laajuutta siis ei koskaan
päästä tuntemaan. Sentähden onkin mercn-kulku Laatokalla hywin
wähä-arwoinen. Suomesta en luule tätä merta purjchdittawan
useammalla kuin korkeintaan sadalla aluksella, ja niidcnkiu lastit
omat »vähästä armosta, cniunuäksi osaksi halkoja ja puu-tamaroita,
kimeä Nuskealastll, Puutsalosta ja muistakin paikoin, kaloja ja
joku mähä ivoitll. Venäjän puolella on tosin kulku suurempi
Symärin suusta Reivaan, maan ei sekään ole lanama-kulun
rinnalla mistään armosta. Laatokan suurin pituus on pohjasta
etelään 194 mirstaa ja suurin lelvcys lännestä itään 119 mirstaa.
Syivyyttä on sillä tamallisesti 10 syltä; maan muutamin pai-
koin pohjaisemmassa osassa 165:tin syltä; Koncmitsan saaren ja
Sortllnlahdcn Malilla on paikoin 25 ja Mähää pohjaisempana
jo 55 syltä.

') Pilkä-silmäksi kulsutaau yli koko Wiion ja Inkerinmaan sitä ka-
lua, jolla meillä on muukalalnen kiikarin nimi, eli se wielä hankalampi,
uudesta lehty sana kurkistin.
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Mutta treschkotin kello on jo soinut kahdesti, — nyt soise kolmatta ja miimeistä kertaa, jättäkäämme siis Laatokka ja
Pähkinälinna kaikkine muistoillensa hywästi ja kiiruhtakaamme
uuteen kulku-neuivoomme. Treschtot on noin 20—30 kyynärää
pitkä ja 6—lo kyyn. lcweä wenheen tatuoin rakennettu alus. Sen
alimmainen, pohjaa likin osa on katettu ja jaettu tamallisesti nel-
jäksi kajuutaksi, joista kolme kokimmaista owalrikkaampia kulkijoita
ivasten ja matsawat Pähkinälinnasta Laatokkaan (104 wirstaa)
3 ruplaa hop. tappalc, waan pcrää lähinnä olewa on aluksen
kulettajien asunto ja lännellä lulkctvien yhteinen lymy-paissa.
Näiden kajuuttani katto on nim. tasainen, kaide-puilla ja penkeillä
ivarustettu, ja tässä kulkee noin 30—50 henkeä semmoisia mat-
kaajia, jotta eimät moi eli tahdo mainitulta matkalta enempää
kuin 30 top. hop. maksaa. Koko rakennus muistuttaa mieleesi
niitä kumia Nonn arkista, joita piplian-historiassa olet nähnyt,
joka yhtäläisyys meille kätvi sitä merkittämämmäksi kuin meidän
matkatessa satoikin hirmuisesti. Noan monen-laatuisista eläimistä
jos meidän aluksesta muut liencmät pois jätetyt, niin ei suinkaan
sikaa ja sen luontoa sikaisuutta ole unhotettu. Muihin aluksiin
nähden kulkee treschtot kiireesti, sillä sitä »vedätetään kahdella
hemoisella. jotka noin parin cli kolmen kymmenen »virstan päässä
aina otetaan uudet. Myös kulkee se läpi yön, mutta kumminkin
meni matkalla Laatokkaan, jota etemmätsi treschlotit eiwät lule,
lähes »vuorokaus aikaa, ja 4 cli 5 wirstaa on se matka, jonka
se tunnissa siirtyy eteenpäin. Kajuutat oivat sangen hyivät, niissä
on taksi miehen-maattawaa sohwaa, pöytä ja pienoinen ikkuna.
Kuiu matkalaisia yhdessä kajuutassa on kolme, niinkuin meitä
edellä mainitun kauppa-miehcn ja hänen puukhollarinsa kanssa
oli, niin »viettää kolmas yönsä lattialla, joka onni meistä kohtasi
»viimeksi nimitettyä. Kauniilla ilmalla on kulku näissä aluksissa
sangen hupainen, waan sateella, jota meidän tulkeissa kesti
osaa matkaa, ahtautuu kannella kulkijoita, jotta kaikki eiwät sotvi
yhteiseen kajuuttaan, siihen kaltaiseen solaan, johon herras-ka-
juuttain owet autcewat, ja heidän sorinaltansa, pajatukselta, to-
ralta ja kirouksilta ci lempokaan tahdo tulla toimeen.

Aluksesta näin puhuttuani pitäisi muuan sana sanoa itsestä
matka-wäylästäkin. Se on, niinkuin hywin tiedät, Laatokan la-
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naiva, mcnewä pitkin Laatokan rantaa Newan alusta Volho-
Mlln joen suuhun. Stuckenbcrg kertoo, että Pietari Ensimäinen
rakentaen uutta kaupunkiansa tuli ajattelemaan määrällisen Laa-
tokan kannwalla kiertämistä siten, tuin kaupungissa taimen tul-
tua elo-aineet aina nousiwat niin kalliiscn hintaan, että löy-
hempää rähmästä useampina taimina luuli tuhansin hengin »täl-
lään. Kulun kementämisellä jokia myöten ja mainitun järlvcn
Maittamisella oli toimottama maan sisä-osista enemmän tuleman
niiden tuotteita pää-kaupunkiin, joten hinnat laskeutuisimat ja
kaupungin olisi mahdollinen enetä. Tässä ajatuksessa ei Pietari
erehtynytkään, ja kannivan työhön käytiin käsin M. 1718. Teet-
täjien pettuus ja muut esteet tetimät, että hän ei itse ennättä-
nyt nähdä tekoansa malmisna, sillä masta 1731 aivattiin se ku-
lettamaksi koko pituudeltansa. Sen kaiwamiscen käytettiin sekä
päiiväläisiä että sota-michiä, joita jältimäisiä työssä oli toisin
ajoin kymmenin tuhansin miehin, mutta ruotsalaisista sota°wan-
geista, joita muistan lukeneeni tässä työssä käytetyksi, ci Stuc-
kcnberg kannivan historiassa mainitse mitään, ja luultama onkin,
että sota-mankia ei panlu näin lähelle koti-maansa rajaa irtonai-
sin käsin työtä tekemään. Tämä kannwn yhdistää, niinkuin sa-
noimme, Wolhownn Newan kanssa, ja sen kautta aukesi kultu
tuotteille Wolhowan, sen syrjä-jokien, Ilmajärwen ja siihen juok-
semien monien ja suurten jokien tienoilta. Vielä suurempi tuli
hyöty tästä kanamasta sen yhdistettyä Nyschnij-Wolotschokm
kannivan kautta Wolgan latwojen ja näin muodoin Knspian
meren kanssa, joka kanalva laimettiin melkein yksiin aikoihin
edellisen kanssa. — Toinen, keskimäinen ja suorin Wolgajocn
yhdistys Laatokan ja Itämeren kanssa on Tihwinan-kanalvan
kautta, joka yhdistää Laatokkaan Mähän idempänä Wolhowan
suuta lankccwan Säsjoen eräiden Wulgaan mencwien wesien
kanssa, ja joka tuli walwiiksi m. 1812. Sasin ja Wolhowan
suut juoksuttaa toisiinsa pitkin Laatokan rantaa 10 »virstan pi-
tuinen, w. 1802 »valmiiksi saatu Säs-kanawa. Wielä kolmas
tie Wolgasta Newaan on Marian-kanawa, jota yhdistää Vjclo-
oseron ja Oniegan järivet, josta jälkimäisestä Symäri jllotsuttaa
Meden Laatokkaan, ollen edellinen Wolgan syrjä-jokien kanssa
yhteydessä. Tämä kanalva »valmistui tv. 1808. Symärin suusta
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taas kulkee Sywärin karmiva pitkin Laatokkaa Säs'in suuhuu,
joka kanawa tuli »valmiiksi iv. 1810. Edellä mainittu Tihmi-
nan-kanawa ou myös yhteydessä Wicnajoen (Dwinan) kanssa,
ja sen kautta Itämcri Vienanmcren (Valkean meren) kanssa.
Näin selitettyäni lyhykäisesti kaikki ne wesi-yhteydct, jotka Laato-
kan kanamaa myöten saattamat talvaransa meren rantaan, en
enää luulekaan ihmettelemäsi sitä mabdotointa liikettä, joka tällä
kanawlllla on. Enin sitä myöten kultcwa tawara on eloa, he-
delmiä, nahkoja, pellaivasta, liinaa, puu-tawaroita, halkoja ja
tiwiä, ja juuri näiden taivaroiden tähden, jotka useasti lastataan
amonaisiin paikkuihin ilman erinäisittä laita-peitteittä, on myös
lielletty tanawalla höyry-aluksia läyttälnästä, loska uiistä nou-
semat kipunat »voisilvat tämmöisten alusten kalliit lastit »valkean
»vaaraan saattaa. Tämä tulen kielto on niin koma, että tresch-
lotissiikaan ei kannella saa tupakkaa eikä edes sikariakaan polt-
taa, ja meidän matkatessa oli päällikkö, joka tämmöisistä rikok-
sista on wastuun-alaincn, saada salkoa 25 rupl. hop. siitä, että
eräästä katsastus-paikasta oli nähty miehen treschkotin kannella
scimuja wctelcwän. Päällikkömme koki kumarrellen ja nöyrällä
puheella lemmitcllä sen ala-upsicrin ivihaa, joka häntä tästä
nuhteli, ja onnellisesti ohitse päästyä tyhjensi hän liroulsilla ja
sadatutsilla, joista Venäjän kieli on niin sanomaltoinan rilas,
kymincnin ja sadoinkin kerroin hätänsä sen musitta-rukan päälle,
joka syy-pääksi löydettiin.

Näitä ja muita asioita oli trcschkotissa hymää aikaa kat-
sastaa ja miettiä. Matta-kumppallstani kämi aika wielä ikälväm-
mäksi kuin minusta, ja hän oli jo lattarlstansa näyttänyt mi-
uulle torttiatin, joilla muta aitaa lyhentää. Wann tähän humi-
tutsccll en »viihtiuyt puuttua, ja pian saikin kortti-kumppalin
eräästä Saksalaisesta, juka cli missä kussa Wolhowan ticnoissa
ja jolla oli toimena halkojen ostaminen ympäristöltä ja niiden
Pietariin tulettamme», josta etuja kehui sangen suuriksi. Hän
oli wielä nuori mies ja ivasta 6 lvuotta sitten Lihiuinmaalta
tänne tullut, »vaan oli jo niin tottunut maahan ja sen tapoihin,
että täytöksessänsä oli mittel wenllläisempi kuiu Weuäläistt itset.
Laatokan kaupunkiin tultuamme oli minulla ensi työnä kuulas-
taa, tokko Latina-Pellolle lähtemiä aluksia eli »venheitä oli kau-
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pungin rannassa. Tämmöinen löytyikin pian, pienoinen kolmi-
laita wenhe, keski-kohdalta katettu molemmin päin awonaisella
katoksella. Vaan kuin omistaja tahtoi minulta tästä matkasta
neljää hopea-ruplaa, kuiu edellensä ilma oli sateinen, tuulinen
ja kylmä, niin päätin suostua entisen matka-kumppalini tarjoon
ja hänen kanssansa maata myöten lähteä, »varsinkin kosta maa-
matka paitse muitta eduitta tuli huokeammaksi kuin'mcnehin me-
neminen. Kumpplllini hankki matkallemme niin kutsutun taran-
tas'in ja piankin olisimme tästä hywästä paikasta olleet ivalmiit
lähtemään, ellei Saksalainen, joka kortti-hulvituksesta ei wielä
ollut kylläänsä saanut, olisi tiusannut kumppaliani tälle siihen
asti ei hyivää onnetarta »vielä uudellensa koettelemaan. Jo
treschkotissa oli nim. toinen heistä ikäskuin leikin wuoksi „pan-
nut lautaan" kyinmen-kopeikaisen, joka pian oli ruplaisitsikin kas-
wanut. Heidän pelinsä ei ollut tviisaampi sitä, jota meillä si-
aksi kutsutaan, waan sen lopetettua wiimcinkin myöhään illalla,
luopui Saksalainen isommasta raha-summasta kuin koko minun
matka-kassani oli, eikä hylvällä mielellä meiltä jää-hymäisiä otta-
nut. Hänestä erottuamme läksimme yötä myöten matkalle. It-
sestä Laatokan kaupungista, joka elää Maastansa läpi-kulkcmien
parssojen kostitscmisesta, en Moi muuta sanoa kuin että sen
kimecimättömät kadut sateisina aikoina oivat kurjat kulkea, ja
että kellä pitkä-martisct moide-nnhkci-saappaat on, se pääsee Laato-
kankin kaduilla ilman jalkojansa märäksi saamatta eteenpäin.
Muuten on Laatokka hywin wanha kaupunki, sillä jo Venäjän
»valtakunnan perustaja Rurik asettui ensin tähän paikkaan ja
rakensi sen. Silloin oli se kuitenkin paria kymmentä wirstaa
poikempanll merestä, jolla paikalla, nykyisen Uspenskojen kirkon
seudussa, lvieläkin sanotaan löytyivän jäännöksiä. Nykyisen eli
uuden Laatolan asetti Pietari Ensimäinen tähän Wolhowan
suuhun. Tämä joli, jonka yli meidät saatettiin nuoraa myöten
ivedettäivällä lautalla, on lciveä tuin järivi ja yön hämärässä
näyltiivät sen rannat tauniilta. Wolhowan itä-puolella on maa
matalaa, tasaista, enimmätsi osaksi metsätöintä aina Syivärin
suurelle syrjä-joelle Ojat'ille asti, jossa se ylence »vähän ja tas-
waa männyNöä.
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Ladeinoje-Polessll, karjalaksi Latina- eli Lotina-Pel-
lolla, joka on pieni piirikunnan kaupunki (ujesdnij gorod) Sy-
märin warrella, oli aikomukseni rumeta muutamiksi Miikoiksi asu-
maan, osittain erästä alettua työtä päättääkseni, osittain myös
paremmin Venäjäin oppiakseni. Vaan tässä rähjässä ei ivoi-
nut kunnon korttieria löytää, jonlatähden en kauan arwellutkaan.
Maan päätin heti pitentää maikani aina tänne Petrosaivodsk un,
karjalaksi Eawodoille, asti. Täältä kuwernööcin 010-paikasta
toiivoin muassaui wietäwien awustus-kirjojen kauiia woiwani
läänin-hallitukstlta saada jonkunlaisen käskyn maalla olemille
ala-mirkamiehille auttaa minua matkassani, ja ilman sittä tiesin
pohjais-Tschuudein ell Vepsäläisten pohjaisiinman ryhmän, jonka
ensimäisetsi työ-pnitakseni olin katsonut, oleman maan 60 mirstaa
etelään päin tästä kaupungista. Mntkastanikaan en tauau epäil-
lyt lähteäkö Eymäiiä myöien sen suuhun asti Onicgan ran-
nassa ja siitä maisin Petrosawodsk'iin, eli Aunuksen kaupungin
ja maan kautta maata myöten, sillä Aunuksessa loimuin tapaa-
mani täällä elämiä luteeriu-usloisia Suomesta tulleita Suomalai-
sia, joiden tilan tiedustamista katsoin welwollisuudekseni, ja toi-
seksi tahdoin myös mähän kuunnella Aunuksin Karjalaisten kieltä,
Maikka sen tutkiminen uyt ei juuri tarkoitutsenani ollut.

Eruttuani hylvästä matka-kumppalistani, jota lälsi edellensä
Vytcgrann päin, alkoi stantsan (pustipnikan, kestikiclvarin) isäntä
tnrjotn nlinulle heivuisin ilman podoroschnatta cli tie-kirjatta, ja
tingittyäni kyyti-rahan tuimatta osaa huokeammaksi ensi lvnadiu-
toa päätiukin häneltä hewoistt ottaa, joista tosin tulin maksa-
maan wähän encnlulän kuiu jos podoroschna olisi ollut, ivaau
joten pääsin ivailvasta rumeta sitä ja sen antaja-ivirkamiestä kau-
pungilta etsimään. Juuri puics lähteissäni tuli nuori mies hy-
wän-laistssa asussa sisä-huoneesta hoippuen ulos, ja pyysi mi-
nulta anteeksi, että tultuamme stantsaan ja niiniämme ylös-kirjoi-
tettaessa häneen oli noussut se syntinen ja pakanallinen ajatus,
että minä, jonka nimi hänestä oli niin oudolta kuulunut, olisin
anglitschanin (engelsmanni)! Tätä ajatusta ja sen kanssa seu-
rallivata peltoa oli hän jo kokenut lielvitellä parilla kolmella
Mliilll-ryypyllätin, waan kuutta suuri oli hänen ilonsa, kuin oli
kuullut Wenäjän kieltä puhulvani, ja kuinka suuri eikö hänen
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katumuksensa ollut, oikea-uskoisesta eli toki oman tsaarin ala-
maisesta miehestä niin hirmuista ajatelleensa! Pian tuli häu
kumminkin tuntemaan että tosin olin jälkimäinen, josko oikea-
uskoisuudcn onnestakin täytyi ollani ulkona, mutta hänen hylvci-
tahtoisuutensa ei siitä »vähennyt; hän oli muka itsekin käynyt
mieraassa maassa, nim. Libaussa, jossa oli ollut isänsä (Pieta-
rin kauppa-miehcn) ulkomaalta tulemia tamaroita ivastaan-otta-
massa, ja jossa häntä sinä yhtenä yön-scutunn, jonka siellä oli
Mieltänyt, hirmuinen itämä oli waiwannut, kuin ei muuta ollut
maan kielellä osannut lausua kuin: ihh Weiss nit. Seta ika-
wcitäni haihduttaakseen että loukkaustansa hyivätsi tehdäkseen
tahtoi hän nyt tostitsemisen pyhää welwollisuutta minua koh-
taan täyttää, ja leppyjäis-kannut »voin itse »valita joko »viinana
eli rommina. Louttaukscn, kuin se ajatusta ulommatsi ei ollut
tullut, woin hänelle kernaasti anteeksi antaa, mutta lcppyjäis-
kannuille en ruwennut jäämään, waan otin uudelta ystäwältäni
kiireiinmän mukaan jää-hylväiset ja lätsin pois.

Sywärin joki on Lotina-Pellon kohdalla, jossa Aunukscen
päin meneivä saatetaan lautalla yli, kapeampi kuin sen lväkeivä
syrjä-joki Ojat, jonka poikki olimlne muutamia kymmeniä »virs-
toja ennen Lotina-Pellolle tultua kulkeneet. Tien »varrella Au-
nukseen päin ei Symärin pohjais-puolella ole kuin yksi kylä Ve-
näläisiä. Jo toinen kylä, Mägrä nimeltä, noin 40 wirstaa
joella, on Karjalaisia, jotka tieltänsä kutsumat Auuuksen eli
Liivivin kieleksi, ja joiden ala täältä saaden ulottuu pohjaan
päin aina lähelle Wienan merta ja Lapin rajoille, ja lähelle
Oniegan merta itää kohti. Paitse kielessä, näössä ja laivoissa
eroawal Karjalaiset täytötstssänsälin Wcnäläisistä naapuristansa
ja uslolaisistansa. Karjalainen ci kumartele cilä lilvcrtclc niin-
kuin Wenäläinen, ja kaluistansa woipi matkalainen olla täällä
yhtä huoletoinnll kuin Suomessakin. lutellakseni Mägrän stant-
san Manhan isännän kanssa jäinkn tähän yöksi ja Lotina-Pel-
lolta oletva kyyti-mieheni sopi hänen kerallansa, että tämä scuraa-
lvana aamuna saattaisi minut loppu-matkan (10 mirstaa) Au-
nukseen, johon asti edellisen oli minua kyydittämä. Näiden Kar-
jalaisten kieli on jo hywin wenäläistynyttä, jota ei ihme liene-
kään. Ukko jutteli ennen „pajatetunkin" (lauletun) Liwwitsi,
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waan nykyisen rahwcian sanoi hän waan laulawan wenäjän-
kiclifiä "pajuja" (lauluja). Entisten aikaan oli Sywärin poh-
jais-warsi ollut kokonansa Karjalaisten »vallassa, waan Pietari
Ensiniäinen, joka Salvodojen laitoksia rakentaessansa useasti mat-
kasi sinne ja kerran ratsain kulkiessansa Lotina-Pellolta suoraan
Samodoille oli lähellä Tylväriä taivannut kylän, jossa Hälliä ei
oltu „ellcnncity" (yinnlärretty), oli aniannt käskyn, että kaikkein
Karjalaisten piti Venäjän kieltä oppia, jota käskyä ei kuitenkaan
jaksettu täyttää muualla kuin Syioäriä lähinnä olelvissa kylissä ja
näin olisilvat näiden asujat Karjalaisista Venäläisiksi muuttunect,
näin wenäläisyyttä »nulihunkin .ssarjalaan enemmän tullut. On näi-
den eteläisten Karjalaisten kielessä toistakin »vierasta ainetta, nim.
tschuudilaista eli »vepsäläistä, »varsinkin idempänä, Pyhäjärlven po-
gostalta altain aina Tawodoillc asti. Tämän seuratuuuan tie-
noissll kulkee st Tuolnen uiaan-selästä tulewa mäki-harjanne, joka
katoo Tylvärin ja Omegan seuduissa, ja saattoi entiseen aitaan
oila Vepsäläisten ja Karjalaisten rajana, sillä heti sen itä-puolella
tapaat kielessä sen muutoksen, että esim. d, jota Karjalan kielessä
ei löydy, kuuluu hywin puhtaasti ja stlwästi (mciden, teiden,
andan, kand on), ja että rahwas kutsuu kieltänsä Lyydin kie-
leksi ja lisiänsä Lyydiköiksi, jolla nimellä minunkin kunnioitettiin.
Puhtaita Tschuudeja (Vepsäläisiä) näiden tienoitien asujat eiwät
kuitenkaan ole, ivaissa »vepsäläinen aine heidän karjalaistuneessa
kielessänsä on cpäilemätöin ja heti tuntuwa. Vepsäläisiä, joita
täkäläinen rahmas toden mukaan tietää elämäksi etelään päin
Snwodoilia, kutsutaan täällä Schoksalaisiksi, ja kartalle kat-
soessani löysinkin näiden mainitussa ryhmässä Sch oksa-nimisen
kirkkokunnan jn saman niinen olen eräällä pienellä, Symäriin
juoksemalla joella läänin etelä-osassa nimenä tawaunut. Wep-
säläis-nimeä ei tuntcnut kukaan, eli sanottiin Vepsäläisiksi
pohjempana eläiviä Karjalaisia. Vasta, paremmat tiedot asi-
asta saatuani, tahdon sen sinullenkin tarkemmin selittää. — Mai-
nitulta Mägrän ukolta sain myös iietää, että täkäläisien „Suo-
malllisten" (lutcerin-uskoisten) yleivin mies Jörön Turunen,
josta Pietarissa jo olin kuullut, marmaan oli huomenna taivat-
tatvll Aunuksen kaupungissa.
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Täällä on nim. tori-kaupan laita aiwan toisin puoliu kuiu
»neillä. Täällä kulkee talon-poika kaupunkiin ei myömään Maan
ostamaan, sillä Miikon tarpeet lihassa, ivoissa, kalassa, „kartoh-
melissa" ja muissakin aineissa haetaan aina pyhänä Auuutstn
„rint'lllta" (torilta). Myös keräytyy rahmas tänne hulvitukstn
muoksi ympäristön mctsä-tylistä, ja illalla lopettaa jokainen juh-
lansa niin, että juopi maan-tien marrella olemissa kapakoissa
päänsä täyteen koko Miikon edestä. Tämä elämän-laatu on luteeri-
laisillakin taivatsi tullut, ja sentähden Moi niitä, niinkuin sanottu
on, huomenna joukolla tawata Aunuksessa. — Aamulla Marahin
läksimme siis isännän kanssa liikkeelle, maan tietämättäni löysin
„tclegalla" kaksi matka-kumppalia, joista ei minulle oltu mitään
mirketty. Toinen, joka istuihcn rinnalleni, oli miinan-myönti-
oikeudcn muolranneella puulhollarina ja palasi nyt Lotina-Pellon
tiellä olemien kapakkojen miiNo-tuloja teräämästä Auuufseen, ja
toinen taas, ufon miereen ajajan-istuiuielle rumennut, oli hänen
apulaisensa. Koska heidänkin kauttansa moin jotakin tietoa saada
maan elosta ja olosta, niin annoin heidän olla paikoillansa, ja
miinll-puufhollarl oli niin hymä ja pyysi minua korttieriin luok-
sensa. Myös oli hänen ilta-puoleen mcntäwä Sawodojen tietä
myöten 45 wirstaa yhdenlaiselle asialle kuin nykyinenkin matkansa
oli ja tarjoutui minulle edellensäkin matta-toiveriksi ja kyydin-
osamieheksi, luwaten Aunuksessa hcmoistt hankkia ja »valuuttaell
koko Sawodojen tiellä podoroschnna ei tarwittawan, josta raha
maan menisi turhaan ja jota nyt pyhä-päimänä ei saisikaan euncn-
kuin jos ilta-puoleen, pyhän ohitse mentyä. Näitä »viimeisiä
lauseita en uskonut tosiksi, sillä nähtämästi tahtoi hän maan
minusta saada kyydin-puolentajaa iisellensä, jonka tähden en
matkastakaan moinut lnitään marinaa sanoa. Kaupunkiin tultua,
jonka, muista pitkin Mostn-jokea smen. Olonka) olemista kylistä,
eroitti Maan eräistä maalatuista taloista ja niinkutsutusta gos-
tinnoj-dwor'ista (kauppa-kartanosta), alkoi rahmasia kokoutua to-
rille, jonne minäkin läksin heidän elamoitsemistansa katsomaan,
edellä mainittua Turuista kuulustelemaan ja häneltä täällä elämien
mlllln-miesteni tilaa tiedustelemaan.

Näistä sain piankin yhden käsiini ja sen amulla löytyi
Turunenkin. Hän niinkuin muutkin täällä elämät Suomalaiset
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omat tänne tulleet nälkää pakoon köyhemmästä kotimaasta ja
olcksimat kasakoina eli päilväläisinä täkäläisten talonpoikien työssä,
joten työn-tekijä mies ivoipi kesässä ansaita noin 25—40 hopea-
ruplllu paikoille. Useammat näistä maan-miehistämme omat kotoisin
Karjalasta (Ilomantsin, Pielisen, Nurmeksen ja Liperin pitäjistä);
Taivolaisia ei täällä taida olla kuiu juuri joku nimeksi. Enimmät
heitä elämät Aunuksen piirikunnassa, mähempi osa Symärin
joella alusten jn lauttojen kulettajina, ja mähin muissa osissa
tätä lääniä. Harmalla on oma mökkinsä, sillä ansiot meneivät
kädestä suuhun, maan leimassa kertoiwnt hywin pysywänsä.
Sitä wastnau on hengellisestä illwinnostn suuri puutos. Ennen
oli Nowgorud'ista käsin Saksalainen luteerin pappi kerran kesässä
käynyt Aunuksessa, lapset ristinyi, parikunnat »vihkinyt jn haudat
siunannut. Waan kuin tämä pappi ei ollut janaakaan Suomen
kieltä eikä edes Wenäjätäkciän osannut, niin arrvaa jokainen,
kuinka wähän hänestä oli apua ja lohdutusta heidän hengelliselle
tilallensa. Niin joku aika takaperin määrättiin Suomessa eri-
tyinen pappi niitä liiteerilaisia ivartcn, joita elää wenäjän-uskoisissa
seurakunnissa pitkin rajan, ja tämä (tätä nykyä warn-kirktoherrn
Dawid Sirelius, jonla 010-paitka taitaa olla Pitkärannan ruukki)
on hywä-tahtoisuudestll ruivennut kerran tvuodcssä käymään
Aunuksenkin luteerilaisille saarnaamassa. Waan wielä näinkin on
näiden poloisten hengellinen tila surkea, sillä kuinka paljo ivoipi
7 eli 8 sataa henkeä, joka määrä lutcerilaisia Suomalaisia täällä
kaikkiansa on, nauttia yhtä ainoaa opettajaa parissa cli kolmessa
pciiivässä wuodcssa? Ia näin ei ihme olekaan, että joku jo krei-
kankin uskoon on mennyt, sillä Karjalaiset piltknaivat luteenlaisten
uskoa ja „mllinittclewat (wiekoittclewat) heitä niinkuin kehno (piru)
sielua," joten eräs waimo lausui, isiinsä uskosta luopumaan.
Olletikin kuulumat täällä syntyneet lapset, jotka parempaa eiwät
ole nähneet, olewan taipuisat Wenäjän uskoon, sillä lapsia, jotka
jalalle päästyänsä lähetetään joko kerjäten eli muuten henleänsä
elättelemään, ei »vanhemmilla ole suurta tilaisuutta opettaa eikä
hoitaa. Tässä asiassa on nimitetty Turunen kuitenkin paljon
hyivää ivaikuttllnut. Hän on niin. useampia kymmeniä wuosia
takaperin ruwennut »vähäistä maksua ivastaan lapsia jouto-
ajoillansa opettamaan, ja monen täkäläisen Suomalaisen onkin
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luku-taidostansa häntä kiitektämä. Naimastansa ei Turunen,
paitsi sitä hywin wähäistä minkä lasten manhenunat oivat Voi-
neet häntä korwllta, ole saanut muuta kuiu kerran 85 ruplaa
hop., joka raha hänellä annettiin Suomen ministerittä Pietarissa
enemmin sen »vuoksi, että hän toimittaa luttariukin Mirkaa jumalan-
palwelua pidettäessä. Turunen on pieni, tcräluä-nätöinen ukko,
lasten opetukseen kuiteukiu jo liian ivanha ja kukaties »vähä»
ryyppyynkin inenemä. — Lasten opettaminen jn jumalisuudcu
harjoittaminen on ivailen senkin puolcsia, että kirjoja on mähä
ja niiden saanto milt'ei mahdotoin. Minulla oli muassani heille
muutamia testamentteja, ja sanoilla ci moi kertoa sitä iloa ja
onnea, joka niille hymille lukijoille tuli, joille Turunen nämä
jakoi. Siunaukset minulle ja niiden lahjoittajalle, eräälle Amerikka-
laiselle kauppa-miehelle Pietarissa, olilvat loppumattomat, ja muuan
näistä onnellisista, nuori täällä syntynyt »vaimo, työnsi minulle
Mäkiseu ivasta-lahjaksi puoltatoista syltä pitkän puna-kirjoilla
päitetyn pyhke-liiilnn, taivälliset Karjalassa, jonka wiimein olinkin
ivastaan sen hyivän sydämen tähden, jolla se annettu,. Jos
maamme kirjan-kustantajat tahtoisiivat näiden »vieraassa maassa
elämien köyhien maan-miestemme matoksi kustantamistansa kir-
joista lahjoittaa joita kuita kappaleita, niin luulisin heiden Har-
moin siunauksesta niin rikkaan työn sekä heille itsillensa että
kanssa-ihmisillensä tehneen luin tämä olisi. Lnhjoitettamat tirjat
saisimal olla milä lajia lahansa, ivaan arwattawasti olisiwat tel-
wolliset hengelliset kirjat saajille rakkaimmat. Lähettää tämmöisiä
lahjoja ivoisi edellä mainitulle mara-lirlloherra Sireliukselle Sorta-
»valan kautta, jonka mielcllänsäkin luulen waiwaksensa ottawan
niiden jakamisen Aunuksessa. Toinen anomus, jonka heidän
puolestansa kannan Suomen maalle, Vaan jonka täyttämystä
en uskalla toiivoa, olisi st, että heitä Esimallan puolesta autet-
taisiin jonkunlaisen rukous-huoneen joko rakentamiseen eli edes
hyyräämiseen *). lumalan-palivelua on tähän asti pidetty jossa-
kussa kerraksensa hyyrätyssi isommassa huoneessa Aunutstu

') Tnmä toiwo on ilokseni wiime wuosinn toteutunut. Suomen halli-
tus, niinkuin kuulen, on ostanut Aunuksen kaupungissa maan kirkon ja pap-
pilan siaksi ja määrännyt 500 hopea-rupl. wuosi-palkaksi warstnaiselle papille
tässä maassa.
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kaupungissa. Hyyriä on useasti pitänyt maksaa kymmenin ja
kalsintoista hopea-ruplin, ja koko rahlvas-jouNo ei ole kuitenkaan
mahtunut sisään Jumalan sanaa kuulemaan. Ei taitaisi liika
olla, jos maamme yhteisistä Maroista joku 3 eli 5 sataa ruplaa
tähän tarpeescn käytettäisiin, koska nämä Aunuksen luteerilaiset
kumminkin owat maamme lapsia ja alamaisia ja ivuotisen iveron-
kin (4 hopea-ruplan paikoille) passi-rahana maksiivat Suomen
hallitukseen. Jos »varsinainen herran-huone terran tulisi hankilulsi,
olisi papin saaminen helppo asia, sillä yhden opettajan sanoilvat
itsetlin ilman muiden alvutta woiwansa hywästi palkita, ja nuo«
rille, ivaikutusta isooiville pappiloille olisi täällä mitä soweljain
työ-paissa. Lähetyksen asiaan pakanoiden kääntämiseksi »vieraissa
»valloissa annetaan meilläkin lahjoja, joka tosin on kiitettäivä teko;
täällä olisi lähetyksen keto oman maan rajalla, omien maa-miesten
seassa, jotka tosin eiwät ole pakanoita. Eitvätkö jumaliset hy-
wän-tekijät jn hymän-teon seurat tahtoisi näitä turjia maa-miehi-
ämme auttaa rukous-huoneen tekoon? He owat wielä yksiä Suo-
malaisia kuin kaikki muutkin koti-maan helmassa istumat, onnel-
lisemmat inllll-nliehet. Kato-muodet ja tämän koto-maan loma
luonto owat heidät tänne ajaneet, ja maissa leiman tosin owat
täällä löytäneet, niin riippumat heidänkin kantelensa paju-puilla,
he istumat hengellisessä surussa ja pimeydessä, ja useampi toi-
ivoo toto-maan rakkaassa polvessa edes Viimeisen lepo-kammion
saamansa.

Turusen ja muiden Suomalaisten kanssa hyivän osan
päimää »vietettyäni, lätsin Minneinkin korttieristani uudellensa
kaupungille, tiedustamaan kuinka podoroschnan saamisen laita
oli; sillä ilman semmoisetta taika-kalutta ottamat kyyditseivät
taivallisesti tatsin ja kolmin-kertaiscntin »naksun kuletutsesta, jossa
asiassa miina-puukhollarini liitosta Sawodojen tiestä en uskonut
todeksi. Tultuani siihen ivirta-paitkaan, josta tie-kirja oli luuas-
tettaiva, oli wirka-mies jo kcrinnyt mennä kotiinsa, ja tänne men-
tyäni ei hän sanonut pyhä-päiwänä woiwansa sitä antaa; jota
oli hänellä waan lyhjä, luusimisen tilaa aukaisema, estelmys,
sillä lakia myöten pitää tie-tirja antaa yölläkin. Lllusimalln häntä
en rumennut, sen siaan otin taskustani treimi Armfellin minulle
annetun nlvustus-kirjau, jossa hän maatii mirta-miehiä ja -kuntia
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minua edespäin- auttamaau, ja tämän kirjan luettuansa olikin
Virla-mies heti Valmis lähtemään Virla-hnoneestnsa, mutta neu-
ivoi »unun sitä ennen menemään poliisi-mestarin tylöön ja siltä
kirjallisen tulvan lie-kirjan aniamiseen hankkimaan. Poliisi-mestari,
manha hymäntahtoinen ukko, pani kohta suoritettuani kartta-
rahan „piisarinsa" tätä kirjaa kirjoittamaan, ja sitä odottaessani
oli hän hymä ja lllljosi tupakkaakin, kuitenkin masta sen jälkeen
kuin hänen läsnä olemalle roumallensa surkeasti murretulla kie«
lellä olin saanut selittäneeksi, kuinka julman paksut ja missä
hirmuisessa ase-ivoimassa Weaporin nluurit olilvat, ja että Dun-
das mannaan oli sarmensa taittalva, jos niitä kämi puskemaan.
Wiina-puukhollari ei ollut uskoa silmiänsä, kuin näki tie-kirjan
kädessäni; hän oli tingannut ja tuottanut hewoisct meille tval-
miiksi. Waan nyt olin minä matkan isäntänä ja huokeammasta
jäätalville posti-hewoisille otin hänen »vaan sillä »väli-puheella,
että yksinänsä suoritti kolmannen hewoistn makson; sillä parilla,
tllivallinen heivoisten määrä yhdelle ja kahdelle matkustaivaiselle,
ei kciväisen ja syksyisen tie-rikon aikaan saa kulkea kuin yksi henki,
ja kokonansa kieltää häneltä tätä etua en tahtonut, koska olin
hänen luonansa päiwän asunut.

Tästä kulki mattani »vähillä katkelmilla yhtä suoraa 15
penin-kuluma aina tänne Tnmodoille asti. Kcstojäriven ja Pyhä-
järivcn posti-paikkojen lvälillä tuli melkein kesti-kohdalla minulle
matkustama herras-mies Masinani. Kyyti-pojat rupesimat kulctet-
tamien ivllihtoa tuumaamaan, ja kuin minä karjalaksi »vastasin
poikani kysymystä, tokko tämmöinen »vaihto sai tapahtua, niin
äkkäsi ivastaan-tulija matkustaja Suomesta olemani, ja rupesi
selmintä ruotsia puhumaan. Se oli maa-mittauksen päällikkö
tässä läänissä, howi-neuwos L., josta minulle hänen kotiin palat-
tuansa on paljon hymää ja apua itstlussiikin kohdassa oilui.

Vaan tätä enemmän en tällä kertaa uskalla kärsivällisyyttäsi
iväärin-käyttää ja lopetan jo ivähäisten matka-sciktojeni kertomisen.
Luonnosta Aunuksen ja tämän kaupungin matilla sanon maan
sen, että se on melkein yhdellaista hieta-kangasta ja juottoa kuin
Suojärwen seutu Suomessa. Edellä mainitsemani harjun tie-
noossa luulet jo Suomessa oleivafikin, sillä sen tienoon mäet,
lainmit, kasket jn aidat, joita kaikkia Venäjällä et näe missään,
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tekemät tämän yhtäläisyyden hywin pettäwäksi. Vaan pian
muistlittaivat karrien hirmuiset täräykset yhtä osaa ruumistasi ja
sen kautta koto olcutoasikin, että tälle tielle ei ole suomalainen
nimis-mies silmää luonut, ja aina itää lohti rientätvä matkasi
sanoo, että Suomen päiwässä et wielä kanalle aikaa saa itseäsi
lämmitellä.

Toinen Kirja.

Wosneseniessä !N p. elok. 1855.
Armas Mäivä! Nimeä Wosnesenie, waissa st tässämaassa on hywin tuttu lnwealta ympärinsi, et warmaan ole kos-

kaan kuullut, eli kuullunnakin olet sen jo monta kertaa ennättänyt
unohtaa. Jos kuitenkin aukaiset Suomettaren muosi-kerran 1848
ja etsit numeron 3, niin olet Lönnrotin siinä löytywästä matka-

kertumuksesta näkemä, että tätä nimeä jo on ennenkin mainittu
Suomen kielellä, ja tätä kieltä masten matkustamaa Suomalaista
jo ennenkin Wosnescnicssä nähty. Tämä paikka löytyy Symärin
suussa tämän joen lähteissä Omegasta, on ennen ollut maan
pienoinen maa-kylä ja maikka sillä ei mieläkään ole kaupungin
oikeuksia, niin on se kumminkin paremmin rakettu kuiu yksikään
meidän pienemmistä kaupungistamme ja sen liike semmoinen,
että harivassa Suomen kaupungissa nähdään enemmän rähmästä
ja tuskin yhdessäkään niin paljo aluksia kuin Wosnestniessi ja
sen edustalla. Jo Lönnrot mainitsee, näyttääksensä tämän paikan
liikettä, että siinä hänen mntkatessansn löytyi ainoastaan miinin-
myöntä-paissoja neljä kappaletta, mitä sitten muuta kauppaa.
Waan siitä ajasta on paikka »vaurastunut monin terroin, sillä
muutamia ivuosia takaperin amautui kaupan-kululle uusi Oniegan-
kanama, joka Vytegran joen suusta Symärin suuhun kierrättää
Omegan meren, niin »vaarallinen tömpelille joki-aluksille, waan
jonka poikki heidän ennen tämän kanawan walmiiksi saatua kum-
minkin täytyi ivaimoin pyrkiä. Alusten päästyä Omegan kana-
masta muutctnau lastit Symärin koskien tähden pienempihin
alulsihin, joka tapahtuu Vosneseniessä, ja tästä sen miltäs liike.
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Vaan kuin Vosneseniestä, sen monista kauppa-puodista,
masto-metsistä sen rannassa, niistä sadoista tuuhea-partaisista
kauppa-miehistä, jotka käwelewät sen ranta-kadulla odottaen jauho-
eli pellawas-aluksiansll, ja joiden lihciivat nislat todistelivat, että
heillä lussarot on wielä lihaivammllt, — kuin knikista näistä ei
liene tarwis sen enempää kettoani, niin käännyn kirjani pää-
aineksen matkaani. Ihmetellct kyllä, että sitten iviime kirjani kir-
joitettua eu ole kerinnyt matkata enempää kuin ne 130 wirstaa,
mitkä Sawodojen kaupungista on tähän paikkaan. Ia ihme
olisi se ehkä itsestänikin, ell'en tarkoin tietäisi, miten aika on mennyt.
Sawodoilla wiipymiseni kaikkia syitä ei tässä käy mainitseminen.
Niinkuin edellisessä kirjassani mainitsin oli pää-tarkoitutseni täällä
Valmistella erästä ennen alettua työtä ja myös simalla Venä-
läisten keskessi eläen, heidän kieleensä ja tapoihinsa tottunni.
Ia näissä katsannoissa en woitaan Sawodoilla oloani katua.
Jälkimäistä tarkoitustaui tvastcn olin matkalla sinne tehnyt sen
päätöksen, että koska tämä kaupunki on lähes 8 tuhannen hengen
asuin-paitkll, niinmuodoin isompi kuin Viipuri, ja luultatva oli,
siinä useampiakin raivinto- ja korttien-paikkoja matkalaisia »vasten
löytymän, minä majani ottaisin waan niin-kutsutussa hartschero-
na ssa eli talon-poikaistssi moka-talossa, jossa hinnat olisiwat
huokeat ja wenäjän kieltä tvoisi kyllin kyllä kuulla, jota ivastaan
kalliimmissa, saksilaisissa rawinio-paikoissi, joita Sawodoilla pää-
tin löytyivän useamman kuin yhden, käwisin waan kerran eli
kahdesti iviitossi aiviisit lutemnssi. Tämä niin kaunis päätökseni
käivi, niinkuin moni muukin sitä laatua, turhatsi, sillä kohdatessini,
niinkuin edellisessä kirjassani mainitsin, Aunuksen jn Sawodojen
wälillä Mlla-Nliehen L:n, sain hänellä tietää, että tässä hywässi
kaupungissa ei löytynyt yhtäkään raivinto-paissaa, ei edes hartschem-
naakaan, ja että torttieria niin muodoin oli ivaitea saada, waan
erään porwarin, syntyänsä saksalaisen jn nimeltä Vogelin, sanoi
hän kumminkin matkalaisille tekelvän sen armon, että majan-
antamisella auttoi heidän kukkaroansa hoikemmaffi. Suloiset
hartschewna-ajlltukseni hajoisiwat siis kuin tuhka tuuleen ja kau-
punkiin tultuani riensin herra Vogelin taloon. Hinnoilla kuu-
kauden elosta hänen tykönänsä somimmekin pian, maitta ensi
iltana lorasimme mähän siitä, että herra Vogelilla maluu-siakst
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minulle ei ollut antaa muuta kuin wanha iän-ikuinen sohlva,
jonka katteen tväriä oli mahdotoin eroittaa siihen pinttyneen lian
paksuudelta, Tähäu lisäsi hän wiimein kuitenkin, ainoastaan
sen tähden että minä olin Suomesta, pienoisen pään-aluksen ja
lakanan, jota kumminkaan koko olin-ajallani ei sen kowemmin
muutettu, ja tästä saaden elimme kaiken ajan suurimmassa so-
lvusft ja ystärvyydessi. Herra Vogel oli kotoisin Mecklcnbnrg-
Strelihistä ja ilmaltansa leipuri. Hän oli 23 wuoden wanhana
lähtenyt kotoansa Tanskanmaan ja Suomen kautta täällä We»
näjällä lykkyänsä etsimään. Pietarissa olikin jo saanut onnea
helmasta kiini sen merran, että oli asettanut oman leipuri-
kauppansa, ivaan sitten oli se taas ryöstäytynyt hänen käsistänsä,
jonka tähden hän wielä kerran oli lähtenyt sitä etsimään ja
»viimein asettunut Sawodojen kaupunkiin. Täällä olikin onnetar
taas ilmestciinyt hänelle, tällä kertaa pienen Venakko-tallukan
»luodossa, jonkn kanssa herra Vogel oli myötä- ja mastoin-
täylnisensi yhdistänyt. Tämä hemmetär oli wielä minunkin
Sawodoilla ollessani aika siewä, ja suki päänsä wielä nytkin
kahdesti päiwässi poniadll-ivoiteen kanssa, niin että emännän
askelet, niinkuin sen pitääkin olla, „tippuiwat rastvasta," ja hä-
nen olentonsa ilmoittihen kaikille talon asujille hajulla, nim.
hywällä hajulla. Lisäksi tämän hempeyden toi hän isänsä perin-
tönä herra Vogelille talon eli, hänen nimeensä katsoen, pesin,
josta moni tosin olisi ivoinut päättää häntä harakaksi, waan joka
kumminkin oli tyhjää parempi. Moni olisi herra Vogelin siassa
ollut tyytywäinen tähän onneen, waan niin ei hän. Vaikka hän
oli selivä ivenäläinen, ivaikka äilin-lielensikin oli jo niin unhot-
tanut, että puhui sitä sangen huonosti ei hän loskaan tvoinul
unhottaa kotoansa, niinkuin useampi hänen maa-miehistänsä tekee,
waan ikäwöitsi suuresti sinne takaisin. Aina kuin joku mat-
kalainen läksi hänen tyköänsä Pietariin päin, istui hän kauan
aikaa portaillansa kallella päin, ja kiitti onnelliseksi sitä, joka
pääsi „Guropaan," joka herra Vogelin mielestä alkoi Pietarissa.
Näinä surullisina hetkinä ivalitti hän omaa kohtaloansa, joka
oli sitonut hänen Saivodoille ja katui suuresti, ett'ei ollut edes
Suomeen jäänyt, jossa rahlvas hänestä oli ollut niin hywää,
katui sitä enemmin, kuin minulta kuuli, että muutamat hänen
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entisistä työ-kumppalistansi Helsingissä, jotka nimitti, olimat lei-
poneet itsensä mahtllwiksi porwareiksi ja suurten talojen isänniksi,
jonka onnen muka hänkin ivarmaan olisi käsittänyt, jos olisi
ollut älyä sinne jäädä. Tätä herra Vogelin tyytymättömyyttä
nykyiseen tilaansa elättilvät hänen iveljeltänsi Mecklcnburg-
Strelitzistä useasti tulewat lirjal. Tämä weli, perinyt heidän
isänsä hewois-laupan, oli laajentanut sen jn ullo-arlvossa niin
kohonnut, että muka oli ruhtinallinen talli-mestari ja että hänellä
joka iviitko käwi wierasna maan ensimäinen ministeri, imeläpä
toisinaan perintö-ruhtinaskin. Tähän korkeuteen oli nyt owi
awoinna Sawodojenkin Vogelilla, sillä se kaikessa muussa onnel-
linen weli oli lapsitöin, ja kirjoissansa lupasi hän ottaa »veljensä
pojan otto-pojaksi ja perilliseksensä, jos tämä perheillensä tulisi
takaisin koti-maahan. Kiihoittaaksenft meidän Vogelin muutto-
halua oli weli myös kirjoittanut, kuinka hän ivarsin alkaen »vel-
jeänsä tvasten oli ruwennut säästämään »viiniä, ja kuinka hänen
kellarissansa jo löytyi neljä sataa putellia tvanhaa iviiniä iveljen
juoda tuliaisiansa. Herra Vogelin kiihko päästäksensä Sawodoilla
ei näin muodoin ollutkaan ihmeteltäivä, sillä tässä paikassa ei
hän ukko-parka ollut maistanut märkääkään kellvollista, saatikka
puhdasta, sekoittamlltointa Viiniä. Entä sitten kotimaan olut!
entäs sen soitot, sen tanssit ja muut huwitukset, joita herra
Vogel täällä ei koskaan ollut nauttinut, ivaitka kyllä oli kuusi
wuotta perässäni istunut ensimäisenä jäsennä kaupungin duu-
massa (magistrntissi). Mutta kuinka päästä, sillä hän oli kahta-
laiststi sidottu Sllivodoihin? Hän oli nainut Venakon, jn nainut
Venakon, jolla oli talo. Jospa rakkaudenkin woimaan woi sen
iverran luottaa, että se lvetäisi lvaimon miehensä tanssi rvieraa-
sen maahan, jossa kieli, usko, taival oliwat hänelle aiwan oudot,
niin ei taloa kuitenkaan tvoinut telegalle nostaa, niinkuin sen
pienen Wennkon. Ia taloansa oli Herra Vogel jo kaupinnut
kokonaisen wuoden, waan turhaan. Juuri minun pois-lähliessini
ilmllutui wiimein ostaja, he syntyilvät hinnoilla, ja jo tänä
syksynä lentää herra Vogel muiden matka-lintujen kanssa ilolla
ja riemulla takaisin koti-maahansa, ivieden muassinsi siitä on-
nesta, jota hänen nuori mielensä sieltä lähtiessä niin hohtaivilla
karmoilla oli fuivaslellut täällä tawattawan, ei paljon muuta
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kuin poikansa ja pienen Venakkonsa. Herm Vogelin elämä-kerta
kumact monen muunkin, »varsinkin Suomalaisten, onnen etsi-
mistä tassi maassa.

Mutta jo arwellet: näin emme pääse koskaan matkalle,
lorutessisi herra Vogelista ja hänen suruistansa ja iloistansa.
Tosi kyllä, mutta Sawodojen kaupungissa ei löydykään paljo
muuta merkillisyyttä matkalaisen kertoa kuin herra Vogel, joka
myös nyt eroaa siitä. Waan leikkiä puhumatta on tässä kau-
pungissa wielä kaksi »mutakin merkillisyyttä. Ensinkin tylli-teh-
das. Kaupungin läpi juokseman pienen joen cli puron Mairella
tyynessä laaksossa ou tämä paikka, jossa sodan kauheimmat ka-
lut tehdään. Jos tässä yhdeltä puolen on huivittaiva nähdä
esim. kuinka sisus siihen rauta-pölssyyn, josta tykki syntyy, ihmi-
sen taidosta leikkautuu melkein yhtä kelveästi luin puuhun, on
toiselta puolen surkea katsoa, millä taidolla, ahkeruudella ja tyy-
nellä mielellä työ-miehet esim. taputtelemat kiini sen rautn-pelti-
taäryn, jossa ne hirnluisct lartcssit lykätään tytin sisään, ja
joissa tussikin on kukaties sadoille loppuusi. Tehtaan pihalla
seisoo pieni katos aituulsen tanssi, jonka sisässä löytyy kaksi
lykkiä, säilytetyt muistoksi keisari Aleksanteri Ensimäistn käymisestä
tehtaassa. Näistä on toinen muistollinen sen tähden, että keisari
wähän aitaa oma-tätiststi teki työtä sen silityksessä, ollen st kohta
tykiu pintaa, jota hän takoi, nyt hopea-lastoilla merkitty, toi-
nen taas on merkillinen sen »vuoksi, että se ivalettiin keisiriu
läsnä-ollessi ja sii nimeksensi: I'2<:ill<:l>iui- Km-opn! Toinen
rauhallisempi merkillisyys Sawodoilla ou se kaunis kaupungin
puisto tykki-tehtaan ja Oniegan Malilla kahden puolen mainit-
tua puroa, jonka liitokseksi lienee kyllä, jos sanomme, että se
metäisi merioja Helsingin yhteiselle puu-tarhalla, jos Maan olisi
mähän suurempi ja jos nim. siinä löytyisi mitään, joka olisi
sinne-päiiikään kuin Kaisaniemi.

Ia nyt emme enää woi Samodoiltn mitään kertomisen
arwoista löytää, jonka tähden olemme Valmiit lähtemään mat-
kalle, Vepsäläisten, Lyydittöjcn eli pohjais-Tschuudein kieltä
kuuntelemaan. Näiden piiri alkaa noin 30 mirstan päässä Sa-

') Europan rauhan-tekijä.
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wodoilta etelään päin pitkin Oniegan rantaa, jossa Schoksu
(ei Sch oksa, niinkuin edellisessä kirjassani kirjoitin) on ensi-
mäinen heidän scurakuntansi. Seuraamat neljä seurakuntaa
owat ilman sitä simaa kansia: Scholtdjärw, Kataig eli
Kalajeg ja Himjeg, kaikki neljä Omegan rannalla, ja Mägi,
olema maan puolella Scholtdjärivestä. Viimeiset tschuudilaiset
talot etelään päin tässä ryhmässä oivat noin 15 mirstaa Sy-
»väriltä, ja niinkuin Symärin länsi-päässikin jo löytyy ummikko-
wenätäisiä tämän joen pohjais-puolella, niin elää niitä sen itäi-
senkin pään pohjais-puolella noin parin kolmen kylän paksuudelta.
Tschuudit itsct kutsumat kieltänsä Lyydin kieleksi, waan Karja-
laiset pohjais-puolella Sawodoja sanomat sitä Schoksun-kieleksi,
mannaan sentähden, että Schoksu on heihin päin ensimöincn
lyyditkö-seurakunta. Mitä tämä sana Schoksu merkitsee, en ole
ivoinut selittää; samoin en ymmärrä nimeä Himjeg, jonka jälki-
mäinen taivut on suomalainen sana joki; nimet Kalajeg ja
Mägi selittämät itsct itsensä, jota ivastaan Scholt-djäriv on suo-
meksi Soutujärivi, sillä schpldun, scholdta on suomen-kieli-
nen sina: soudan, soutaa.

Wiimeffi mainitun seurakunnan kirkolla otin minä olo-
paikkani, osittain sen tähden, että se on juuri keskellä ryhmää
ja kieli siinä toiwottawasti piti olla puhtainta, osittain senkin
muotsi, että Sawodoilla ollessani olin saanut muutnmia sen
talon-pojista tuttaivikseni ja erään kanssa jo korttieristakin hänen
tykönänsä sopinut. Tultuani kylään rupesi hän wielä, arwatta-
wasti hywästä palkasta, kielcnsitin selittäjätsi minulle ja sainiin
hänestä sangen hyivän apu-miehen, sillä hän osasi kirjoittaa ja
oli hywin stlwä wenäjän kielessä. Tämän kielen yhtäläisyys
sen murteen tanssi, jonka Lönnrot on tutkinut ja selittää mäi-
tökstssinsä, on suurempi kuin tvoisi toiivoukaan, muistaessa, että
näiden murrettcn lväliä on enemmän kuin 200 wirsiaa. Kum-
pikin lyydikkö-ryhmä, laina Omegan rannalla ja se etelään päin
Lotina-Pellolta, jossa Lönnrot teki tutkintonsa, owat siis aiman
yhtä kansia. Mutta kuinka se muuten niin tarkka Sjögren moi
päättää tämän kansin ja Inkerinmaalla elämien Watjalaisten
heimolaisuutta niin suuretsi, että heille antoi yhteisen nimenkin,
sitä on ivnitea ymmärtää, sillä kielet todistamat toista. Epäile-
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mättä on Lyydin jn Vädjan kielten Malilla suurempi heimolai-
suus kuin esiin. Lyydin ja Karjalan kielen, koska molemmat ynnä
Virolaisten ja Suomen Hämäläisten tanssi kuuluivnt Jäämien
eli Hänläläisten kansakuntaan, jonka kieli ni>n monessa kohdassa
merkillisesti eroitatstn Karjalaisten lalvea-piirisestä murteesta.
Waan joka Wadjan kielen on tarkemmin tutkinut, on pian ha-
»vaitstwn, että sen yhtäläisyys Wiron kielen kanssa on paljoa
suurempi tuin yhtäläisyys Lyydin tanssi, ja että sen syystä
»voipi kutsua waan Wiron kielen murteeksi. Jos emme eri kie-
leksi lue Liiiviu kieltä, joka näyttääkin olleen ainoastaan wan°
hempi llinoto Wiron kielestä, niin tulee näitä läämiläisiä sisa-
ruksia waan kolme, niin. Wirolaiset, Lyyditöt ja Suonien Hä-
mäläiset, joiden jälkimäisten kielestä kuitenkin Karjalaisuus on
kuluttanut pois monin tämän heimokunnan yhteistä tunnus-
merttiä. Tschuudin nimi, jos tätä wieras-kielistä nimitystä »vielä
tanuittanee suomalaisessa kansi-tieteessä, on siis ulotettatva Wi-
rolaisliillin, sitä cnemmän, koska Wenäjän Vanhoissa aika-kirjoissa
heitätin useasti mainitaan sillä nimellä, koska esim. Peipuksen
järweä wenäjän kielellä wielä nytkin kutsutaan Tschuudin jär-
»vetsi (tsihudsioe ostro), jota nimeä se ei iooinut saada Lyydi-
köistä eitä Vatjalaisista, sen ympäri asujista, — ja koska st
haussuma-nimikin, tschuhönets, tsehuhnl», jolla Venäläiset
kunnioittamat Suomalaisia kansoja, ja joka tschuudin nimen
tanssi nähtäivästi on heimoa, taittein tuntijoiden lauseita myö-
ten enemmän täytetään Virolaisista kuin Suomalaisista.

Kieli-tutkinnollisista saaliistani Soutojärwellä en tässä lis-
talla lawealta puhua, sillä ne owat waan kuiwaa kieli-oppia eli
wielä tuiwempia sina-luettcloja. Lauluja Lyydin kielellä en saa-
nut sanaakaan, sentähdcn että uiitä ei löytynyt. Rahmas täällä
„plljattaa" kyllä setä pyhänä että arkena, sekä työssä että jouten,
waan laulut owat wenäjän-kielisiä, elikkä pikemmin samanlaista
tvenäjätä kuin ruotsin kieli on meillä esim. laulussa: hyökä
perjo, juuppa taala j. n. e., sillä laulajista eiwät puoletkaan
ymmärrä wenäjän kielestä muuta kuin tawallisimmat jota-päi-
iväiset puheet, eitvätkä woi selittää, mitä laulussa laulamat. Loih-
dutkaan eiwät täällä ole runon putvussi, ivaan pahan-päilvnistä
sopotusta, Wcnäläisiltä opittua, jota kernaammin luetaan, wenä-
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jälsi kuin lyydiksi. Tämän lauluttomuuden päättänee moni tul-
leen siitä, että wenäläisyys jo liiatsi on painanut kansin omaa
hengettä ja pakoittanut sen omat kieli-kannistuksensi unohtamaan.
Vaan ivanhat sekä miehet että naiset kertoilvat ivenäjäksi laule-
tun jo heidänkin nuoiuudessanft eikä sanoneet tuulleensa, että
koskaan olisi lyydiksi laulettu. Sen ohessa pitää muistaamme,
että wenäläisyys täällä ei ole saanut paljon suurempaa »voittoa
kansissa kuin esim. wähää pohjaistmpana elämissä Karjalaisissa,
ja näiden seassa lailuu wielä Kalewalan runo, waikuttnwat
wielä isiltä perityt loihdut lllku-pcrnisessä täyteläisyydessänsä.
Tästä woisi päättää, että Lyydiköillä oma-kielistä laulua ei ole
ollut koskaan, ja kielen rakennuskin on senkaltainen, että sitä ei
moi eikä ole woitu käyttää runoksi, semmoiseksi, jona runo nyt
löytyy kielessämme.

Näytteeksi tästä murteesta kirjoitin kuitenkin muutamia
mainituista loihduista ja hankin käännöksiä eräistä »venäjän-
kielisistä saduista ja simasta Mattheulsen emankeliuuun 6:sta
lumusta, joka löytyy Lönnrotin mäitelmässi, käännettynä tä-
män kielen siihen murteesen, jota hän tutki. Nämä käännökset
walmistuiwat sillä taivalla, että apu-micheni ensin itseksensä käänsi
ne ja wenäjän kirjoituksella kirjoitti käännöksensä, jonka hän sit-
ten luki minulle, ja minä, hänen awullansi parannellen itse-kuta-
kin kohtaa, jossa käännös mielestäni ei ollut hylvä, sm tirjoiiin
ylös omaan lirjoilus-tapaani. — Kieleu puheina ollessa en
malta olla mainitsematta erästä huwittawaista seikkaa, jonka
löysin tässä murteessa. Jokainen tietää, että Suomen kielissä
ei tähän asti ole löydetty omituista sanaa sille ajatuksen kohdalle,
jota nyt merkitään wieras-kielisillä sanoilla: herra, baarina,
saks j. n. e., josta on päätetty Suomalaisilla, eunen »vierasten
herrojen tuloa heidän maihinsa, ei herroja löytyneenkään. Tässä
on erehdytty suuresti, sillä päällikköjä ja niinmuodoin herroja
mahtoi kuitenkin niillä kansoilla olla, jotka sitoja ivuosia tekiivät
ivasta-rintaa Voimallisia naapuriansa Vastaan ja useammat ker-
rat näiltä koko sola-joukot maahan leittasiwllt, niinkuin Viro-
laisten maassansa ja Lyydittöjen Walget-järwen (Bjelo-oseron)
tienoilla tiedetään tehneen. Nämä jälkimäiset oivatkin kielessänsä
säilyttäneet herruuden alku-peräisen nimen, joka lyydiksi on kuhm,



59

kuhmun cli suomeksi: kuhmu. — „Kuhmu?" sanonet sinä, „sillä
sanalla on ailvan toinen merkitys Suomen kielessä, jonka laitti
tietämät, sillä kellä ei ole edes kerran eläessänsä ollut kuhmua
otsissa." — Elähän hätäile, Meli-kulta. Suomalaisten herrat,
woiwat ennen olla yhdenlaisia kuin kaiken muun maailman her-
rat, joten sana kuhmu heidän itsenäisinä ollessaan Moi merkitä
sekä herroja että herrojen lahjoja, noita otsa-paisumia, eli toisin
selittäen, »vierasten tultua maahan piti näitä kutsua heidän omalla
niniitytstllänsi herroiksi, saksoiksi j. n. e., joten oma-kielinen
sana latveammllssi merkityksessinsä Virolaisilta ja Suomalaisilta
unohtui, eli muuttui merkitsemään waan sitä, jota herrat taival-
lisesii jättiwät heidän wähä-ynunärtäwäisiin otsiinsa. Tämmöiset
muutokset sanojen merkityksissä owat hywin tawnllistt kaikissa
kielissä, eikä ensinkään oudot sille, joka kieliä tarkemmin on lut-
tinut. Waan ci ivähciincn ole minun iloni, joka tämän sanan
ensimäiseksi löysin, ja tämä löytö lienee minulle ivasta maail-
massa antmva sian Suomen Mnisiettawien Miesten kokouk-
sessa, sillä moni näkyy pääsemän siihen paljoa »vähemmästäkin.

Enentääkseni edes yhdellä alku-peräisellä suomalaisella ni-
mellä maa-tiedettämme mainitsen tässä, että Omegan meitä lyy-
diksi kutsutaan: Auin e, Änischen, s. o. Ääninen, koska suo-
malainen sana ääni lyydiksi on: cin, änen. Tämmöisiä omai-
suuden-sinowia nimiä owat wanhat Suomalaiset useastikin an-
taucet järwille, niinkuin esim. Pielinen, Höytiäinen j. n. e.
Niin tiedetään Laatokan merta ennen mainitun Aldogakst, joka
nimi, niinkuin Sjögren muistuttaa, silmin-nähtäwästi on suoma-
lainen sina Aallokas, ja epäilemättä kuului tämä sana tvan-
hoina aikoina: Aldogas, siitä »vähällä muutoksella muuttuen
Llldogaksi. Nimi Omega taas, jolla tätä järlveä nyt kaikissa
maa-tieteissä mainitaan, on waan »venäläinen mäännös nimestä
Änine elikkä Aninje, joten se tarkoin lyydin kieltä myöten on
kiijoitcttatva. Luonnon mukaan sopiwampaa nimeä eipä olisi-
kaan antaa tälle järivelle kuin Ääninen on, sillä pohjais- eli itä-
tuuli luin welloo sen aaivaa pintaa, niin kuuluu jättven „ääni"
ikäskuin suuren kosken pauhina monen ivirstan päähän rannasta.
Silloin ei ole alusten hymci olla sen pettäivällä selällä, ja har-
ivoin laskee se tämmöisissä tiloissa purjehtijain muuhun hami-
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«aan kuin omaan pohjaansa. Mutta purjehtija Äänisellä onkin
harwinainen näkö, Varsinkin sitten edcllä-mainitun uuden kana-
wllit Valmistumista. Symärin suun ja Samodojen kaupungin
Välillä kulkee kesissä noin pari kolme kymmentä alusta, joku
menee ehkä myösPowentsintin kaupunkiin Äänisen pohsiis-päässi,
samoin joitakuita aluksia sen itä-rannoille, ja siinä on kaikki sen
meren-kutku. Jos tähän lisiämme, että se tyynenä ollessansa
huokuu kylmää ja sumua ympäri olemalle maalle, niin näemme
että Ääninen on sangen kolkko järwi, ehkä kyllä, länsi-tuulen
liekuttaessa sen mesiä, st woipi ottaa semmoisenkin kaimaan-sini-sen kullalla tähditellyn pumun päällensä, että sen katsomisesta ei
tahdo kyttäänsä saada.

Rnhmas Äänisen rannalla, minkä minä sitä olen nähnyt,
elää leiman puolesta hywin hywästi, paremmin kuin rcchwasuseammassa osissa Suomenmaata, lvaissa se ei näy tekemän
puoltakaan sen Meitaa työtä kuin Suomen rahroas. Mistä tu-
lee siis tämä rikkaus? Minun yksin-kertainen ajatukseni on se, että
paitst sota-miehen tekoa tällä mhmaalla on paljoa lemeämmät
ulos-teot luin suomalaisella. Kiuunun lalon-poika Wenäjällä on
kolonansa loinen mies loinen herrojen alustalainen. Werojensi
suoritettua nauttii hän ansionsa rauhassa, ralenlaa itsellensä yl-
peät talot monien tupien ja kammarien kanssa, joiden seinämäi
mälllämät kalliista pyhäin-kumista, tee- ja knhmi-kattiloista j. n.
e. Waimonsi pukee hän monesti silttiin, maan aina hohtaiviin
punaisiin eli keltaisiin ivaatteihin, itsensä hienoin kauhtanoihin
eli hymiin turkkiin. Ia jos työ kolona ei anna laillea tätä,
lähtee hän muuanne onneansa koettamaan, tamallisiminasti Pie-
tariin. Niin käymät esim. tämän Soutujärmen ja sen ympäris-
tön miehet kimen-hattaajina työtä tekemässä ympäri Wenäjän
maata, missi maan kruunu mitä rakennuttaa. Moni kiwi Se-
wastopolin ja Kronstadtin muureissa on heidän silittämänsi,
useammat patterit Itä-meren rannoilla heidän tekemänsä, niin-
kuin esim. patterit Helsingissä ja sen tienoilla, joiden tekijöitä,
kotoisin Äänisen rannalta, lienee siellä wielä nytkin. Kerättyänsä
hyivät raha-summat palaaivat he kotiin niitä perheinensi syö-
mään. Mutta rahan tanssi tuomat he muassinsi myös paljo
koiruutta, irstaista tapoja ja rahan ahneutta. Tämmöinen Pie-
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tanssi eli muualla läwelyllä elänyt mies myöpi rahasta laitti,
waimonsi, lapsensa, naapurinsa, oman autuutenftkin, sen niin
monta tuhatta kertaa muutaman kopeikan edestä turhaan man-
uottuansi. Hänen rientonsa alku ja loppu on raha, aina maan
raha, eli muu toisen omaisuus, saipa sen sitten miten hymänsi.
Hän ei häpeä pyytäessinsi, maissa hän olisi kuinka rikas. Niin
tuli esim. Soutojänvcllä sen tienoon starschin?» (kylän-mies) eräsnä
namuna minun tyköni ja malitti eilcisestä praasnikasta eräässä
naapuri-kylässä päähänsä jääneen hirmuisen pohmelon, eikä tien-
nyt kuin sitä parantaa Voi. Samalla kutsui hän minut Vieraiksi
luoksensa muutamien Viittojen perästä tuleivalle praasnikalle hei-
dän kylässänsä, sillä hän eli eräässä toisessa kylässä ja oli nyt
Soutojärivellä Miran loimitutsissi. Minä liitin kutsumuksesta,
joka nähtämästi ei ollut sen sydämcllisempi kuin että minun siitä
olisi pitänyt auttaa häntä päänsä parannuksessa. Tätä jätti-
mäistä tarkoitusta en kuitenkaan ollut ymmärtäminäni ja wii-
mein ilmoitti hän sen suorilla sanoilla, pyytäen minultakymmen-
kopeikaista miinaan. „Kuinka", ivastasin minä, „ilkeät sinä, joka
olet koko tienoon rittaimmia miehiä, tulla niin mähää toiselta
pyytämään! Olisit eilen juonut lvahemmän, niin olisi pääsikin
teime, ja ilman sitä paranee st paremmin siten, että menet ja
uit Äänisessä kuin että nyt uudestaan rupeat miinaa juomaan".
— Suomessa matkatessisi kuin taloon tultuasi panet tupakan ja
puhetta paremmin liikkeelle saadaksesi tarjoot kukkarosi talon-mie-
henkin panna piippuunsa, kainustelee hän sitä mastaan-ottacssinsi,
lausuen, eitä matka-miehen Marat kulumat matkalla ilmankin että
toiset auttamat häntä niitä nauttimassa, ja muka pikemmin hä-
nen welwollisuutensi oleman »vieraalle tarjota. Nasta lausut-
tuasi että sinun tupakkasi on kartuusia rohkenee hän niitä piipun
ottamaan, maan tarjoaa hymällä sydämellä mähän ajan perästä
oman massinsa maistaaksesi koti-kasmuisia maa-tupatuita. Aiivan
toisin olitvat Soutojäimeläiset. Hamaittuansi että minulla löy-
tyi tesin Marat tupatlaa ja sikaria rupesiivat he niitä lappamaan
minulta mikä millätiu aiheella, millä oli rinta kipeä, millä ivat-
sin-määntäjä, johon muu ei ollut hyivä luin lupalla, millä mi-
kin, ja eräs naapuri, jola oli käynyt luonani „istumassi", joka
kerta sitä toimittaen minulle että hänen sisarensa mies, pohatta
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kauppa-mies Sawodoilla ei koskaan juottanut hänellä siellä käy-
dessinsi huonompaa juomaa kuin 6 hopea-ruplan simpanstoita,
oli pois-lähtiessini niin rohkea että oikein kädestä pitäen pyysi
minun tupattll-warojcni loppua hänelle lahjoittamaan. „No, mi-
täs minä sitten itse polttaisin?" sanoin minä. „Saathan sinä
Vosneseniessi toisia", oli hänen yhtä stlwä luiu häwitöin neu-
ivonsi. — Täänlllltaisia ja pahempiakin tapautsia olisi minulla
kyllä kertoa olostani Soutojärwellä, waan nyt ei ole aikaa kir-
joittaa enemmän niitä kuin muutakaan, sillä posti-hetki lyöpi
kohta. Jää siis toistaatsi terivecksi!

Kolmas Kirja.
Helsingissä, syysk. 1855.

Tllmän-edcllinen Suomettaressa painettu kirjani oli annettu
Wosnestniestä 10 p. elot. Tässä paikassa käydessäni olin mat-
kalla Aunuksen läänin eteläisessä osissa, Ositin (Ajatin) ja sen
syijä-jokien tienoissa elämien, pohjais-Tschuudien (Lyydillöjen eli
Vepsäläisten) tykö. Tänne päästäkseni ajoin mainitusta kauppa-
paikasta kolme holli-mäliä suurta maan-tietä myöten lutsomitsin
kylään, josta sanottiin hymän ratas-tien oleman aina 35 mirstaa
eteenpäin eli Widlaan (»ven. Vinets) asti, Ositin »varrella. Tul-
tuani rattailla 15 mirstaa tätä tietä selitettiin kylässä, jossa he-
moisten muutto oli tapahtuma, että loppu-matkankin Viimeksi
mainitulle pogostalle kyllä Voi rattailla kulkea, waan koko ky-
lässä ei löytyivän luin yhdet rattaat, ja ne oli koiva lykky nyt
saattanut Widlaan. Min oltuani tylässi ei mun tullut neu-
tvoksi kuin ratsain matkalle lähteminen. Koto yön-studun arlvc-
lin laatuun ja toiseen, kuinka kapineeni kulcttaisiin hetvosen se-
lässä. Niitä ei tosin ollut paljo, mutta siuänsitiu oli niiden
kolo ja muoto senkaltainen, että niiden ratsain kulctus näytti
mahdottomalta. Viimeinkin luulin jo keinon keksineeni tälle ku°
letutselle ja ilmoitin, lyyti-michen tultua, sen hänelle. Hän hyl-
täsi leinoni kolonansa, toi pitkän sikin, latoi kapineista puolen
sen pohjaan, loisen suuhun, jonka sitoi lujasti kiini, ja tyhjältä
kesti-kohdalta pantiin nyt sissi satulalle riippumaan, johon hän
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ilst istui päälle. Toiselle heivoselle istuusin minä selkään. Tällä
keinoin matkasin sitten yhteensä noin 170 mirstaa, eikä olekaan
tätä matkaamisen laatua moittiminen muun tähden kuin sen, että
matka siten kuluu hywin hitaasti, sillä josko ei olisikaan sääli
kapineita, jotka kiireemmin kulkien koivin pahasti hytkelemät he-
ivosen kupeilla edes ja takaisin, niin ei oma ruumis silli ajaa
muuten kuin astuttaen, joten taas tiimassa Harmoin moi kulkea
enemmän kuin iviis wirstna. Jos nyt tnimal on kolmea neljää
kymmentä mirstaa pitkä, jotka ivirslat wielä owat „suden juok-
semia", jos päällisiksi päiwä paistaa räkittää helleesti, eli jos
ilma on sateinen, niin että suot owat »vettyneet ja niiden malko-
sillat nilput, niin llrwaa jokainen, että matkalainen kernaasti
pyrkii hetvosen muutto-paittaan ja ikälvöipi niitä »vähäisiä tvir-
»voituksia, joita semmoisessa ivoipi saada. Tämän toiivon toden-
tamiseen täytyy hänen, kylään tultuansa, kuitenkin wielä nähdä
paljon waiwaa. Hän pyytää talon emännältä leipää, ivoita,
maitoa ja munia. Leipää on ivälttäivätä joka paikassa ja sitä
ei kielletä; mutta mitä iooihen tulee, niin on Venäläisten woi
kelivotointa Suomalaiselle, sillä hämmennettyänsä kerman (päälli-
sen) silvi-astillssi siksi, että se on wähä meidän ivoihcn päin,
sulllttllivat he tämän sekoituksen uunissa ja matamat sen sitten
suurempihin siivi-astioihin, joissa se säilytetään taimeksi ja on
näköjänsä kuin keltaista talia. Voita jos siis tahdot menälai-
sessi kylässä syödä, niin pane emäntä sitä »verekseltänsä tekemään
ja malmiiksi siaiua suolaa se itse, sillä ivoihen niinkuin muu-
hunkin ruokaan ei emäntä raatsi panna kallista suolaa kuin il-
man nimeksi »vaan. Voin näin Malmiiksi saatua käydään mai-
toja katsomaan. Lehmiä pidetään tässä tienoossa niinkuin muual-
lalin Venäjällä tnwailisesti hywin wähä. Se talo on jo rikas,
jossa on iviis lypsiivää lehmää, ja ihmeinä mainittiin erästä
muka kauheata pohattaa Vidlassi, jolla oli »viistoista lehmää
lypsämässä. Mutta laitumet ja heinä-maat koko Ositin tienoossa
owat niin hyioät, että heinä enimmäksi osiksi tehdään metsään
ilman aidoitta ja muitta, ja jo »virstan päässä kylästä löytää
karja simuttaivan ruohon. No mikäs sitten on syynä Venä-
läisten huolimattomuuteen tässä asiassa? Ne owat paastot hä-
nen uslossinsi, jotka wierauttawat hänen faijan tuottamista,
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ja toiseksi ei hänen naistnsikaan osia näitä korjata. Maito-ait-
tana on eteis-huone, jota myös ivieras-kammarina pidetään, ja
tultuasi siihen näet perä-puolen lattiata täynnä pienenlaisia pot-
tuisia silvcsta, joiden ulko-karwan jo tekijänsä on tehnyt niin
ruskean-harmaan, ctt'eiwät suinkaan likaa pelkää, ja joidenreunat
owat niin pinttyneet, sisus niin rikkoja ja karivoja täynnä, että
tähän siiivottomullteen tottumatointa sydcintäsi alkaa iloiltaa ja
sinä kernaasti näistä raivinnoista olet erilläsi. Voin ja leiivän
lisiksi, jotka jo olet siannt, on sinun niin-muodoin ennenkuin
syömään woit ruweta, wielä munat ftatawa, sillä suola-kalaa ei
löydy missään ja Venäläistä inhoittaisi syödessä kalaa näin
„raaltllnsi", mintuin hän sanoo. Mutta jos emäntä jo edelli-
siäkin aineita antaessinsi on tehnyt esteitä ja wiiwyteilyt, ei
hän munia kysyessisi paikalta liikahda. Niitä ei liene talossa?
Mutta karioja kaivelee tuwan lattialla, ja kukkokin. Syy emän-
nän wiiwyttelemiscen on se, että sinä, maan tapoihin tottuma-
toin, et ole tietänyt Makuuttaa hänelle, maksamasi kaiken, minkä
otat. Hän luulee sinun taivalliselsi. mirka-mieheksi, ja ilman on
hänen sääli syöttää sinulle muuia. Sanottuasi että »natsit, Ju-
malan nimeen »vannottuusi, ett'ct mitään ilmaiseksi tahdo, »vie-
läpä rahankin hänelle edeltäpäin käteen sökättyäsi, lähtee hän
»viimeinkin munia hakemaan, ja pian on airiasi iualmis. Syö-
tyä pitää sinun, jos ei muun tähden niin herruutesi kannattami-
seksi, juoda teetä. Mutta teen-keittäjätä (simulvaraa) ei löydy
kylässä kuin yksi, sillä nyt olemme sydän-maalla. Sitä menet
nyt itse sen omistajalta pyytämään, jota näin ei ilkeä sitä kiel-
tää, ja kantaa sen itse korttieriisi. Täällä Valmistuu tee pian,
ja nyt juotat talon-rahivasta, juotat simowaran isäntää, juotat
hänen nllistansikin, joka ei ole hennonut kalustansa luopua,
waan tullut sen silessi luoksesi, — kaikki juotat kylläisiksi, ja
juotpa wielä itsekin. Maksettuasi talon-iväellä, jotka imin muo-
doin ilolla ja ihmeeksensä ncikewät että malalla mahmistetun
lupasi täytät, olet siis tvalmis uudestaan matlalle lähteinään,
waan juuri hcmostn seltään noustessasi muistuttaa simowaran
isäntä, että sinun sen pitämisestä olisi joku wähä makstttawa
hänelle; muut herrat antamat siitä muka taivallisesti kaksin rin-
noin, mutta sinulle, hyivälle bajarille, saa koto asia jäädä hopea-
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rumasta. Senkin suoritettuasi pääset toki wiimein taipalelle
lähtemään, ja hatuttomin päin toiwowat nämä ystäiväsi sinulle
mailallasi laikenkallllista siunausta ja onnea, sillä siunuustellessian
samoin tuin lirotessinsilin ci Venäläinen puutu eitä säästä
sanoja.

Widlaan tultuani tapasin täällä ensi kerran Ositin-joen,
joka niinkuin jo edellä kirjoitin, lankee Sylvärihin ja suus-sansa on »vallan suuri joki. Vidlan kirkko on noin keski-
kohdalla sen pituutta, waan kuitenkin oli joki nyt sydän-kcsillä
tassi kohden niin matala, että heivostt lahlasiwal sen poikki ja
wesi ei täyttänyt hewoselle Matftan asti. Samanlaisena tapasin
sen sitten useammissa muissilin kohdin, joissa siilä poikki lulin
kulkemaan. Venhe-kululle ja hirsien sekä puun lauttaamiselle ei
tästä joesta siis ole hyötyä muulloin kuin lciväällä, jolloin se
kuuluu paisuman hirmuisesti ja panee suuret alat alanko-maita
tulwan alle. Sjögrenin ilmoituksista tiedämme, että Lyydittöjen
pesi-paissa ou juuri Ositin ylä-puuli ja latwat, ja lyyditkö-kylät
alkamatkin, Vidlastn lähtien, heti toisella puolen jokea. Näihin
minä en kumminkaan seisottunut, waan matkasin sywe>»mäksi
Lyydin-maahan, 20 wirstaa edcllensi, lärwien (lyydiksi : lärmidje)
pogostnlle.

lärwissi neuwoi kylä-oikeuden piiftri, jola pyysin apulai-
sekseni kielen-iuttinnossi, waan joka oli paikkakuntaan wasta
tullut eitä sanonut wielä kyllin oppineensa rahwaan kieltä, täm-
möiseksi apulaiseksi tämän seurakunnan entistä, Mirastansa eron-
nutta pappia, joka oli syntynyt läheisessä Ladivan seurakunnassa
ja sitten kaiken ikänsä elänyt Lyydittöjen seassa, ja jonka piisin
kehui osaaman paremmin näiden kieltä kuin menäjätä. Hän
sanoi hänen ei enää »viitsimän käydä työssäkään ja oleman mä-
hän ryyppyyn menemän, jonka tähden hän muka mielellänsilin
olisi rupeama minulle amulsi, sillä keinoin Miina-rahaa ansiital-
sensi. Nämä piisirin lauseet oliwat minulle mieleen, minä sa-
noin siis jäämäni tähän ja pian hankki hän minulle korttierinkin.
Pappi, joka piisirilta jo oli yön-stutuna saanut tietää minusta
ja aikomuksestani, tuli huomeisna aamuna, ennenkuin lukko
oli kannukset ennättänyt jalkaansa saada, minun tyköni. Hän
oli pitkä, ivahiva mies, ja maitta jo 63 wuoden wanha, wielä
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sekä näöltä että jalalta hywin willns. Hän oli ensin pnlwellul
ponomarina ja diattana synnyin-paikassinsi Ladwassi, jossa
hänen isänsä oli ollut pappina, ja sitten loppu-puolen itäänsä
lässi seurakunnassa pappina. Mennä »vuonna oli hän eronnut
mirastausi, ja antanut sen ynnä tyttärensä tanssi eräälle masta
seminariostll päässeelle papille, eikä sanonut henkensä elatuksesta
itsellällsi suurta huolta oleman, sillä paitse sitä, että mämy oli
melivollinen häntä ja hänen maimoansi kuolin-päiivään asti
elättämään, oli hän itsekin nuorella iällcinsi kerännyt jonlunlaistn
raha-sumnllln, jota oli Pietarin lampartissi muokria kantamassa.
Näistä »vuokrista ei hän kuitenkaan muka saanut muuta kuin
mikä hänellä maatteissi kului, siltä lamparti-setelit olimat hänen
»vaimonsa mallassa, ja ukko Malitti tätä hywin ahnaaksi ja itse-
päiseksi. Ihmetellessäni, että hän »vähäisestä papin-pallasla oli
»voinut säästää niin suuren summan tuin luusi tuhatta hopea-
ruplaa »vanhan päimänsi ivaralsi, sanoi hän sitä ei palkasta
säästyneeksi, maan kaupalla hankituksi, sillä nuorempana oli hän
läynyl jotenkin suurta karjan-kauppaa. Hän oli ostellut lehmiä
aina Vytegrasin ja Walkeajärwen linnasin (Vjeloserskista)
asti, suurella edulla ajaen eli ajattaen ne Tihtvinan markkinoille
cli Pietariin. Näillä kauppa-retkilläusi oli hän hywästi tullut
tuntemaan koko sen osin Aunuksen ja Uudenlinnan lääniä, jossa
Lyydikköjä elää, ja tiesi tarkasti sanoa, missi minkin tienoon
puheen-parsi erosi toisten tienoidcn ticlen-laadusta. Hän sanoi
oleivansi »valmis rupeamaan minulle täkäläisen kielen selittäjäksi
ja siksi felpaamllnsi sen enemmin kuin jo ennenkin oli semmoisena
ollut, nim. Andrcj Mihailoivitsilla (Sjögrenillä), jota oli kaksi
wiissoa elänyt hänen tykönänsä Ladwassi. ja jota hän muisteli
suurclln rakkaudella. Palkkaa ei ukko waatinut enemmän kilin
noin puoli-iuoppisen hinnan päiiuältä, ja työn päätimme seuraa-
mana päimänä ulottaa.

Mutta ihminen päättää ja Luoja säätää, sanoi nykyjään
eräs suuri ajattelija Helsingin Sanomissa, ja niin tässäkin
asiassa ei käynyt päätöstä myöten. Seuraamana päiivänä oli
tämän opettajakseni rumenneen ukon emännällä nimi-päiivät.
Minun tähteni oli eukko päättänyt wiettää ne taivallisin juhlal-
liscmluasti. Jo hyivissi ajoin aamulla tuli ukko tyköni ja il-
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moitti tämän seikan ja kutsui minua nimi-päimille. Minä „panin
päälleni parasta, »vaikeinta »varrelleni", ja sitten läksimme ukon
kanssa yhdessä. Papin kartanoa näissä tienoin ei moi eroittaa
muista ympäri seisomista taloista, ja tawallisesti löytyy kylässä
aina joku pohatta talon-poila, jolla on paljua pulskemmat ralen-
ilukstt tuin papilla. Niin oli tässäkin kylässä kapatta-talo parein-
massi asussa kuin yksikään muu, ja astuessamme eteenpäin luu-
linlin sitä pappilaksi, ennenkuin seuralaiseni lllaisiinmassi kohdassa
kylän kaiun nousi erään talon portaille ja sanoi: tänne. Tultu-
amme sisään otettiin me ivastaan hänen Maunoltansa, joka jo
oli täydessä juhla-pulvussi, ja jonka hirmliincn lihaivuus kyllä
todensi ukon sanat, että eukko muka yksinänsä söi ivuolrat heidän
yhteisesti säästämistä rahoistansa. Heidän tyttärensä, nuoren
papin tvaimo, ilmestyi wähää jälemmin, ja wiimein hänen mie-
hensilin, mutta ei wielä juhln-asussi, sillä hän oli ollut riihtä
wiskllNluassi. Siistiytyänsi ja pukeutuansi oli hän sangen
sieivä mies ja josko ei oppinuttaan, niin tiesi hän kuitenkin sen
iverrnn, että Suomen-maalla oli ytsi tsaari kuin Venäjällä, että
Scwastopol ja Weapori eiwät olleet yhden meren rannalla ja
että Helsinki oli ctcmpänä Pietarista tuin Wiipuri, joissa kysy-
myksissä »vanhalla papilla oli hywin 'hämärät ja sekaiset tiedot.
Jonkun tunnin tuluttua eneni seuramme wielä edellä mainitulla
piisirilla ja hänen puolisollansa. Pidoista, jotka nyt alkoitvat,
en sano sen enempää, kuin että ensin tarjotun kahivin päälle
ilman wäli-ajlltta seurasi se ian-laittinen tsjaju (tee), joka tapa on
täällä yleinen, sillä „tee kewentää kahmin waikuiuksen," selitti
minulle eräs pappi, jolta tämän luonnottoman taivan syytä
kysyin. Tsjajun juotua tuli puoli-päimäinen, jonka pituista nt-
riaia en wielä ole koskaan nauttinut ja jonka pituisesta Jumalan
rukoilen itseäni ivasta »varjelemaan. Waan jos minun täytyi
jo kolmannella osilla siinä annetuista ruoka-lajista olla tyytyivät-
nm, niin söiivät muut sen enemmän, maikka ruoan suuhun
saamisessa ei ollut muuta apuna kuin ne miisi-haaraiset lnhwelit,
joila Luoja jo esi-isillemme Aatamille antoi parin.

Koto näistä pidoista en tässä ulisi tarminnut mainita mi-
tään, ellei niissä tapahtunut seikka olisi ollut painawa käänne
kieli-tuttinnoilleni lärwissi. Vanhan papin emäntä niin., jonka



68

kanssa miehensä puoli-päiwäiseu joutuessa oli käynyt kirkossa,
eukolle suojelija-mkeliltänsi wielä jotakuta paria kolmea Vuosi-
kymmenistä elin-ajan lisiksi rukoilemassa, oli päättänyt palkita
tämän miehensä palmcluksen ja sentähdm haettanut lnpalnsla
pulcllin iviinaa. Sen tyhjensi ukko pian piisirin kanssa, eiivällä
wiinan waikutuksct hänessä wielä olleet koivan waamllistt. Mutta
suurin asia oli se, että hän, lnuan wiinalta olluansi, näin pääsi
laas makuun. Illa-puoleen, kuin jo olin korltierissini, luli hän
minun luokseni, pyysi paperia jakirjoitus-MmNiä ja tahtoi muka mi-
nulle näyttää käsi-alaansa kirjoituksessa, koska kieli-apulaiseni piti
osita kirjoittaakin. Kirjoitus, jonka hän tässä teki, oli anomus
saada minulta puoli-tuoppisen hinta rahaa sen työn päälle, jota
yhdessä olimme rupeaival tekemään. Sen annoinkin hauelle tin-
kimättä, ja wähän ajan perästä alkoi piisinin kodista kaikua pa-
jatus, joka ilmoitti, että iviina-jumala oli löytänyt »veljensä runo-
jumalan. Mutta ci sillä hyivä. Myöhään illalla, minun il-
taista syödessäni, tulla kompuroi ullo ilman lakitta ja

„
paita

paljussa porossa, tukat kaikki taljaskassi" kotttieriini, itki, nau-
roi, pasiiii, tanssi ja pyysi wielä rahaa. Minusta näytti hän
jo lyllin-lylläistltä, minä en antanut. Hän rukoili, syleili mi-
nua, waan turhaan. Wiimein lankesi hän polivillmsi, kumarsi
jalkojeni juureen ja suuteli monet kerrat siwisia saappaitani.
Päästäkseni tästä ilkeästä tilasta ja saatuani häneltä lupauksen
ei enempää tulla minua kiusaamaan, annoin hänelle wielä toi-
sen puoli-tuoppisen hinnan, jonln lanssi hän heti menikin mal-
kaansa. Reuhalessinsi lylönäni hölläsi hän aina pöydältä ruo-
kaakin suuhunsa, jota häneltä suinkaan en liettänyt, maan saa-
dakseni tietää, kuinka ankara hän uslonsi lajissa oli, muistutin
kuitenkin, että hän paasto-päiwänä söi assea eli rasivaista ruo-
kaa, josta häu hywin kyllä tiesi suuren synnin tuleivan. Mutta
ukko ivastasi juuri muutamia Miikkoja takaperin käyneensä Wci-
laman monnsterissi Petron päimillä, siellä kaksi ivuoio-kautta
yhteen menoon papillista toimitusta tehneensä ja näin mllodoin
knissi eli mähintäsikin suuren osin entisiä syntiänsä kuitanneensa,
joten hänellä arwattawasti nyt taas hyivä aika eteenpäin oli
maraa poikkeilla hurskauden waiwaloiselia tieltä. Samasta
syystä teli hän julkisesti toistakin syntiä, nim. poltti tupakkaa
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niin usein tuin imnä jaksoin hänelle tupatta-pötkyläisiä auma.
Kernaammin olisi hän kuitenkin polttanut piippua tuin näitä,
ja tämän haluusi ilmoittikin juuri tässä rohkeassa Massinsa si-
ten, että tahtoi kiskoa piippua hampaistani. Tässä asiassa en
hänelle kuitenkaan antanut pcrää, ja piipusta Väittelemisemme
olisi kukaties miten loppunut, cll'ei hänelle olisi juolahtanut mie-
leen, että se mahtoi olla uskoni, jota esti minun antamasta
tois-nskoisen polttaa piipustani, jossa tapauksessa hän ei millään
kalvalla tahtonut saattaa minua ritkomaau hengellistä lakiani.
Ilolla makuutin minä että asian laita oli semmoinen, ja heti
jätti ukko piippuni rauhaan. Tätä keinoa käytin sitten jälkeenkin
päin suurella menestyksellä semmoisia Vastaan, jotta maansa
tapaa myöten tahtoiivat minun piippuani omana piippunansa
pitää, ja mainitun esteen sanottuani, ci sitä »vastaan koskaan
iiittäilty mitään.

Toisena aamuna menin kapatkaan sekä tietelemään ukon
eileistn-iNaista elamoitsemista että mähän rahaa särkemään. Tä-
män oli ukko keksinyt. Ulos tullessani kapakasta tulla haihattt
hän kotoansa, eikä malttanut juosta tietä myöten ympäri, Vaan
oikasi pcllun puikki, jussi hänelle aidan yli pyrkiessinsi ei käy-
nyt paremmin tuin että aidassa repi kauhtanansa, juka kummin-
kin jo entuudestllnsikin oli hywin huono ja repaleinen. Hän
luuli miuun ostaneeni »viinaa, ja Maikka pohmelo näytti surke-
asti ahdistaivan häntä, säihkysi ilo hänen silmistänsä, sillä kuin
minulla muka oli miinaa, niin oli sitä hänelläkin, junka ajatuk-
sensa hän heti ilmuittikiii. Pian selkeni kuitenkin ilkun erhctys,
ja pahoilla »nielin rupesi hän selittämään, että hänestä sinä päi-
ivänä ei ollut minulle työhön, ja huomenna taas piti hänen lounaan
syötyä lähteä erääsen iviidcn ivirstan päässä olemaan kylään,
jossa yti-huomcnna tuli prllllsnikkll. Huomenna »voisi hän kum-
minkin edellä puoli-päiivän tulla minun tyköni, jos nyt saisi
edes pariksikaan ryypyksi minulta wielä palkkaansa. Sen annoin-
kin hänelle, mutta nyt wahwistui minussa jo edeltä arweltu
päätös, kokonansa crotani tästä miehestä, sillä maikka hänellä
kyllä olin haivllinnut olewan hywät tiedot Lyydin kielessä, niin
näkyi se nyt selwästi, että hänellä oli liian huikentelewainen
luonto telivatakscnsi minulle apu-mieheksi.
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Siis aloin tiedustella toista apulaista, ja sinottiinkin Lad-
wassi löytymän Manhan dictkan, lyydikkö-syntyisen ja niinmuo-
doin hywän lyydiläisyyden tuntijan, jollakehuttiin kaiken maail-
man ivnsius oleman päässä, ja jonka ci sanottu juoman muul-
loin kuin pmasnikoissi. Tämän michcn luultiin tuleman sille
pmasniklllle, jolle länvien ukonkin jo niin aioissi piti lähteä,
ja minä päätin myös odottaa tätä juhlallisuutta ja mennä sille,
sekä sitä katsomaan että maiuittua diakkaa tapaamaan.

Tämmöisiä pmasnikoita on kaikissa wenäjän-uskoisissi ky-
lissä (meidänkin maassamme) tamallisesti yksi, monesti useampikin
wuodessä. Ne »vietetään sen pyhän päiivänä, jonka nimeä kylän
kirkko kantaa, ja joka sillä niinmuodoin on erityisenä suojeli-
jana. Mutta tawalliststi on kylässä paitse kirttoa wielä rukous-
huoneitakin (Karjalassa kutsutaan tämmöisiä „sissynäksi" ivc-
näjän-tieliststä sanasta tschasownä), joilla myös on pyhät suoje-
lijansa, ja joille myös »vietetään praasnikat. Näin siapi moni
kylä kolme ja neljäkin pmasnikkaa »vuodessa. Niille keräytyy
mhivasta wahwasti, ja pää-asia uiissi on syöminen, tanssimi-
nen ja pajatus. Myös tulee niihin josta kusta suuremmasta
lähi-kylästä renikan kauppias, ja kuin kylän kapakasta saadaan
miinaakin kyllältensi, niin löytyy praasnikalla kaitki wäli-kap-
paleet, joilla ilo saadaan kukoistamaan.

Toimoani myöten Ladman diakka olikin pmasnikalla, pian
soivimme tuumilla ja jo seumivana päiivänä muutin Ladmaan.
Useammassa kirkon-tytassi Suuulessi löytyy joku leski-akkn, joka
on wähän herms-pcrull, köyhäksi jäänyt, waan hywästi eläwä
sillä keinoin, että hänellä on arpa-kirja ja kortit, joilta talon-
pojan-tyttärille powaa suthaistt, wähä lääkityksiä, joilla paran-
taa pienet silmä-tipeät, päästää hampaan-kolotuksesta j. n. e.,
ja koreoita tilkkuja, joista hän tekee emännille taskuja, lakkia ja
m. s. Sen ohessa tietää hiin kaikki pitäjän juorut jn uutiset, ja
kuin iväijätiii puutteessa hänellä painatctaan lankojakin, niin ci
kumma olekaan, että talonpojan-mainiot kirkko-tiellänsä käymät
hänen luonansa istumassa, jolloin ämmän tahmi-pannu ci tu-
lelta pääse, waan jolloin hänellä myös on tulunkanto-päimänsä,
sillä käyjät tuowat, mikä Moi-nautasen, mikä maito-leilin, mikä
mitäkin. Tämmöisiä töytyy Venäjälläkin, waan edellä lueteltu-
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jen ivirkojen rinnalla piläwät näinä parittajankin tointa, sillä
hariva naima-kauppa niin herroissa kuin talon-pojissakin tapah-
tuu Venäjällä ilman parittaja-akan (swahan) awutta. Tämän-
tällaisen ihmisen luona siin minä koitti erin Ladwassi. Hän
oli edellä kerrotun lärtvim Vanhan papin tytär, oli ollut nai-
misessa erään papin kanssa, joka jo Viisi ivuottn takaperin oli
kuollut, ja eli nyt ussonft, mainitun papin isin, tanssi yhdessä,
joka jälkimäinen myös oli ollut pappina, waan halwautsm täh-
den, joka hänlä oli lohdannut, jo kauan sitten ivirastansi eron-
nut. Heillä oli hymci talo, wähä maan-tviljelystälin ja he eli-
ivät pensillä (pmsiunilla), joia ukolla oli 20 ja lesken lyltärellä
6 hopea-ruplaa. Tähän oli lcslellä senlaisia tuloja luin edellä
kuivasimme, ja jonkun wenan sii hän sisään silmkin, että piti
lorttierill mittareille ja muille matkaamille mirka-miehille. Hän
oli sm iverran Miisiampi täkäläisiä talonpojan-akkoja, että osasi
juoda sekä teen että kahmin, lvieläpä leittäätin molemmat, ja
että »valitti, kuinka hänen kätensä pyti ja näkönsä päimettyi, nyt
työssä käydessä, sillä siihen ei hän ollut tottunut miehensä eläessä,
jolloin simoivara aina oli seisonut »vnlmisna hänen makuulla
noustessansa. Entisestä herruudesta ei hänessä ollut muuta jci-
lellä, luin se, että tahtoi että muiden piti uskoa hänen aamulla
pitkään makaaman, jota herruuden wälttämätöintä merkkiä hän
kuitenkaan itse asiassa ei pitänyt, sillä useasti kuulin hänen rau-
kan jo päitvän tanssi nousetvan askareillensa.

Setä tämä mainio että hänen ukkonsa, se manha pappi,
oliivctt muuten merkilliset sen tähden, että pahemmin pahinta
mustalaista pyysiivät, puistiivat kaikkea, mitä waan nätimät mi-
nulla. Heille piti antaa paperin, kyniä ja läkkiä, edellmsä kynt-
tilöitä, teetä, soturia, sanalla sanoen kaikkea, mitä muassa oli ja
mitä emäntä miinie terran Widlassi täydessänsä muka oli un-
hottanut ostaa. Ukko tahtoi minua itsellensä ostamaan nuus-
kiinkin, jota minulla ei ollut, ja määräsi sitsi tarwittawan tschet-
wertakan (25 kop. hop.). Tämän häivittömyytmsi peitti hän
sillä, että lupasi edestäni lukea rukouksia, joiden määrä ja pituus
tulisi stnivertainen, kun Verran hänelle rahaa jättäisin, ja sanoi
tätä rahaa ei tuleivani katumaan, sillä hänen rukouksensa oliivat
hywin teholliset. Tämmöisiä rulouksia lukikin hän alinomaa.
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pitkästä nimi-listasta aina rukouksen alussa mainiten niiden ni-
met, jotka olimat hänen palkanneet puolestansa taiwasta lähes-
tymään. Minua inhoitti tämmöincn elatus-keino, marsinkin yh-
detskymmen-muotisclla hautaan wajoowalla ukolla, enkä paljo
huolinuttaan peittää ylenkakstttani häntä wastaan, josta itselleni
seurasi se paha, että ukko, päättäen minut täydeksi pakanaksi, ei
sanonut yhdenkään kristityn papin rupeewan minulle taiivaan
oivea longistainaan, ja kuin sitä, hänen luulonsa jälkeen, maail-
mallisen ihmisen itsensä oli mahdutuin amata, niin aiivaa jokai-
nen, mihin hän minun tuomitsi.

Paitse sitä wllstusta, ,nikä minulla oli tästä ukosta, oli
kymmen-päimäinen oloni Ladwassi sangen hupainen. Nahwas
täällä salon sydämessä oli siiwoa ja hiljaista, ja työni juoksi
erittäin hywästi stntähden, että apulaiseni, wanha diassa, oli
selwä-päinm ja ymmärtämä mies. Hän oli syntyjään tästä si-
masta tylästä, oli poikana saanut Mähän opetusta Aunuksen
kaupunkia lähellä olemassa Aleksinteri-Smirstin inonasterissi, ja
sitten »vielä puoli Muotin ollut Uudessa linnassa (Noivgorodissi)
oppiansa lisiilemässi. Näin oli hän oppinut wenäjän kielen
oikein tieli-opilliststi, ja ymmärsi lciyttää tämän oppinsa omaakin
kieliänsä tutkittaessa. Muuten oli hän lailen ilänsi elänyt täällä
loto-lylässinsi ja oli hywin tuttu ja rakastettu ympärinsi, niin
että praasnissaa ei praasnissaiill pidettykään, jos häntä ei ollut
läsnä, sillä hän oli taitniva teriösi, ankara pajattasi ja hyivä
juoja. Hänen karkea äänensä, wahwa kaswunsi ja tuuhea par-
tansa antoiwat hänen käytöksellensä ja koko olennollensa sem-
moisen arivoisuudm, että pojat joka paikassa nostiivat lattiansa
hänelle ja ivanhemmat häntä leilillä lutsuiivat proto-jerciksi (ro-
wastiksi).

Meisesti ylen-katsoo mallan päällä olewa kansi allansi
olewien pienempäin kansojen kieltä, jonka Lyydin kielestäkin
tutin haivaitsemaan Scholtjärwellä, jossa pappi, maikka neljä-tym-
mentä muotta palwetlut Lyydikköjen seassa, tuskin tiesi sanaakaan
heidän kielestänsä, ja jossa rikkaammaksi ja mahtaMammaksi
päässeet Lyydiköt itsttkin kcrnaammin puhuilvat menäjätä kuin
omaa kieltänsä. Toisin oli asian laita täällä Ojalin tienoilla.
Tämän tienoon synkeä silon-luonto, sen köyhyys ja se seikka,
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ett'ei sen läpi lule yhtään tietä, owat tehneet, että Venäläiset
owat jättäneet sen rauhaan, elikkä jos heitä on sinne joku tullutkin,
on tulijan ollut mnhdotoin sinda omaa kieltänsä tawalsi, ja
ivaissa hän on ollut pappikin eli muu mirta-mies, on hän per-
heillensä »vähitellen taipunut maan lieleen ja, niinkuin edellä
kerrotuista esimerkeistä olemme nähneet, wiimein paremmin osan-
nut täkäläisen rahwaan kieltä kuin omaansa. Tämä seikka on
ivaikuttanut rahivaasen takaisin siten, ett'ei se häpeä tieltänsä ja
että se näissä tienoin tulee wielä kauan »voimassa pysynsiän.
Tässä Ojalin tienoossa on rahmas pitänyt oman allu-peräism
nimensäkin muisiossi. Edellä olemme nähneel, että Äänisen
rannalla asumat Tschuudit kutsumat itseänsä maan Lyydeiksi eli
Lyydiköiksi, joka tulee mmäjän-tieliststä sanasta ljudi, mer-
kitsemä rähmästä, ja jolla nimellä mekin entistä myöten olemme
heitä tähän asti kutsuneet. Näin on näillä samanlainen nimi
kuin Virolaisilla, jotta myös eiwät tiedä itseänsä muuten nimetä
luin maa-rahMaaksi ja kieliänsä waan maa-lielelsi. Osittilai-
set sitä ivastaan kutsuivat itsiänsi Vepsäläisiksi ja kieltänsä
Vepsän ell Vepsnn kieleksi, joka nimi niinkuin paljo muutakin
kansin llltu-pcräisestä kansallisuudesta jo muissa osissa sen alaa
on unohtunut. Ei tarivitse siis ensinkään epäillä, että tämä ni-
mi, ivaissa sitä nyt käyttää waan yksi osa tätä kansia, ennen ei
olisi ollut sm yleisenä nimenä, jota päätöstämme wahwistaa se-
till seikka, että pohjais-puolimllistn Aunutstu Karjalaisetkin ylei-
sesti kutsuivat näitä serkkujansa Vepsäläisiksi. Tässä otamme
stntähden tilaisuuden tärkeimmästi kehoittaatstmme kaikkia tästä
kansista eli sen kielestä masta kirjoittamia, että heittäisiivät pois
nuo muukalaiset niinet Lyydit, Tschuudit ja muut, joihin
ylpeiden nnapurien halwcksiminen ja ylen-tntse on nähtäivci juuri,
ja antaisitvat tälle kansille sen edun, jota ei kielletä keltään yksi-
näiseltäkään ihmiseltä, nim. kunniallisen oman nimensä nautin-
non. Tähän on heillä sen suurempi oikeus, kuin heidän esi-
isinsi owat tämän nimen historiaankin kirjoittaneet. Sillä Ve-
näjän ivanhilnmllli historioitsijan Nestorin Wessit eiwät ivoineet
olla muita tuin nylyisten Vepsien eli Vepsäläisten esi-isiä,
mailla perilliset eiwät ole tuin mähäiseksi osiksi woineci pitää
mallassansa isien jättämää maata. Se on Sjögrenin erhetys
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kirjassa: Ueber die ätteren Vohnsitze der Jämen, joln
meidän länsin-tutkijoiden silmissä kauan on polkenut tätä nimeä.
Hän oli jo ennen tämän kirjansa kirjoittamista ja yleisesti ennen
koko sitä suurta matkustustansa, jonka armollinen jn tiitettäivä hedel-
mä st on, kirjallisesti päättänyt että se kansi, jota Nestor Mes-
siksi kutsuu ja joka eli Bjeloseron järlven ympärillä, mahtoi
kutsua tätä järtveä Wesijärweksi ja siitä itseänsikin Wesilä isiksi,
josta Venäläinen muulaloimalla muka sai nimen Wessit. Tämmöi-
nen edeltä-käsin päättäminen on aina määrällinen, ja tehdyksi Sjö-
grmiltä, jokakaikessa koki totuutta tarkoittaa, olisi sitä ivaitea uskoa,
ell'emme tietäisi, että hänen sitä kirjoittaessaan Vessien eli sen suo-
malaisen kansin, joka Nestorin niloina eli mainituissa seuduissa,
luultiin jo kolonansa ilmoilta häminneen. Mutta mainitulla mat-
kallansa löysi Sjögren simoissa tienoin suomalaista kansia, joka
kutsui itseänsä Vepsäksi, ja toiseksensa tuli hän tällöin myös
tietämään, että tämä kansi ei kutsunut masta mainittua järiveä
Wesijärweksi, waan Wauget- eli Walgetjärweksi, jonka Venä-
läiset sanasta sanaan kääntäen tetilvät nimeksi: bjeloje osero, Bjel-
osero. Näissä kahdessa seikassa, jotka hän itse uskollisesti ker-
too, olisi hänelle jo pitänyt olla kyllä todistusta siitä, että edel-
linen päätöksensä Vessin nimen tulemisesta suom. sanasta We°
siläiset oli iväärä, ivarsinkin koska sanasia »vesi Vepsäläistenkin

kielessä pitää johdettua nimi Veteläinen, ei Vesiläinen, ja
että simainen Vessi eli Vessi ei ollut muuta kuin Venäläisen
kielellä pehmennyt nimi Vepsä. Vaan tätä ei hän nimittä-
mässämme kirjassansa tahdo myödyttää. Todistuksia, joilla hän
puolustaa entistä päätöstänsä, olisi liian laivea ruroeta tässä
kertomaan, tosta halullinen lukija löytää ne täydellisinä itsestä
kirjasta. Niiden joukosta otamme tähän waan yhden, joka myös
perustaksin määrälle kokemukselle. Siitä nim. että taitilla ny-
kyisten Vepsäläisten tylillä muka on »venäläiset nimet päättää
Sjögren, että koko heidän alansa olisi ensin ollut Venäläisten
mallassa, jotka olisiivat miljelleet ja rakentaneet maan ja joiden
kielestä kylätkin olisiivat nimensä saaneet, maan että heidän
olisi pitänyt taas luopua maasta ja jättää se Vepsäläisille niissä
myllyissä, joila täälläkin kansojen edes takaisin siirrellessi tnpah-
ttli. Tämä päätös on luitmlin määrällä pohjalla. Kolo Oja-
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tin tienoossa simoin tuin Äänisenkin rannalla on ei ainoastaan
kaikilla ivepsiläis-, waan myös suurimmalla osilla lvenäläis-
kyliä suomi-peruisit niinet, joita mhwas keskenänsä käyttää.
Waan kirkon- ja henki-tirjoissi, mittarien luetteloissa ja kartoissa
omat molempien nimet ivenäläisiä, useammassa kohden maan
josta kusta ristimä-nimestä (sanotaan tawallisesti paikan ensi-
mäisen asujan niinestä) tehtyjä, niinkuin: livanofskaja, Timofe-
jefstaja, Trofimofskllja j. n. e. Tämmöiset kirjat, kartat ja muut
sanoo Sjögren, niissä löytyivien niinien tähden, joka paikka-
kunnassa tarkoin läpi käyneensä. Näiden niinien »vääryydestä
ja siitä, että hän ei tarkoin ottanut wactria mhwaan kielessä käy-
tettäivistä niinistä, päättää hän ivenäläisiä nimiä alku-pemisiksi
ja niiden antajia maan ensimäisitsi asujiksi, josta taas seuraisi
että Vepsäläiset ivasta myöhemmin joutuimat sen isänniksi ja
että niinmuodoin Nestorin Vessit oliivat toinen kansi, toista
Vepsäläiset.

Tässä lienee nyt tilaisuus sanoa muutama sana näiden lie-
lestätin ja sen aatteista. Suomalaiselle kielen-tutkijalle on tästä
murteesta paljo selkoa sekä kieli-opissi että sina-kirjnssi. Vaan
kuin useamman lukijan pelkään tämän-laatuisissi kokemuksissa
ja löydöissä ei löytämän sitä imellytystä, joka niistä on kielen-
tutkijalle, niin jätän Vepsin kielen kieli-opilliset ja sana-lirjalli-
set edut tässä mainitsematta. Mitä taas sen hengellisiin aarteihin
tulee, niin ei niistätään ole paljo lausumista. Edellä olen jo
sanonut, että Äänisen Vepsäläisillä m lamannut lauluja ensin-
kään. Sama oli niisiä yleinen lause Ositillakin, mm. että lau-
lettu on iti-muistoifista ajoista menäjätsi ja että lauluja ei ole
koskaan löytynyt »vepsiksi. Satuja taas löytyy paljo, maan
niistälin nähdään pian, että owat parhaasta päästä Venäläi-
siltä saatuja, ja paraat satujen sanojat tarjoaksettin aina ler-
naammin menäjälsi kuin omaksi kielekseksensi niitä kertomaan.
Sana-laskuja ja arivoituksia löytyy sitä ivastaan Vepsäläisil-
läkin, ja niiden muoto todistaa, että niitä ei ole naapureilta lai-
nattu. Jälkimäisiä kiijoitin Ojaiilla noin puoli-sataa, ja niistä sian
kielen näytteeksi suomennoksen kanssa painattaa tähän seuraamat.

1. Neitschytäinc ischtub liphaisches, kasinne irdal? Na-
gris mas.
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2. Pol hebot, pol habat? louh-segl.
3. Mustan söb, ivaugtan situb? Melnits.
4. Waugtan söb, mustan situb? Lämoi sär ese s.
5. Must da pehmed, märg da maged? Paschtkas.
6. Märg wasi aidan taga? Kjel.
7. Päiwäl rippub, a yol reighu? Koukuin e ukses.
8. Lehm pätschisch, händ irdal? Lämoi i saivu.
9. Imbri päs ei hivati, ymbri pöydos hwatib? Silm.

10. Kaks kurged pälitschi meres katsutns, toinen toscht ei
woikoi sibutada? Keranden korwad.

11. Mi om notktemb wet? Sawu.
12. Kaks neitschykäischt yhtel lawal kargailas? Petkleil

surwotas.
13. Pä tohine, lvats töine, siwgad kiwisched? Not.

Suomeksi.
1. Neitsylllinen istuu arkussa, kassi (palmikko, lelli) ul-

kona? Nauris maassa.
2. Puoli hemoisia, puoli haapaa? Jouhi-seula.
3. Muslan syö, Mlllkean sittuu? Mylly.
4. Valkean syö, mustan sittuu? Tuli päreessä.
5. Musta ja pehmeä, märkä ja makea? Paistikas.
6. Märkä Masissa aidan takana? Kieli.
7. Päimällä riippuu, Maan yöllä reikään? Owen koukku

(säppi).
8. Lehmä uunissa, häntä ulkona? Tuli ja salvu.
9. Impäri pään ei yllä, ympäri pellon yltää? Silmä.

10. Kaks kurkea päällitse merestä katsoivat, toinen toistansa
ei woi sillwuttllll (taivain)? Korivon (siaivin) tortvat.

11. MM on notkeampi wettä? Samu.
12. Kaksi neitsykäistä yhdellä lattialla tanssimat? Petke-

leillä surivotaan.
13. Pää tuohinen, Matsi liinainen, silal limisel? Nuotta.
Isimeidän rukous kuuluu tassi kielessä, Mmäjän-kielisestä

uudesta testamentista käännettynä, seuraamalla taivalla:
„Tatoi meide, ludam oled lnimhal; sidlahase puhlhals ni-

mi sinun; tulgha tsirstw sinun; da liinob tvald sinun i mal
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kul taiwhal; Leib meide laikutschels paiwals anda meile tjänam-
bäi; i jätä meile wölgad meide kut i mö jätamoi wölghiischile
meide; i ala anda meid iskuftha; a pjästa meid pahas; sida
möd mi sinun om tsirstw, i wägi, i luulund igan kaiken. Amin."

Kielen näytteeksi saakoot wielä sturaawat situset tässä sian.
1. Orl.

Kysuiba orlal: »nihe sötat sina itscheis poigid mugn korttas
taiwhau al? — Orl sinii: rohtischibak Hu kasnuded lähetase päi-
wäischen lust, kut mina heid sötaischin alahan mas?

2. Kukoin kctrangg.
Sanu milein, kysii tadag kukoin kamnggol, miksch sina muga

nätghiine sobihe, mändes siiritschi sinusiisch mehed"); mida sina
tahtoit sitä heisch? mihe hö sileisch koschutas? — Ni mihe, si-
nii kuloin kamngg; mina i en tahtoi anastada heid mehel, tah-
toin maische rebitnda heid.

3. Lainbas i djumalan-lindiine").
Djumallln-lindiine lebastihe lambhan päle, mise mstta hä-

net mähäischen ivillad itschesi pesiks. Lambas rubens merdusime
hypta sinua i tänna. Kut siim milein yhtel muga stup? sinii
djumalan-lindiine; paimnele sina käsket otta itschesiisch kaiken
nahkha-sii Millan, a milein otkaschit pitschukaisches klakiisches.
Miksch muga netsen sidad? — Netsen sidan siksch, sinii lambas,
mise sina ed malta mitain minun ivillad otta muga «nmhuttc
kut paimen.

Suomeksi.
1. Kokko.

Kysyiwät kokolta: mintähden elätät sinä poikiasi niin kor-
keassa taiivlllln alla? — Kokko sanoi: uskaltaisiwatko he tnswa-
neina lähetä auringon luokse, kuin minä heitä elättäisin alahana
maassa?

') Sanaa ihminen ei löydy tässä murteessa; sen siaan käytetään,
niinkuin tässä, sanaa mes (mies).

") Ojalilla kutsutaan pääskeä scirak-linduiseksi.
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2. Orjan-tappura.
Sano minulleni, kysyi kataja orjan-tnppurnlta, miksi sinä

niin nälkäinen (olet) ivaattcihin, ihmisten sinustasi siwutse men-
nessä; mitä sinä tahdot tehdä niistä? mihin ne sinullesi kelpaa-
Mllt? — Ei mihinkään, sanoi orjan-tappura; enkä minä tahdo-
kaan ryöstää niitä ihmiseltä, tahdon maan repiä niitä.

3. Lammas ja Päästi.
Päästi lepäytyi lampaan päälle, että raastaa häneltä mä-

hän Millaa pesiksensä. Lammas alkoi mihaisena hyppiä sinne
ja tänne. Kuin sinä minulleni yhdelle (olet) niin ahnas? sanoi
päästi; paimenelle sinä annat luioan ottaa itsestäsi kaiken willan
nahkaan asti, waan minulle kiellät pienoisesta tulloisesta. Miksi
niin tämän teet? — Tämän teen siksi, sanoi lammas, että sinä
et osia miilultani Millaani ottaa niin lempeästi tuin paimen.

Työni lopetettua Ladwassi olisin suurelle maan-tielle tvoinut
palata simaa tietä, jota mennytkin olin, ell'ei mieleni olisi teh-
nyt paikalla tiedustamaan, mitä murretta, karjalaistako mai »vep-
säläistä, Ojatin-tienoon itäisessä, eli Aunuksen läänin etelä-itäi-
sessä, osissa puhuttiin. Sekä Ladwassi että jo edellätin sanot-
tiin kyllä näiden tienotten kieltä niwan yhdenlaiseksi kuin kieli
tässä seurakunnassa ja sen ympäristöllä. Waan Köppmin kansi-
kartta puhui toista. Tämä Pietarin Tiede-Atateemian jäsen on
nini. Schubettin maa-tieteelliselle kartalle, jota Wenäjän maan
europalaisesta osista on noin 50 lehteä, eri »värillänsä kuivan-
nut kunkin kansakunnan alan ja piirin. Tätä suurta kausi-
katttaa ei löydy kuin kaksi kappaletta käsi-kirjoituksessa, nim. toi-
nen mainitun Tiede-Äkateemian kirjastossa ja toinen Pietarin
keisarillisella maa-tieteellisellä seuralla. Mutta jälkimäinen seura
on siitä painattanut pienemmässä mitassa tehdyn kopion neljälle
lehdelle. Niin pää-kartasft kuin tässä kopiossakin antaa tekijä
mainitussa osissa Aunuksen lääniä, keskellä Vepsäläisten piiriä,
ei ivähemmän kuin kokonaista kolme laajaa seura kuntaa Karja-
laisille, maissa näiden historiallisesti ei tiedetä koskaan jalkaa
astuneen Äänisen järivm etelä-puolelle. Väärjärmen pogostan
kautta tultuani Schimjärwen kirkolle hawaitsintin,. että rnhmas
Ojatilla oli oikeassa ja että herra Köppen on tehnyt suuren Mian
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pannessinsi Karjalaisia tänne, sillä kieli täällä oli puhtainta
Vepsiä ja täksi sanottiin niiden kahden toisenkin, Pääschjäriven
jn Kuschtjärwen, seurakuntain kieltä, jonka kansi-karttna myöten
niin ikään olisi pitänyt olla karjalaista. Tämä suuri wika, jo-
hon wilka-miesten tuottamattomat tertomutset oivat syynä, tu-
lee oiastutsi nyt Pamillaan tekeillä oleivctssi kolmannessa painok-
sissa herra Köppenin mainittua karttaa.

Tästä asiasta selmän saatuani ja wielä pari päiivää Schim-
järivessi kuunneliuani kansin kieltä, päätinkin lopettaa »vepsä-
läiset tutkintoni ja palasin maan-tielle Suschtan (mm. Oschtan)
kylässä. Schimjärivm ja sen iväliä on 40 wirstaa, joka on
yksi ainoa hirmuinen korpi, jossa edellisen miilon ranlat sateet
oliivat niin wettäneet maan, että heivoset Nlelkein joka as-
keleella upposiwat likaan. Tie, joka harwoin oli löytänyt kan-
gas-harjanneen kulteaksensi ja mimmiten juoksi pitkin korpi-
jokia eli järiviä, sillä se kulki paraasta päästä talwi-tien jältiä,
oli muutenkin niin ryteikkö, niin kehnoilla mnlko-silloilla tvarus-
tettu, että ratsastajan munin paikoin piti pitkät matkat heivois-
tansi taluttaen jalan astua. Ia waitta lepoakin oli pidetty
noin puoii-ivälissi tailvalta tehdyllä tulella, oliivat sekä miehet
että hewoset, myöhään illalla Tuschtaan lullesft, niin wäsylsissi,
että edelliset eiwät tarwinneet illaistalaan ennen maata ru-
peamisiansa, ja jälkimäiset »ilmeisillä »virstoilla tuskin enää pys-
iystä pysyiwät. Suschtasta tulin Latina-Pellolle ja siitä simaa
tietä Pietariin, jota kewäätlä olin tänne mennyt.

Lopuksi sian mainita, että jos kellä wielä olisi halu käydä
tutkimassa Wepsiläistm kieltä Ojatilla, niin olisi mainittu Schim-
järiven kirkon-kylä sekä kielen-puhtauden että muun puolesta siihen
soiveljain pciitta. Matkustaa tälle kirkolle woisi helpoimmin ja
huokeimmiii, Sortaivalan, Alinutsen jn Latina-Pellon kaupun-
kien kautta. Wiimeksi nimitetystä ei Suschtnn posti-paikkaan
Arkangeliin menewätä tietä myöten tule kuin noin 130 wirstaa,
niin että koko matka Sortaivalasta Schimjäriven kirkolle ei tulisi
tekemään kuin wähän päälle neljän sadan mustan.





Matka UMMM wuosma 1856 ja 1851





Gnsimöinen Kirja.

Kasan issa, toukok. 1856.

„Kristos woskres! Kristus on ylös-nousnut!" kajahti ääni
sunnuntai-aamuna 29 p. huhti-kuuta huoneessani ennenkuin olin
»vuoteelta cunättänyt nousta, ja edessäni seisoi iloisella katsan-
nolla portin-ivartisi täydessä ala-upsierin pumussi, hän on nim.
entinen sota-mies. „Totiststi on Kristus ylös-nousnut!" tulee
tähän masillta, ja sitä ynnä suun- ja juoma-rahan antamista
en minäkään laimin-lyönyt, jonka kanssa ukko meni toisille taion
asuttaille simaa onnellista sanomaa julistamaan.

Kristos woskres! Meillä on siis pääsiäisen iloinen päiwä!
Mikä suuri juhla! Totuudeu antaran ja wilpittömän saarnaajan
owat pimeyden ja ttse-tvaltaisuuden puolta-pitäjät kiehtoneet, tuo-
minneet ja kuolettaneet. Synkeä suru sydämessä seisoo kolo ih-
miskunta tämäu sankarinsa haudalla, epäillen, haikeroidcn, to-
dellako ja iäksi päiwäksikö pimeys Mallan »voitti, koska sen ruh-
tinat nyt niin riemasteleiwat. Lyhyt on kuitenkin tämä heidän
riemunsa, sillä juuri kuolemallansa on Malon sankari heidät Voit-
tanlit ja kahlinnut, epäilemättömänä herää hän kuolluista, »valo
lewcnee kaikelle maailmalle ja kaikki ihmiskunta riemuitsee.

Tämmöinen on pääsiäis-juhlan aine ja sisällys. Eikä Ve-
näläinenkään puutu riemua sitä iviettäessiän. Hän on paas-
tonnut tokonllista kuusi »viittoa ja etenkin ankarasti Viimeisen
cli piinll-miikon, jolla mirkakunnat ja koulut eiwät istu ja jonka
kuluessa rahwlls ripillä-käymisellä eli muun ulko-käytöksen täyt-
tämisellä kokee walmistaa oman-tuntonsa pääsiäisen liekkumalle.
Silniin-nllhtäivällä lemottomuudella odottaa jokainen tämän hir-
muisen ajan loppua ja lalsi miimeistä päimää marsinkin omat
pitkät kuin nälkä-muodet. No, wiimein kuitenkin alkaa pääsiäis-
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llluantain ilta pimetä. lokainm pesiksen puhtantsi, pukeutuu
juhla-Mnattcihin ja astuu kirkkoon. Ia hyivän aikaa täällä ru-
koiltua ja tuohusten tanssi tuhrattua sen kammion ympärillä,
jota keskellä kirkon lattiaa tumaa Kristuksen hautaa, taikuu juh-
lallinen kiitos-mirsi, kellot rupeamat soimaan, ja tentti todistaa,
että se surlcn puoli-yö ou ohitse. Kaikki ehättämät nyt kotiin,
jossa muna-röyköt, sian-liikkiöt ja »viina odottaa. Tuskin yksi-
kään muistaa nyt mää tämän juhlau kallista alku-perää, jokai-
nen ajattelee maan mahansa ja sen tyydyttämisen päälle, simoin
kuin paastonkin aikana useampi limee suniuut omnn »vatsansa
tyhjyyttä enemmän kuin Kristukstu miatointa piinaa jakuolemaa.
Sen siaan Hellaksenkin pääsiäisen kultua jokainen täitten nautti-
maan mitä Vaan itänänsä »voipi, ja Valon ja Vapauden juhla
muuttuu kaiken-kaltaisen lihallisuudm ja hcssuman telmännötsi.
Tätä iloa kestää sitten koko seuraama miikto, jolloin ei köyhin-
kään tee työtä, maan käypi kestiä, juopi miinaa jn parantelee
päätänsä, uudestaan simaa miinan-juontia ja testin-käyntiä »voi-
dakseen nauttia. Joka päiwä aina seuraamaan sunnuntaihcn asti
kaikumat kellot koko puolmpäiwän-cdellykseu, ja kuin muutamien
wirstain lamcudella seisoo noin 60 tukkoa niinkuin esim. Kasi-
nissi, niin arwaa jokainen, mikä helinä ja humina menäläisessi
kaupungissa pääsiäis-iuiikolla on.

Mutta jo liiaksi hairahdin näistä asioista juttelemaan,
ionitta aikomukseni »vaan oli sanoa, että täällä nyt on pääsiäi-
nen, jn että tuin joknisellll on lupa laiskana olla, niin on mi-
nunkin täytynyt matllisempi työ jättää, jonln siaan päätin ker-
toa jotakin Kasinin kaupungista ja sen merkillisyyksistä. Sen
katuja, toria, kirkkoja en kuiienlaan huoli rumeta luetteleninan,
siitä lukija »vähän hyötyisi. Sanon maan taupungin uito-tilasta
sen, että se on hywästi ratmnettn, suorilla ehkä ei aina puh-
tailla kaduilla, ja että asujanten määrä tekee noin 50 tuh. hen-
keä. Kasin ei ole aiman Volgan reunalla, waan noin 6 »virs-
laa lämän joen idän-puoleisesta rannasta, pienen Kasinla-ninii-sen joen marrclla. Wolgan oikea ranta on tortea hicta-ciyräittö,
ivasen (pohjaisen ja idän-puoleinen) ranne sitä ivastaan hywin
matalaa niitty- ja suo-maata, jonln joki tulmillansi ollen monen
Virstan laajuudelta peittää Medellä ja kemäällä kokonaisen kuu-
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kauden pitää järmenä. Tämä on syy siihen, että kaupunki ou
näin kaukana kaupan-käynnille niin tarpeellisesta joesta, joka
suurina tulma-muosina tännekin asti tekee suurta »vahinkoa esi-
kaupungeissa. —Kasin on Tatarilaisten perustama. Kuin Mon-
golilais-tatanlainm maailman-malta hajosi pienempiin osiin, aset-
tui eräs heidäu ruhtiuoistansi tähän Volga-joen rannalle ja pe-
rusti maltatunnau, jota seisoi noin 300 ajastaikaa eli muoteen
1552 asti. Monien rcisinusten perästä onnistui tällöin Venä-
läisille slinr-ruhtinas Iman Nasiljemiisin johdolla Kasinin wal-
taaminm. Hirinuiseu meren-muodaiutsen pidettyänsä hälvitti täinä
ruhtinas sm entisen tilan, kukisti kaikki mahometiläisten kulot
ja ajoi taupungin tähän uskoon kuulumat asujamet sen edus-
talla esi-kaupungeissi elämään. Pysyttääkstnsi Motton »varmem-
maksi rakensi hän kaupungin entisen tntnrilaistn linnan sialle eu-
ropalaisen sota-taidon mutaau marustctun linnan usenmmilln tor-
nilla, jotta simoin luin muuritkin wielä seisoivat ja ulko-nciöl-
tänsi owat siluanlllisit kuin esim. Samonlinnnn tornit Suo-
messa. Myös muutti hän Venäjältä rahivcista kaupungin asuk-
kaiksi, ja siilä ajasta ou se min wenäläistynyt, että siinä paikan
entisiä nsujin Tatnrilaisia ei ole kuin noin kuudenneksi osiksi koko
wäki-liiivusta.

Nämä Tatarilaiset omat Krimin tätä nykyä kuuluisien Tn-
tarilaistm tuin myös Turkkilaisten tanssi yhtä kansia, ja tämä
on kielensä puolesta hcimolaisuudessi Suomen kansojen kanssa *).

Muista taupungin asnjamista keksii oudonkin silmä pian Tatn-
rilaisen hänen nmnottaasta ja solakasta marrestansi, mustista
ja milttaistll silmistäusä, ja suora-ucnäiststä ja kauniista muo-
dostansi. Hänen ihon-tnrwansi ei ole musicmpi tuin muiden-
kaan Europlllaisten ja monesti näet niivan maltca-merisiäkin Ta-
tarilaisia. Hänen käyntinsä ja ulko-taytöksensi on tasaista ja
hiljaista, jontn tähden se aina kutjastelcwa Wenäläincn kutsuu-
kin häntä hauktuma-nimellä barinaksi (herraksi). Luonteensa
puolesta on hän puhtautta rakastama, tyyui ja rehellinen; missi

") Lukematta Siperian Tatarilaisia, joiden määrää en tiedä ilmoittaa,
nousee, tämän kansan luku Wcnäjän wnltakunnassa Vaschkirien (392 tn!).),
Meschtscherätien (80 tuh.) ja Kirgisien (82 luh.) tausso, jotta puhumat saman
kielen murteita, noin 2 miljonau paikoille.
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hän walehtelee eli harjoittaa koiruutta, on se muilta opittua.
Kuin hän tawama inyödessinsi näkee kenen muukalaiseksi, il-
moittaa hän oikean hinnan kohdallensa, ja jos sitten »venäjän
tapaan wielä rupeat tinkimään, sanoo hän: „minä en ole Ve-
näläinen, olen mahometiläinen, ja meidän laki kieltää tohtuu-
tointa hintaa ottamasta". Häpeällä seisot kiistin uskosi kanssa
miehen edessä etkä moi hänen lauseesenft mitään Mirkkaa.

Maalla owat maan-wiljelys ja karjan-hoito Tatarilaisten
elatus-keinot, ja kiiivaimmatkin Venäläiset myödyttäwät että tämä
kansi samoin kuiu Tschuwaschitkin owat paljoa taltawnmmat ja
ahkerammat maan-lviljelijät kuin Venäläinen. Kaupungissa on
Tatarilllinen yksi kolmesta: joko kauppa-mies, käsi-työläinen eli
rahti-mies. Ensimäisen luokan kauppa-mieheksi jatsia Harma tästä
kansista kiilvetä. Sitä enemlnän ratastawat he rihkama-kauppaa,
ja missi heitä enemmältä löytyy, niinkuin Kaftnissikin, kuluu
harwa päiivä, ett'ei luonasi täy näitä itä-maalaisia saksoja, tuli-
tikkuja, siippuata, hcilaattia (makuu-nuttuja), hylvän-hajullisia moi-
tetta ja lnuuta semmoista laupalla. Käsi-töistä on saippuan ja
nahkan malnlistaminen heille marsinkin sujumna. Knsinin saip-
pua on ympäri koko Venäjän kiitettyä jn täältä tulemat juhdit
ja sihivianit ulompanakiu kuuluisit. Molemmat oivat Tatari-
laisten tekoa. Vaan muihinkin käsi-töihin on tämä kansi hywin
taipliwnn, niin että harwa työ-huone löytynee Kasinissi, olipa
sm isäntä Venäläinen, Saksilainen eli muu, jossa ei joku osa
työ-miehistä olisi Tatarilaisia. Täkäläisen yli-opiston kirja-pai-
nossa, jossa on noin pariin kymmeneen työ-mieheen, oivai enim-
mät näistä tätä lansia (käyttäjä on Saksilainen).

Niinkuin tuttu on ja edellisestäkin näkyy omat Tntnrilaistt
Mahometin usloci. Kasinissi ja sen csi-laupungeissi on heillä
kymmenkunta metsch«diä (kirkkoja). Joka kirkolla on kaksi,
toisinaan toimetkin, mullaa (pappia) ja yksi eli pari aschantia
(lukkaria), Harmcmmassi löytyy ahunia, jotka meidän tiloihin
merrattuinll mustaamat kontrahti-rowastia, ja piispaa (mufti)
ei ole kolo Venäjän maltakunnassi kuin yksi, jolla on istuimmsi
Usin kaupungissa. Tällä, joka myös on korkein luoman hen-
gellisissä asioissa, on palkka kruunulta, mutta muilla papilla ja
lirlon-paltvelijoilla ei ole määrä-palssaa, he omat siihen tyyty-
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wäiset, mitä sturalunnan jäsenet wapa-ehtoisesti tuowat heille, ja
siawat myös osin siitä lahjasta, jonln jokainen on ivelivollinm
kymmenennellä osilla irtaimesta taivarastansi tvuosittain anta-
maan waiwaisille ja köyhille. Mahomeliläinm on harras uslon-
harjoiiulsissi. Viis kertaa päiVässi pitää häu rukouksia, nim.
auringon noustessa, kello yhden ja neljän paikoilla, auringon
lllsketessi ja Viimeisen kerran yön alkaessa. Joka sairastaa, on
matkalla eli muuten ei »voi tätä käskyä jollakulla ajalla täyttää,
hänen täytyy jälestäpäin sitä useamman kerran pitää rukouksia,
niin että niiden määrä kunkin päiivän päälle tulee täysi. Kaikki
muut miehet, sillä Vaimoilla ei ole lupa käydä kirkossa, toimit-
tamat rukouksensa metschedissi. Tämä on nelis-nurssainen,
soikea talsin-kertainm rakennus puusta eli limestä, jonka ala-
kertaa käytetään monellaisiin tarpcihin, niinkuin kouluksi, kauppa-
puodeiksi j. n. e. Mi-kerta on kirkkona. Sen harjalta nousee
korkealle pyöreä kaltainen torni (minaret), jonka nastalla maho-
metiläisten omituinen merkki puoli-kuu kullittuna paistaa. Heillä
ei ole kelloja; liittoon kutsutaan he siten, että lukkari ininarctin
ympäri kulkemasta rauta-häkistä jota haaralle huutaa surullism-
tnltaiscllll nuotilla: Allah on korkein! Minä todistan, että
Muhamed on hänen läheltiläisensä! Tulkaa rukoile-
maan! Tulkaa autuutta etsimään! Allah on korkein!
Muuta Jumalaa ei ole kuin Allah! Aamu-rukoukstm huu-
taessaan lisää hän tähän: rukous on parempi kuin uni! —

Tämän huudon perästä tulee rahmas metschediin. Sm pors-
tuassa cli etu-huoneessa on pitkin seiniä hyllyjä, joille sisiän-
menijät jättämät päällys-kenkänsä. Itsessä kirkossa ei ole penkkiä;
lattia on katettu joto kirja-ompeleilla koristetulla millaisella eli
maan oljestn kudotulla puhtaalla matolla. Paitse tätä ei siinä
metschedissi, jonka ininä Kasinissi näin, ollut muuta erin-
omaista, kuin opetus-istuimen kaltainen siarnas-tuoli, kntsi taival-
lista kynttilä-kruunun, muutamia lamppuja seinillä ja Metkaan
päin olcivll ikkuna moni-wärisistä ruuduista tehty. Matolle is-
tllitstt seurakunnan jäsenet riivihin, pannen jalat ristiin allensa.
Kellä turbaani on päässä, se irtauttcia sen perä-liepeen harti-
oillensa riippumaan. Muuten pidetään niin hywin turbaani
kuin lakkikin päässä. Tätä ei suivaittu kuitenkaan minulle, maan
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minun käskettiin ottaa lakki päästäni, lieneekö tähän syynä ollut
tämän muiden pää-waatteukststn eroawa muoto wni mitä muu.
Noin kymmenen minuutin ajan toimitti jokainen yksinäistä har-
tauttansa, rukoillen ja päätänsä maahan kumartaen. Rukoillessa
pitää »nahometiläinen kätensä lanteillaan, pyyhtnste »vähän tväliä
niillä silmiänsä ja kasivojansi, ikäskuin unta karkoittaakseen.
Toisinaan asettaa hän kätensä eteensä amonaisen kirjan tamoin,
ja toisin paikoin taas panee peukalojensi päät korman-tehdille,
toiset sormet hajoittaen pystyyn, ja rukoilee näin jonkun ajan.
Mitä nämä äkkinäistä oudostuttaivat temput tuwaawat, en
tiedä. Rukoiltua mainitun ajan nousee multa siarnas-tuolille
ja lukee siinä lumiin alkomnista. Tämän lukemisen toimittaa
hän inessun-laatuisella nuotilla, jota ei kuulu pahalta, ja jonka
oppimista sanotaankin suureksi pää-asiaksi papin-koutuissi. Sen
tehtyä laskeitsen hän alas, menee ja istuitsen seurakunnan esi-
nenään, päin Mekkaa osuittctmaan ikkunaan, ja »nessuaa tässä
taas rukouksen. Hän kumartaa useasti, sywciän ja kauan, ja
seurakunta tekce hänen mukaansa. Tällä päättyykin jumalan»
palivelus, yleensä kestänyt noin kolme neljännestä tuntia.

Mahometin uskon-opista ei iässä ole tilaisuutta puhua.
Nykyjään sanoi Parisin piispa eräässä julistuksessansa maho-
metiläisyyden oleman maan Lahkokunnan kristin uskosta", joka
lause hänen tilassansa lienee ollut mähän liikanaistci. Melkein
yhtä tahtoi eräs mullakin, jonka kanssa asiasta puhuin, päättää
sanoen: „me uskomme siman näkymättömäu kaikti-ivaltiaan
Jumalan päälle kuin tekin, kristityt. Vaitta hänellä on 99
nimeä, ci hänen ivoimaansi ja miisiuttansi tuitcnlaan moi täysin
inäärin läsiitää. Hurslaalle antaa hän onnen ja nimestyksen
jo tassi maailmassa ja ian-kaittisen elämän tulemassa. luinala-
tointa mngnistaksten antaa hän pahan liitkua maailmassa, ja
rankaisee paha-teon wielä tulemassakin elämässä". Tästä tule-
ivaisuudesta oli hänellä kumminkin mahometiläisyydm talvallisit
lihalliset ajatutset. Taimaassi sanoi häll aina elcitämnn rie-
mussa ja hywillä päiwillä, Syödä ou siellä mitä maan mieli
ennättää ja muistaa haluta, ja tämän yltä-lylläisyyden tanssi
on kaksi etua yhdistettynä, joita syömärillä tässä maailmassa
ei ole, nim. että ruoka-halu aina on hyivä ja että tarpeellansa
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ei tarMitse koskaan käydä. Toinen pää-nautiuto on hurstaalla
taiiuaassi sen suloisista neitosista, joiden ihanuutta ci woi kielin
kertoa ja joita miestä päälle annetaan 70 kappaletta, ollen näillä
miclä si erinomainen awu, että neitsyyden lahja ci heiltä kos-
kaan taloa. Helivettinsi tumaa mahometiläine» yhtä lihallisesti
ja paljun peluittamllmmaksi kuin kristittityjen kylmä mieli sen
jaksoi ennen aikaan edes-asettaa. Rukousten ja muiden uskon-
harjoitusten täyttämisillä on hänen kuitenkin paljoa helpompi
malttia helwettiä tuin tristityn.

Kunkin mctschcdin tanssi on kuulu yhdistettynä. Maatta
toimittaa mulla opettajankin Mirkaa, maan kaupungissi pidetään
tamallisesti kuululla erittäin upcttnjn, junta waiioat paltitaan
samoin tuin mullankin »vapa-tahtoisilla lahjoilla. Läpsit pannaan
kouluun noin 8 muoden iässä, ja käymät sitä noin 5 ivuotta,
jos hcitä ei tarkoiteta mullaksi tehdä. Täksi oppimaisten täytyy
käydä kuulun 12—15 muutta, joista iviimeisct korkeamman opin
saamiseksi tnwnllisesti »vietetään Vothamn kuuluisissa papin-kou-
luissa Aasiassa. Kuutuun tutcwat lapset päiivännousu-rukouk-
sillc ja owat siinä koko päiiuän, kaksi fertnn syöden mukanansa
tuotua emästä, josta myös yhteisessä kattilassa tcitto-ruotnakin
tehdään. Koulussa istuivat lapset lattialla simoin kuin kirkossa
istutaan. Oppi-aineet eimät ote suuret: sisiltä-luku, rukousten
nltua-oppiminen ja kirjoitus on kaikki, mitä tamallisesti manditnan.
Kuin altomnia ei saa lukea muuten tuin sen altu-peräisellä s. o.
Ampian kielellä ja sen lukcmincn koulussa myös on ivälttä-
mätöin asia, »iin saattaa joku parempi-päinen koulu-lapsi edellä-
mainitun opin lisiksi myös tulla ivähön tuntcmnnn tätä tieltä.
Ten tarkempi tunteminen kuin myös taito Persian kielessä eroit-
ta» mullan muusta mhmaasta. Mutta jo setin mähäinen ticto,
jonka yhteinen kansi näin muuduin sia, kuhuttaa Tatarilaiset
suuresti tätölöistn kristityii rahivnnn rinnalla, jn ci ivöhöincn
u!e siwistytst» rnkastasin nautintu kuin näkee esim. ivauhan ja
köyhän Tatnrilllisen ouia-iielisiä kirjojansa tutcman paljon scl-
ivemmästi kuin kirjan-luku juoksee häntä »vastaamilta ukoilta csim.
Euuniessi. Täuiän luwnn-tnidun tuin myös luwun-halun tässä
kansissa todistaa sclivimmästi sc stilia, cttä Kasinissi usea
»vuosi painetaan altomnia suuret paiuotset ja jota »vuosi tuhans-
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määrin hengellisiä kirjoja Talarin kielellä. Muiden kuin hengel-
listen ja taloutta koskemien kirjain painaminen kiellettiin tältäkin
kansilta muutama wuosi-tymmcninen takaperin, joka kieltoa wielä
ei ole peruutettu. Tatarilaisten kirjojen sensori Kasinissi on
eräs saksilainen rohwessori. Näiden painamista »varten löytyi
täällä joku aika takaperin yksin omituinen kirja-painokin, joka
tätä nykyä kuikenkaan ei taida olla moimassi. Kaikki tämä
tapahtuu kansissa, joka ei elä yhdessä ryhmässä, waan hasil-
lansi muiden kansojen seassa, jolla ei ole enemmän piplia-seu-
roja tuin muitakaan yhdistyksiä ja jonka tila, kuin sodassa Voi-
tetun tonsinansitin, on monin puolin määritelty ja tarkasti kat-
sastettu. Epäilemättä todistaa tämä asioiden laita kansin suuria
luonnon-lahjoja. —

Kasanin paras ja painamin merkillisyys on kuluminkin
sen Ili-opisto, tätä nykyä itäisin maailmassa, jonka armon se
kuitenkin kohta kadottaa, koska yli-opiston asettaminen Irkutskiin
kuuluu oleman hankkeissa. Kasanin yli-opiston perilsti keisari Alek-
santeri Imen w. 1804. Siinä on neljä tiedekuntaa, nim. lain-
opillinen, lääkitys-opillinen, kieli-opillinen jn luonnon-tieteellinen,
ja opettajain määrä on mähän suurempi kuin Helsiugissi, maan
oppilaisten ne 300, joita enemmän Venäjänmaan yli-opistoissi
kiellettiin olemasta oppilaista. (Tämän kiellon on nykyinen kei-
sari ei kauan sitten tnmonnut.) Sen rakennukset ja laitokset
owat sangen arwoistt; kiwi-kuntaista ja luoma-tiedollista »varas-
toa marsinkin kiitetään hyivitsi. Kirjastoa on noin 60 tuh.
kappaletta. Tämä niinkuin kaikki muutkin yleistä oppia tarkoitta-
mat laitokset kuuluu kansin-Malistus-ministerin alle ja paikalla
hallitsee sitä niintutsuttu kurator, joka wastact meidän kans-
lerin-siaista ja jota simalla myös on taittein M-opiston oppi-
piiriin kuulumien koulujen ylin hallitus-mies. Lähinnä hallit-
semat yli-opistoa ja sen oppilasia rehtori ja inspehtori Edelli-
sen Mirkaan kuuluu olla konsistorion esimiehenä, malivoa sen
yli, että nuorisossa ei ilmesty mapa-mietteisyyttä eli ylen-katsttta
uskon-oppia kohtaan, että rohwessorit luonnon-tieteissä aina koke-
mat näyttää luojllu »viisautta ja taitti-waltaa, rohwessorit Val-
tiollisissa ja historia-tieteissä todistawat yksi-waltaistu hallitus-
muodon soweljaimmatsi kuin myös osoittamat isin-maan suu-
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ruutta ja tunniaa. Paremmin tietääksensä luentojen kulun siapi
rehtori rohmessoreilta ja muilta opettajilta tarkat kertomukset hei-
dän luennoistansa. Myös malmoo hän sen yli, ctt'ei tonsis-
toriossi ilmaudu eri-mielisyyttä. — Paitsi omalla kustannuk-
settansa uleivia oppilaista löytyy joku osa heistä semmoisiatiii,
köyhiä mirka-miesten poikia, joitta on täysi ylös-pito kruunulta,
ja jotka tästä oivat welwollistt oppi-aikansa päätettyä mähin-
tänsikin »viis wuotta palivelemaan kruunun, missä hallitus hy-
mätsi katsoo. Nämä asuivat truunuu kartanossa ja lähimmästi
näiden muonasta, «aatteista ja elannosta yleisesti pitää huolense niintutsuttu inspehtori, jota ivirka-mies siis semmoisissa yli-
opistoissa, joissa tämän-kaltaisia kruunun syöttiläitä ei löydy,
ei ole ensinkään tarpeen. Ulkonaisesti näyttämät täkäläiset oppi-
laiset hywin siivosti eläivän; heillä ei ole mitään yhteyttä tes-
tenälisi, jokainen nuojaa luettawansi tanssi ja kokee joutua
»virta-miehetsi. Kuin kuulijoilla ci ole sen suurempaa tarkoitusta
kuin »virka-eksiminan suorittamincn. owat lucnnotkin sitä myöten
lyhykäiset ja nappiset. ja korkeampi tieteellisyys tulee Harmoin
fysymytseeu. Niin ei Kasinintaan yli-opiston tiedetä tasmatta-
nccn yhtään kuuluisita tiedc-micstä, »vaikka opettajien seassa
aita matista on miehiä ollut, joiden nimet owat tunnetut yli
koko Euroopan, niinkuin esim. Frähn, Littroiv, Kasein Beg j. m.
Nämä ja muut heidän wirka-towerinsi owat olleet wiemita ja
muuuklllaisia. joilla Venäläisten siwistäminen ei ole niin suu-
resti tarkoitutsena ollut kuin kunnia-merkkien ja ison eläke-rahan
saaminen, joka lieneekin syynä siihen, cttä kuulijat owat niin
Mähän tullcct osallisiksi heidän tieteellisyydestänsä. Tämä ulko-
maalaisten ivalta on tämän maan uppi-laitutsissi ennen ollut
niin suuri, että Kasinintin yli-opiston opettajista alussa ei ollut
tuin yksi Venäläinen, muut kaikki Saksilaisia cli muita micmitn.
Nyt on tämä suhde toki niin muuttunut, että Venäläiset jo owat
woitto-puolellll ja ulto-maalaisia tämän yli-opiston opettajien
seassa ei enää ole tuiu »vähän toista kymmentä, joista eräs on
Suomalainenkin (nim. opetus-tiedon opettaja Lönnström) ja eräs
taas suomalaisesta eli ruotsiiaisesta peri-juuresta (läätäri Lind-
gren). Nykyinen rehtori on Puolalainen Kowalewski, joka Mon-
golilaisen kieli-oppinsi tähden myös taitaa olla yli-opiston mat-
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uittamin ticdc-nictta. Mstcttäwien ticdc-micstcn puute Kasinissi
on nyt sitä suurempi kuin koko itäisten kielien tiedekunta, yh-
teensä yhdeksin rohwesftrin, >v. 1854 täältä muutettiin Pietariin.

Muista upistoista oivat »viclä muistettaiuat 2 kymnasioa,
hengellinen scminariu, jussi malmistctaan ta»vallisia pappia, ja
hciigcllincn atatccmia, jossi pappia turtcampiin »virtoihin teh-
dään, ja jonkalaisia koko maltakunuassi on 4 (nim. Kiomassi,
Mostoivassi, Pictnrissi ja tämä täällä). Kasanin hengellisellä
akateemialla on myös tarkoituksena lähctys-siarnanjien mnlmis-
tnminen täkäläisiä mahometiläisiä jn pakanoita tääntäinään, joita
jältiinäisiätin Miclä löytyy iNllutaniia tuhansin Tschcremissien ja
Tschlimaschicn seassa. Tätä »vasten tulisi atntccmiassi opcttaa
oppilaisill taänncttätvicn ticlissi, jn onkin tähän tnrpccsen tictcn-
opin jn sinn-tirjan tnpnisin sommitcltu. Äiutta tätä nykyä ci
akatecmialla tuitcnkaan ole opettajan tui» yhdessä näistä kielistä
nim. tatarilnisessi, jona on eräs mulla. Vaan hänen opetuk-
sensa niinkuin muutin luento on päällisin-puolista, ja näin ci
lähetyksen työstä tule suurta malmista. Suurempikin nero lan-
kesi kuitenkin mitättömäksi Tatarilaistcn uppi-mskaisuudcn ja yl-
peyden edessä, sillä he pitämät itseänsä, josko ei parempinakaan
kristityltä, kuitenkin kaikin puolin hcidän »vcrtaisiunnsi, ja tuin
elivät näe tristin uskon tunnustajissansa »vaikuttawan niinkään
suurta jumalan-peltoa tuiu hcidän uskonsa heissä, ei heillä ote
mitään syytä ottaa päällensä uston-muuttajnn häpeätä. Tschu-
tvnschien, Tscheremissien jn Votjnttie» kääntäjiksi ennen on tns-
matettu ja papitsi touluttu uäistä kansoista otettuja lapsia. Viistä
syystä tämä teliuollincn asia sittemmin lienee hylätty, koska se
nyt enää ei ole Moimassi, sitä en tiedä. Kahden ensiksi maini-
tun kansin wielä pnknnnllisia jäseniä kääntäessä on eräs täkä-
läinen protojerej nimeltä Viktor Pctrowitsch Vischucmsti mnitut-
tanut jotatuta. -vän on myös tirjoitcllut heidän pakanallisesta
uskostansa luettawia kirjoituksia. Eitä ivastaan oiunt hänen tiel!-
opillisct työnsä, Tschuwaschilaincn ticli-oppi sina-kirjan knussn
painettu w. 1836 ja Tscheremissitäinen (wielä kösi-tirjoitutsenn)
aiivan mitättömät.

Luterilaisia, enimmästään Sntsilaisia, on täällä ominainen
seurakunta, jolla on kirkkonsa, kirkko-kartanonsa ja kouluusi, ja
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kirkku-herrnna Suumalainen Pundani. Muitaki»» Suomalaisia
tapaa täällä niin hywin kuin mullallakin ympäri koko Venäjän
maata Mirka-michinä, käsi-tnuläisinä ja muina semmuisina. Ncr-
rallisesti »vähcmpi-milppiscstä täytukscstänsi tuntce nämä Suo-
malaisiksi, »vaau muut koti-maiset tunteet ja koti-maiset kielet owat
heiltä leiman ja rahan ctsimössi jo ammoin haihtuneet.

Toinen Kirja.

Ischaakin kirkolla Tschuwaschin
maassa, 23 P. lesäl. ,856.

30:nä pciiwänä touko-kuuta iitausin wiimenkin Kasinistn.
Aikomukseni oli koko tämän kesiä menettää Tschumaschin-kielen
tutkimisten, johon jo ne lalsi kuukautia, jotkn Kasinissi Mietin,
olin parhaan jälkeen ivnimisininui. Tämä kansi elää enimmäksi
osiksensa Kasinin läänin loullaisessi osissa, piirikunnissa: Tsche-
boksiry, Tsywilst, ladrin ja Kusmodemjänsk. Melkein keski-
kohdalla näitä neljää piirituntnn on seuiakuntn Ischaaki, kauas
»impäriusi kuuluisi sen ihmeitä tetewän Nitolni-pyhän tuwan
tähden, jota löytyy sen kirkossi ja jolta ympäristön rahwas,
ollctitin Tschuwaschit, mattustelce taudista, rastaista synnistä
cli muusta onnettomuudesta päästöä rliloilemassi. Monesta
syystä olin, sitä myöten mitä mainitusta paikasta oli minulle
kerrottu, päättänyt tällä kirkolla oleksia jonkun ajan; st oli nyt
mattani maalina.

Ensimäisenci työnä oli siis päästä kewät-tulwastll paisuneen
Volgan yli, jota jokea ensimäiseeu mnan-tien »varrella olemaan
kylään toisella puolen (nimettä Uslön) ei ollut Mähemmän kuin
10 mirstaa. Ilma oli aamu-päimästä kaunis, waikka kowa länsi-
isi lnita-wnstninen) tuuli ajoi joen suurille aalloille. Kokenut
jo Euomenlahdenkin aaltoja en miuä antanut tämän matkaani
alkuunsa taukoottcill puolen-päimän jälkeen kerran rantaan tul-
tuani, Maikka ue kaksi tuttaivna, jotka minua menheesen asti seu-
rnsiwat, kehoittiwat huomcisetsi lähtöni jättämään. Näiden tanssi
wielä pari lasia Krimin »viiniä kallistettuani surmattiin »venhe
taiturilta ja mc aloimme pyrkiä eteen päin.
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Näin kewät-aiknna on Wotga, sen syrjä-joki Kasinka ja
suuri ala Volgan ivastmalla puolella olcwata alankoa yhtenä
järwenä, jota ylempänä seisoiwat waan Kasin itse ja sen esi-

kaupungit, pari kolme luostaria j. n. e. Veden pintaa ylempänä
oli myös Kasanin ja esi-kaupunkien wälillä kappeli, rcikettu poik-
kinaisen sinnä-kuktiiran (pyramidin) tawoin, jota menneen »vuosi-
sadan lopulla tehtiin niiden tuenalaisten sotijoiden muistoksi, jotka
kaatuiivat Kasinia »vallattaessa Tatarilaisilta ja joiden luut myös
tässä säilytetään. Tämä muisto-merkki, oleiva sangen »vähästä
korkeudesta, ei näy kauaksi eikä tee likeltätään katsojassa suurta
»vaikutusta tässä Ictwenlla niityllä, wnnn nrwattawasti ei sem-
moinen muisto-patsas kumminkaan ole paras »väli-kappale esi-
kaupungeissa elämien Tatarilaisten mielestä unohduttamnnn en-
tisiä aikoja eli licnee se sitten marsin kädestä pitäen mkettu itäs-
kuin heitä uhalla ja heille nykyistä heikkouttansa muistuttamaan.
Paitsi tätä seisoi »vettä korkeammalla »vielä kaupungin ja näiden
esi-kaupunkien wälillä kulkema silta, jota pitkin »ne nyt sousimme,
kunne tulimme lähemmäksi jälkimäisiä, semmoiseen kohtaan siltaa,
jossa arkku oli niin korkea että ivenhe meden tutivillnnsifiu ol-
lessa sopi nlatse menemään. Siltaa myöten kulti peräkkäin taksi
pulkkaa Vaimoja »vetäen tahta suurta Menhcttö, joita komassa
Mllsta-tuulessi muuten ei saatu »veden toiselle puolelle. He oli-
Vat liittoihin iuatjastetut simalla taivuin kuin michiö nähdään
simassa kimpussa Laatotan-kanawalln. Minä kummeksin sitä että
Mllimoja pannaan tämmöiseen työhön ja kysyin peri-michcltä:
„Wenattojako nuo owat wai Tatarilaisia?" —- „Wenakkoja,"
ivastasi hän ylpeydellä ja lisäsi: „mihinkä ne huonot Tatarilais-
maimot, jotta alati istumat lämpimässä tuivassi ja ulkona liik-
kumat waan peite päässä, mihinkä senlaiset tuoinmoisessi työssä
joutuisivat!" Tämä oli ensimäinen Venäläinen, jonka en kuullut
komaa työtä häweksiwän, »vaan »vieläpä kerskuivaukin sen teke-
misestä.

Sillan taakse päästyämme olisi meidän pitänyt pyrkiä suo-
rastaan Wolgan toiseen rantaan, sillä Uslön, johon päästäivci
oli, oli sillä puolella jokea ja sen puolen korkea ranta olisi an-
tanut suojaa antamia tuulta ivasten, joka ei ollut ctiwan pitkin
jokea, »vaan pnhni komemmin sen oikealta puolelta. Näin ei



95

kuitenkaan peri-mies tehnyt; hön toimoi parempaa suojaa Medessä
seisomalta metsiköltä masemalla rannalla ja lasti siis tätä myö-
ten. Ia niin kauan kuin wenhe kulti lepikossa tahi paju-pehko-
jen »välitse, ei tuuli sitä koivin estänyt ja matka joutui eteen-
päin. Vaan enin osa oli kuitenkin awonaista niittyä, jossa
tuuli ja aalto täydellä moimallaan painoimat »venhettä. Tämä
wielä ei ollut sujakka niinkuin »venheet Suomessa, waan luupin
tlliooin tehty leweä, korkea ja raskas heittiö, niin cttä kyllä parta
jänsi ukko-rukilla sitä »vasta-tuulcen kiistäessä. Tuuti kiihtyi
kiihtymistänsä ja päälle päätteeksi rupesi wielä rankasti satamaan.
Muut simaan suuntaan pyrtiivöt wenhect kööntyiwöt yksi toi-
sensa peröän takaisin esi-kaupungissi tuulta pitämään. Meitä
häivetti tämmöinen mattan-teko, me riensimme siis edellensi ja
tviimein käsitimmetin sen ilon, että Uslimin ivaltea kirkko pais-
toi edessämme. Mutta se oli wielä joen toisella puolen, noin
3 iviistan päässä. Tämä palanen oli epäilemättä »vaikein tuhta
matkaamme, sillä tässä oli tuuti laitainen ja suojaa ei »vähäis-
täkään. Viimeisistä puu-pehkoista erotessa waaleniwat soutajicu
kasivot ja he tutiivat ivaroittauta sillinänsä ahkerasti ristimällä.
Suuren aallon hyöätessi ivenheescn hätäytyi muuan heistä niin,
että airo raukesi käsistä ja sekä mies että airo ottivat mennä aal-
lon mutaan. Peri-mies, menhuesta ainoa, joka ei näyttänyt
pettäämän, tehoitti soutunansa alinomaa hokien: „ soutakaa ukot!
soutakaa utko-kullnt! Sinö. wcli-wcljycni, »vedä paremmin! kaikki,
poikaseni, ivetätää täydestä woimastct! pikkuisen wielä soutakaa,
miu pääsemme perille!" Mutta tätä pikkuista kesti mielä lähem-
mäksi kaksi tuntia, kunne »vihdoinkin märkänä kuin kuikat pää-
simme Usl<min rantaan. Miesten kompuroidessa maalle tapah-
tui se onnettomuus, että putelli Miinaa, jonka minulle Saksin
kirtto-herm Kasnnista lähtiessäni lahjoitti ja joka kuului oleman
..ihan kuin Tuomen »viinaa", muiden kapineiden päältä Micrähti
menhe-pohjaan ja särkyi. Soutu-miesten onneksi särkyi se suu-
puolestansa, niin että heidän ryypätätsensi jäi enemmän kuin
puolet sen sisällystä, jota herttua minun ei käynyt edellensi ku-
lcttaminen eikä ollut sallittu nauttia.

Kuiu ilta jo oli käsissä, olisi minun kelmannut jäädä Us-
llmiin yöksi, »vaatteitani ja kapineitani kuimnamaan, ja tämän
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ajatuksen tanssi lätsinkin siihen taloon, jossa wuka-miehiä mas-
ten pidettäwät hewoset seisoiwctt. Vaan iäällä oli cnsinkin isäntä
wahlvassa miinassa; hän oli lihnwa kuin syötetty sikn, »vaan
hywä-siwyisyys hohti hänen punottawilta kaswoiltansi ja on-
nellisuus itäskuin raswana tippui hänen ruskeasta parrastansa.
Jospa hän wielä ei olisitnnn veloittanut yöksi jäämästä, oliivat
toisikseen kaikki huoneet täynnä joen-kulkijoita, jotka oliivat pai-
koistansa nousseet maalle tuulta pitämään ja ankaralla juomisella
ja pasitukstlla loliival sitä täänlymään saada. Ia kolmannelsi
oli humalassa piisinkin, jonkalainen herrallo on hewoism-anto-
paikoissi jäiestylsen yllä-pitäjänä ja kirjoittaa matkustamien kie-
kujat päimä-tirjaan. Edellä-mainittuja mirla-miehille pidettämiä
hemosia, joita minä olin päättänyt käyttää, saadaan lahden-lai-
silla tie-kirjoilla, jotka muuten owat ciiivan yhden-nätöistt, mutta
siten maan toisistansa eroamat, että yhden lajin nurkassa seisoo
painettuna sanat: ilman kyyti-rahatta, ja toisen sinat: kyyti-
rahan edestä. Minulla oli jälkimäisen laatuinen, ja seuraten
kysyin piisirilta (kuin yöksi en ivoinut jäädä), paljoko kyyti-raha
ensi Malilta teki. Hän katsoi tie-kirjaani ja ivastasi: „ci mitään".
— „Kalsoknapas tarkemmin", sanoin minä. Hän katsoi uudel-
lensa ja sanoi: „johan minä sen sanoin: ei se tee mitään, maan
piisarille antakaa Mähän juoma-rahaa!" — „Kuinkll niin? eikös
tie-kirjassa tuossa seiso: kyyti-rahan edestä?" — „No menkää
sitten Jumalanne nimeen, kuin puhetta ette ymmärrä", lausui
hän ja ilmoitti maksettawani niääiän, joka kirjoitettiin päimä-
kirjaan; mutta piisini jäi juoma-rahatta, jonka hän tahtoi an-
saita hemosten isännän ivahingolla.

Tullessani toiseen holli-paikkaan oli jo yö, ja kuin sata-
masta ci ivicläkään herennyk, ulin niinä wielä märcmpi kuin
ennen ja Mietin sentähden tässä yö-sydcintö yhdessä tumassa
Tatarilaisten holli-miesten kanssa. Matkattuani taksi holli-möliä
seuraamana paiwänä, tulin eusi terran Tschuiuaschilaisccn kylään.
Venäläiset rakentamat kylänsä linjaan kahden puolen maan-tietä
cli tylän-katua, siten että tupa on tuman Mirkassa ja ulto-huo-
nect taampana, joka yksi-muotoisuus ensi kerran sitä katsojalle
un mieluinen, ivaan aitaa myöten mäsyttää silmän. Muuten
un Venäläisillä tumat suuritta ikkunoitta, ulos-lämpeämillä uu-
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nilla ja useammin paikoin myös lauta-katoilla. Aiwan toisen-
laisen näyn antaa tschuivaschilainen kylä. Talot owat mtetut
itse-tutlu eritstnsi, joten yhteinen järestys on kokonansa pois-
haipunut, ja rakennukset, nekiu pienet ja niin rikkaalla kuin köy-
hältäkin pian yhdenlaiset, oivat katetut olilla, joka kylälle antaa
hywin surkean ulto-muodon. Mutta tultua Tschulvaschin pihaan
itahuttan silmää piha-maan lakaistu iviheriäincu nurmikko ja st
keskellä pihaa seisoma tammi, lehmus eli Pihlaja, jota näkyä
Venäläisten Maisissa pihoissa Harmoin tapaat. Piha-maan
ympärillä seisoo riivi aittoja, talli, naivetta ja muut ulko-huo-
neet, maan missi perhe on laajennut ustammitsi parikunniksi,
on simassa pihassa useampi tupakin, sillä kullakin parikunnalla
pyytää olla niin hywin oma tupansa kuin oma makuu-aittan-
sikin. Tupaan tultuasi luulet olemasi missi tussi itä-Suomen
sydän-maassi mökkiläisen eli mäki-tupalaisen tykönä, sillä tuman
Munat owat pienet, uuni kiukonn tawoin sisiän-lämpeäwäksi ra-
ketti! ja seinät samoin kiilto-mustat kuin kuivissa mainitussa
osissa Suomea. Sitä tämmöisissä asunnoissa niin tarpeellista
lakeista en ole nähnyt Tschuwaschien tumissa. Pcutit owat hy-
win lcweät ja niiden alus eteen lyödyillä laudoilla kolpitsoitsi
tehty, jota laitos uähdään Tatarilaistenkin tinvissi. Näin ker-
ran Tschuwaschin tupaan päästyämme olisi hyivä tila jutella it-
sestä kansistakin jotakuta; maan tätä emme wielä paljon tunne,
jääköön se asia siis toiseen kertaan, »varsinkin kuin matka kiireh-
kää eteenpäin pyrkimään.

Toisena pciiwänä selwisi ilma miimeinlin, mutta siteen si-
aan tuli kylmä pohja-tuuli. Vaatteeni eiwät yön aikana olleet
kerinneet tuilvaa taksi-päimäisestä märkyydestänsä, ja se asia,
että päätin ne matkaten kuimauttaa pohja-tuulella, saattoi mi-
nulle ivanhan »viholliseni hnmmas-taudin, joka sitten taas ei
luopunut Immoistani ennenkuin tuli oikea kesi-lämmin, joka ta-
pahlui noin lahden miikon perästä. Tämän kumppnlin kanssa
tulin simana päilvänä Tsyivilsliin, jota Tschuwaschit ynnä
Volgan rannalla olewata Tschebolsirya pitämät pää-taupunti-
nnnsi. Tsyivilskissi elää loista tuhatta asujaa, ja tähän kat-
soen luulisi meikäläinen matkustaja tämmöiseen kylään tullessaan
löytämänsä toki jotain simistyneen ihmisen elämään kuulumista
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tarpeellisuuksista. Mutta niitä etsit turhaan Venäjän pienem-
missä kanpungissi. Nnwinto-huoneita suuremmissa kaupuugissi
niinkuin esim. Kasinissi löytyy tosin paljo ja muutcnnat
niistä niin suurin, cttä Kleinchtään ci hcipeisi niissä eläessään.
Mutta silvo ja koko laitus niissä on curopaln iscen siisteyteen
tottuneelle kotonansa Mastoin mieltä. Tosin seisomat seinät
täynnä koreita tauluja, suuria pciliö ja kalliita jumalan-kumia,
ja huone-kalut nöyttöwöt myös loitommalla katsoen hywin ko-
meilta. Multa katsopas tarkemmin tätä sohivaa esim., johon
nyt istut. Sen sihwiani-pööllys on jo monin paikoin pahasti
tutunut, täytteenä olemat sian-Millat eli muut karmat pyrkiivät
jo useammasta kuin yhdestä reiästä ulos, se »vapisee ja mnikuu
atlasi, ja wedon lyön tanssisi sm päälle, cttä jos siinä puolen
tuntia istut, olet tuntema ruumiissasi tupiseivnn liikoja asujamia.
Asia on se, että tämä sohiva on ivanha, hywin wanha, monessa
awisionissi ollut ja monen isännän luita lepäyttänyt. Saman-
laisia owat muutkin huone-kalut ja se koreus, joka ensin sisään
tullessasi oli sinusta niin mieluinen, muuttuu pian inhon-teke-
»vätsi. Tätä tunnetta ei »vähennä se sini-kirjninen pöytä-liina
cikä se yhdellä pcsullausi jo monta parina pyyhkinyt ruoka-liina,
joka sinulle annetaan, ci myöököön st kirjawnssi eli punaisessa
housujen päällä olemassa, paidassa luyhkyivö, parrakas passari,
joka ympärilläsi liekkuu, kutsuu sinua ..armoksi," ..korkca-sukui-
suudeksi" eli muuksi, waan jonka pää-toimitus on walwoa, ctt'et
maksamatta puis-mene eli pistä polvellesi jotakuta talon eli mui-
den mierasten kapinetta. Syy tähän pamstenkin mlvinto-huo-
nctten kehnouteen on st, että mann sivistyncct asujat harlvoin
etsimät niissä humitustansi. Niinkuin blusiu sanotaan Nans-
kanmaalla kaikki tämmöiset paikat Mnllnnncen, niin un pnrta
ne täällä anastanut. Musitta cli se ei paljun häntä sivisty-
neempi kauppa-mies ci nim. kajoa paraimpciankaan rawinto-huo-
neestn mennessään, jos tietää itseltänsä waan otcwcm sen
tymmen-kopeikaiscn, jolla hän jo siapi henkeänsä teetä matsin
täydeltä. Vlnsin ja parran wätillä mahtaa kuitenkin olla suuri
eroitus heidän käytöksessänsä. Edellistä en ole nähnyt, ivaan
jälkimäinen on raminto-huonecssi tamallisesti humalassa, pajat-
taa, tanssii, retkun ja ylpcilcikscn knikclln tnwatta, muta kuin hän-
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kin on lcrmn herrana, maikka eileincn selkä-siima Vielä woipi
kylkiä wihawuitella. Tiivistynyt ihminen lymyää arwattawasti
waan suuresta pnkusta, niinkuin matkalla ollessaan, tämmöisten
paissaan ja tällöintin oi! maan omilla asujilla omat makuu-
»vaattecnsi, syömä-astiansi ja useammat palivelijat tanssinsa,
niin että isännältä eimät tanvitst paljo» muuta kuin huoneen
jn lämpimän.

Vaikka milmlln ei ollut näitä tarpeitakaan, olisin kuitenkin
kernaasti suonut löytämäni Tsywilskissä mwinto-huoneen; ivaan
sitä ei ollut ja minun täytyi majata posti-paitassi. Ispmivni-
katta ja eräiltä muilta iuirka-michiltä tuulustcltuani kaikellaisia
tietoja Tschmvaschcista lätsin scuranVana päimänä Miimeiselle
holll-mälillc Ischaakiin päin, ja 25 mirstaa matkattuani tulinkin
tähän paissaan, joka oli tietojani Tschmvaschin kielessä enentäwä.
Korttierin sain erään dinkan-lesken tykönä, jukn on jumi sem-
moinen „lesk-assa," jota ineidän Venäjän puolelta saaduissa
saduissa aina tamatann korttierin pitäjänä ja knikellaisena muuna
auttajana ja Väli-merktona.

Kolmas Kirja*).
Kosmodemjansk'issa, 6 p. elok. 1856.

Niinkuin matka-kaawastani näkyy, oli minulla matkani
tarkoituksena Volgan ja Umalin tienoissa löytywien Suoma-
laisten kielien tarkempi tutkiminen. Sitä Marten Helsingistä läh-
dettyäni 19 p. helmi-kuuta wiiwyin Pietarissa kulmatta Miitkoa.
joka aita meni usittain tieteellisiä tietoja ja lähteitä kerätessä,
osittain myös semmoisten hallitukselta annettaivien aivituZ-kir-
joitustcn hankkimisessa, joitta matkustaja tässä maassa joutuu
sitaisen koiramaisen wirta-miehcn inicli-wnltnan ja ilman joitta
ei yksikään wirkakunta Venäjällä lähettiläistänsä matkalle lähetä.
Tämän »viipymisen tähden tulin »vasta 21 p. maalis-kuutll Ka-
saniin, jonka olin päättänyt mattani ensimäiscksi keskukseksi.

Tarkemmin pcrusteltuaui matkani aineen näytti minusta
Tschuwaschien kielen tutkiminen ensi työksi Välttämättömältä.

') Suomen Mi-opiston KonsistorioNc.



100

Tämän kansin peri-juuri un nim. wielä nytkin sangen hämärä
miltei aiivlln tietymätöin, ja yksi osa oppineita on sen lukenut
suorastaan täkäläisten Suomalaisten kansojen joukkoon, toinen
laas Väittänyt sitä puhtaaksi Turkkilaiseksi heimo-kansiksi, ilman
että kummallakaan on ollul todistuksina tarkkoja tutkinnotta siinä
aineessa, joka enemmän kuin mikään muu woipi wäitölstt kan-
sojen heimolllisuudesta ratkaista, uim. kielessä. Tämä seikka ja
koetukseni saada st europalaiselle tieteclle lopullisesti selitetyksi
jo yksinänsä lienee lelivollinen puoluslamaan minua, jos lula
sanoisi näin liiaksi poikenneeni matkani pciä-tarkoituksesta. Täm-
möistä puolustusta löytyy minulle wielä enemmän siinä, että
mainitun kielen tutkiminen myös lähimmcisti koskee Suomalaista
lieli-lulkinloa, sillä se on pohjassa likimäinen naapuri Tshere-
missien kielelle ja etelässä taas sekaantuivat sen ja Mordivan
kielen rajat toinen toisiinsa, ja niinkuin ivasta sian tilaisuuden
todistaa on st paljon »vaikuttanut molemmissa näissä kielissä,
olletikin edellisessä, luin myös itse niistä »vaikutusta ivastaan
ottanut. Näin ivoin sanoa, että Tschuwaschin kielen selittämi-
nen minun matkallani on „yksi tie, kaksi asiain," ja tämän kie-
len oppimista alottelinkin jo Kasinissi. Sillä löytymä kirjalli-
suus on hywin wähäinm; ewankeliumien käännös, painettu Ka-
sinissi iv. 1820, lyhykäinen piplian hisiorin, präntätty myös
Kasinissi M. 1832 owat Tschuwaschilaism kirjallisuuden nurssa-
kilvet. Tähän woipi wielä lukea pari lreilan-uslouopillista ru-
kousta, erään ilmoituksen piplian-seurojen tarkoituksesta ja hyö-
dystä, erään toisen pano-rokosta, ja kaikki on lueteltu, mitä
Gutmbergin taide on tällä kielellä ilmoille saattanut. Tutkin-
noita siitä ei löydy muuta kuin eräs menneellä ivuosi-sidalla
tehty surkea kieliopin-tapainen ja toinen iv. 1836 Kasinissi pai-
nettu sitä ei paljoa parempi kieli-oppi sana-kirjan kanssa, molem-
mat pappien tekemät. Minun työksentelemiseni tämän kielen
tanssi Kasinissi oli se, että erään Tschuivnschim maassa syn-
tyneen lirlon-palwclijan kanssa läpi-käivin mainitun etvankeliu-
min käännöksen, jossa minulle hyivcinci apuna oli jälkimäiseksi
nimitetyn kieli-opin tekijän kokoama, käsi-kirjoituksena oleiva lu-
ettelo tässä käännöksessä löytytvistä sanoista, josta luettelosta
tekijä antoi minun kopion ottaa. Paitse tätä harjoitin tuulnu-
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den pciiwät myös Tntarin tieltä, jonka opettajana minulla oli
eräs sikäläinen multa, nim, Biktemir lusufow.

Kesin tullen läksin 30 p. loukot. Tschuivaschim maahan,
jossa otin asentoni Isch a alin kirkon-kylässä, Kosmodemjnnskin
piirikuntaa, noin 25 mirstaa etelään päin Volgasta. Tässä
kylässä istuin ummcllensi kuusi miissoa. Ne aineet, joita tassi
keräsin, omat sangen armolliset, enin osa kieli-opillisia ja sana-
kirjallisia, ivaan sen ohessa myös noin puoli sataa cuivoitusta,
jotka kielen-näytteet sain melkein kaikki yhdeltä laulajalta, asuiva
ei kaulana Ischaakin kirkolta, ja jotka kieli-tutkinnolle nrivatta-
wasti owat suuresta ariuosta. Lauluista aion jälempänä antaa
muutamia näytteitä. — Ischaatista matkustin Kosmodem-
janskiin, piirikunnan Volgan rannalla olemaan kaupunkiin,
jos kaupungiksi Moi nimittää ryhmää surkeita, pönkitettyjä tnlon-
höllejä, joissa elää puri kolme tuhatta talon-poikna, muuinma
kymmenkunta lahja-konttia, joita muuten kutsutaan piirikunnan
mirka-miehitsi, ja joku salainen niitä stluaawia nälkäisiä piisinä
(kirjoittajia). Juuri näiden jälkimäisten herrojen seassa löytyi
kuitenkin st esine, joka minua tähän paikkaan Meti, nim. eräs
Tschuivaschi nimeltä Spiridon Mihailotv, joka sivistyksessä
on Nimennyt ylemmätsi kuiu yksikään hänen kansalaisistansa,
niin että hän nyt toimittaa tschuwaschilaistn kielen-kääntäjän
Mirkaa piinkuunan oikeudessa ja on simalla myös ispramnikan
kirjoittajana. Hän on Kasinin läänin-sinomissi kirjoittanut
useampia kirjoituksia kansansa muinnisuuksista, tciwoista ja elä-
män-laadusta, niin että hän on tullut tunnetuksi Pietarissakin,
jonne keisarillinen maa-tieteellinen Seura on kutsunut hänen kir-
joittelemaksi jäseneksensä. Toinen iviehätys tähän kylään oli mi-
nulle st, että siinä eli eräs pappi nimeltä Gromoiv, joln lau-
man on koonnut tschuivaschilaista sina-kirjaa ja semmoisen muu-
tamia muusia tllka-perin käsi-kirjoituksena lähettänytkin Pietariin,
jossa se „POBI vsrio» 038U8" on joutunut Tiede-Akatecmian ho-
teihin. Näiden molempien miesten kanssa olen taas kolmatta
»viittoa työskennellyt mainitun kielen luttimisessi, ja omatkin
kokoelmani nyt siinä tilassa että, jos itselleni ei olisi sallittu ai-
kaa uiiiä painoon ioimiitaa, sen Mieraskin helposti moi tehdä.
— Näin annettuani tähän asti olleista toimistani lyhykäisen
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rangon, sian Tschuwaschien clusta ja ulosta tähän liittää muu-
tamia tietoja.

Suurin ja pciä-osi tätä kansia elää Kasanin ja Simbir-
stin lääneissä sillä niemi-maalla, jonka Volga tekee Kasanin
kohdassa itäisen juoksunsa etelätä kohti poliveainalla. Tschuiva-
fchin-maan eteläiseksi rajaksi moi lukea 55m lemcys-pykälan ja
länteisetsi etelästä Volgaan juokseman syrjä-joen Suru. Ainoas-
taan reunoilla tätä alaa elää muita kansoja, nim. idässä Sivi-
jäschstin ja Buinstin kaupunkien tienoossa Tataria ja Venäläi-
siä, Wotgan, Turiin ja inuideutiu jokien marsilla enimmästi mii-
meksi mainittua kansia, ja Surun suusta pitkin Wolgaa itään
päin, Kosmodemjanstin kaupungin tienoossa, joku kymmenkunta
tuhatta Mäti-Tscheremissiä, joita täksi kutsutaan siitä, että
he elämät Wolgan oikealla, mäkisellä puolella, jota »vastaan suu-
rin osa tätä kansia, elämä mainitun joen wastmatla, matalalla
puolella kutsutaan Niitty- eli Metsä-Tschercmisseiksi. Tällä
maalla yhdessä jatsissa eläwicn Tschuwaschien määrä on noin
400 tuhatta henkeä; waan jos yhteen luemme niidenkin Tschu-
waschien määrän, jotka elämät Samtowan, Tamaran ja Orcn-
burgiu läänissä, jonne he omat tästä isin-maastansa nykyisem-
pinä aikoina muuttamalla sioitetut, niin tekee koko kansin luku
noin 435 tuhatta henkeä.

Maa ou sileätä tasankoa, joka maan toisin paikoin tohot-
telelscn laitamiksi harjanneiksi, joiden Malilla olcivnt alangot an-
tamat hyivciä niitty-mllata, tuin nlangon pohjassa tawallisesti
juotste joko puro cli joki. Maan-laatu ou mustaa kuohkeata
mullittoa, jossa kimeä ei ihmeeksi taivain, ja joka mäihästä ivai-
ivllsta antaa iviljaivan lasmun, eli niinkuin Pietari „Hirwen-
mnpujissi" kiittelee Kuillii Matin maita:

„Pellot kylmetyt wuosin ja »vuosin myös maho-maina,
Viljamat, multahiset, ftlvi-pohjasct, kokkain-maiset."

Taivatliset kaswit owat: ruis, ohra, tnum ja tattari (nisua ivil-
jellääu harwassi), joita wiljaii-laatuja hywinä wuosina Kasanin
läänistä wiedään ulos uoiu 10—12 miljonaa puutua, maksaen
puuta rutiita syksyllä ei juuri enemmän kuin 15 kop. hop. Nämä
luwut osoittamat tarpeeksi tämän maan lihalvuuden, ja owattiu
maat Wolgau kcski-juotsulla, Nischnij-Noiugorodista alkaen aiua
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Sarcttoivaa myöten, se suuri elo-nittn, josta toto pohjais-Wmäjä
ja suuri osa muutakin Europnn leipänsä ottaa. Paitst mitä
maau-lviljelys antaa, keinotellaan inhaa wielä puu-tarhan- ja
mehiläisten hoidolla, Volgan ja Kaman jokiloilta purlcikoitsemi-
sella (aluksilla työ-miehenä olemisella) ja läänin pohjais-osissi
metsin-pyydöllätin, painawa elatus-keino Niitty-Tschereniisseillä,
joiden ala on isommaksi osiksi jylhää mctsiä. Muissa osissa
lääniä, olletitin Tschumnscheiltn asutussa, on metsiä sangen wähä,
paitst niitä suuria tammikuita, joita kruunun Maraksi paikka pai-
koin säästetään ja joita koma rangaistus estää maan-asujan kos-
kemasta. Tämän metsän-puutteen tähden owat Tschuwaschicn
kylätkin sangen hnlwnn-näköiset, sillä pirtti- ja aitta-rakennukset
omat pienet, enin osi ulko-huoueiin simoin kuin aidatkin omat
tehdyt niotusta Mitsista (mm. u^oi^ii,,), ja laitti on katettu
olella, joka pian mustuu ja antaa kylälle smkeau katsannon.
Näti-luivultll owat nämä kylät kuitenkin sangen lvahiuat, koska
monesti tapaat yhdessä kylä-ryhmässä 60, 80 ja paikoin sitatin
taloa.

Vaikka kieli todistaa kansin läheisiä heimolaisuutta eli wä-
hintäsikin suurta sekaannusta Tatcuien tanssi, niin ei tätä suin-
kaan ulto-näöstä woi päättää. Tatari on pitkä ja runnokas,
Tschuwllsihi pimeläntä, laiha ja hywin haiwoin harteakas; Ta-
tari on hnrwoin ivaalea, useasti punn-poskinen ja aimnn malkea-
Merinmtin, Tschuivnschi Mastoin päin waalahtawa ja paljoa mus-
tcuipi-ihoinen tuin edellinen jn aiwan mähän nähdään tässä knn-
sissi walkea-werisiä ihmisiä. Heidän muussakin luouieessinsi
hamaitstisi suuren eroitnksen se, jolla olisi tilaisuus molempaa
lnnsia tarkemmin tutkia; niin on Tschumaschi esim. knino jn nrkn
eitä ultoue knuenunaksi 1010-tuliltnnsi muutoin luin hcitä-tilnssi,
ja Venäläisten parissa lolee hän peittää kansallisuuttansa, joka
kulienkin Harmoin onnistuu, luin hänellä on „kowa pää" näiden
tieltä oppimaan. Tatari sitä lvastaan »vaeltaa tamaratansi kau-
palla halki maa-ilman, jos niiksi tulee, eikä häiveksy missään
lansillisnuttansi eli uskoansa, joiden lamat ja käytökset hän tar-
kasti täyttää niin hywin lauppa-tonlla »nuutalaisten seassa kuin
olnan harmiinsa yksinäisyydessäkin. Täinäu tähden pitämät toi-
set kansat Tataria kunniassa olletikin Venäläinen, jota »vastaan
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hän ninn irwistelee jn tekee koiruutta Tschuwaschille. Jälkimäisen
luonnon liljoittanlistlsi ei tniwilse juuri parempaa csi-merltiä luin
se useasti hamaittu tapa hauella, että jos hän loukkausta tahtoo
kelle kostaa, uhraa hän itse itsensä simalla kuin koston hetkumaa
uautitsee, hän mm. menee ja hirttää itsensä miha-uuehensi pi-
haan, sillä keinoin iämän päälle saattaen kaiken täkäläisen oileu-
den-läyuiisen onnettomuuden, joka tamallisesti pääityy sen talon
ja toto sen kylänkin hämiöllä, jossa oikeus pitää tutkintoansa.
Vaatteuksessi ei näillä kansoilla myöskään ole yhtäläisyyttä, sillä
Tatari ivacttehtiupi kokonnnsi itä-maan tapaan, jota mastaan
Tschumnschin, lnies-puolen, puku ei eroa Venäläisen maatteuk-
stsla paljon muussa luin sallineissa, jotta tällä mcmmin owat
saappaat, waan edellisillä aina niini-wirsut ja sukkien asemesta
polwia myöten pauloitetut tuilla-säärykset, joiden kniwasta Tschu-
»vnschilninen tunnctnnn, »nistä piirikununsta hän on, simoin luin
Viipurilaiset tauhtannnsn karmasta. Vaimoilla sitä wastaan
on omituinen pukuusi, joka kesillä on sangen ytsin-kertainm,
nim. paljas paiia, ulottuma pollvea alemniatsi, jlllassi ivirsut
simoin kuin miehllläkin ja säärct sinioin käärystcllyt, inultll hy-
win monin kerroin, sillä kuta paksummat sääret tschuwaschilaisella
hemmettärellä on, sitä iviehättämämpänä pitää häll itftnsi, jota
ihmeellinen tapa löydetään myös ei ainoastaan Tscheremisscillä
maan muillakin Suomalaisilla, niintuin Vatjalaisilla Inkerin-
lnnassll jn, Krcuizlvaldill myöten, Plesiow'nn Virolaisillakin.
Toinen näiden kansojen ja Tschumaschien mainioilla yhteinen tapa
puiuussinsi on hopea-rahojen täyttäminen toristcina. Viiineksi
mainituilla on hopea-rahoilla (10, 15, 20, 25 ja 30 kop. ar-
mosta) silattu ci ainoastaan tutka-nauhat ja korivicn takaa kou-
kuista riippuivat korttelia pitkät tentit, waan myöskin jn erin-
omattain, se niinkutsuttu schytgem»!. Tämä on noin 8 tuumaa
pitkä ja 4 t. lemeci nahkaineu rinia-lasta, uahka-nauhasta kau-
lalta riippuma rintojen päällä, ja jonka ulko-puoli kolonansa on
päällystetty siihen oinuiclluilla hopea-rahoilla. Työläs on sanoa
tämän loristinlm muuta toimittaman luin sanoman että tuin
päällä-päin jo on näin tallista taiuaraa, mitä aarteita ei sitten
alla ole! ja se kuuluu Tschuwaschilais-waimoista oleman niin
rakas, ett'eiwcit yöksikciän henno siitä luopua. Päässä on heillä
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pukineena walkea huntu, jonka helinä riippuu hartioilla, lvaau
jota kesillä harlvoin pidetään. Tässä pulvussi omat he pyhänsä
arkeusi ja ainocistaau hyivin juhlallisissa tiloissa niinkuin esim.
häissä olen ivaan Tschulvaschittarcn nähnyt siihen lisiäwän ha-
meen, hartioillensa husaarin-kapan muokoisen »valkean wiitan ja
päähänsä lakin, joka on juuri sen-näköinen, kuin jos sokuri-
topan päällyksestä ytä-puoli olisi pois-lcitata ja ala-puoli katet-
tuna panna päöhönsi, ja joka edcllö-mninittujen koristusten luu-
kaan on yltä-ympärinsi hopea-rahoilla silattu.

Uskon asioissa on tämä kansi merkillisellä kannalla, jota
ei moi sanoa kristillisyydeksi, ei mllhomcliläisyydeksi eikä puh-
taaksi patanuudetsitaan; sillä kaikista on siinä osia, ehkä se jäl-
kimäiseen päin enimmästi on nojnllnnsi. Tsihumaschia on ris-
titty treikan uskoon sitten iv. 1743, sillä menestyksellä, että risti-
mättömiä ei löydy tätä kansin mää kuin muutamia tuhansia.
Vaan jos kuka arivelcisi heidän jo pitämän olla hyiviä kristi-
tyttä, niin muistelkoon esim. kuinka syivään kristin-usko mahtoi
olla Suomen kansissa juurtunut M. 1257, sata Muotta siitä kuin
Henrikki piispa muka msi kerran kastoi Suomaiaisia. Tschuwn-
schit olimat ennen Venäjän-mallan tunkeumistn näihin maihin
Tatnrim alamaisia, Maan näiden uskoa eiwät he koskaau ole
tunnustaneet, jota seikka on suruesta painosta uiitä »vastaan,
jotta ilman inttitta ehdoitta tahtomat heitä puhtaiksi Tatnritsi
tehdä, tuin kaikkein Turkin-sukuisten kansiin tiedetään antnuneen
Mnhometin uskoon, jn jota seikkaa kuin myös edellä-iviiinttun
suurta croitusta Tschumaschien ja Tatarien ulko-näössi, jotka mo-
lemmat kuitenkin iki-muistoisistn ajoista owat yksissä maissi elä-
neet, pyydän tarkasti arivostelemaan. Mutta Tatarien uskon-
käytöksistä on heidän elämäänsä jäänyt kuitenkin joita kuita jäl-
kiä. Niin kuuluu ristimättömien Tschuwnschim seassa wielä löy-
tyivän joita kuita moni-lvaimoisia; niin sanotaan näiden samo-
jen wielä asiivan himukscnsi, joka mahometiläisissi yleinen tapa
lienee ennen ollut Tschuwascheissilin yleisempi; ja niin miettämäi
kaikki Tschulvaschit iviclä klistittyinäkin lepo-päimää ei sunnun-
taina, maan perjantaina. Tcttarilta saaduksi woipi myös lukea
Tschuivaschien entisen tawan syödä heivosm lihaa, joka nyt jo
lienee heitetty, ja heidän inhonsi sian-lihnlle, jota eiwät wieläkään
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ole tottuneet syömään. Suurin osa heidän uskontoansa on tum-
minkin wielä känäi päimänä pakanallista. Ne tiedot, jotka tästä
itse olen kerännyt, ynnä menäläistm pappien ja kirjoittajien ker-
tomukset, antamat tälle päätökselle hyivnn perustuksen.

Ne kaksi pää-olentoa, jotka Tschuwaschim luuloa myöten
hallitseivat maailmaln ja heille onnea eli onnettomuutta nntaivat,
owat: Tora, hywä olento, kristillisessäkin merkityksessä Jumalan
nimi, ja Keremet, paha olento. Edellistä eli hylvää jnmnlaa
on usenmmat henget, joilla kullakin on oma osansa maa-ilmaa
halltttaivana, ja joista merkillisimmcii owat: auringon jumala,kuuu
jumala, tuulen jumala, tien jumala, huone-jumala, kartano-ju-
mala, lnrjan jumala, metsän jumala, ukkonen ja yli-jumala.
Tämä »viimeinen elää ylähcinä ilmassa ja, maitta maa-ilman
pää-hllllitsija, ei Tschuwaschim luuloa myöten liiku maalla muul-
loin kuin perjllntai-päiwinä, jolloin hän kaivelee latsomassi, tokko
nämä lepo-päimää työtä tekemättä iviettämät ja iosso waimot
mainittuina päiminci puolille päimin asti malttaivat olla tuman
lämmittäinättä, joista molemmista hän rikkojan rankaisee. Häntä
kutsutaan monella nimellä, niiden erinäisten omaisuuttcu jälteen,
joissa hänen moimansi näytälsen, niinkuin: walon-tehnyt jumala,
hengen-luoja jumala, maan-wedm isä, suuri jumala, suuri ar-
melias jumala, j. n. e. Hänellä on äiti, puoliso ja poika, joita
myös julmiloina apuun huudetaan, ja itä-maisen hallitsijan suuri
holvi-joukko, niinkuin: edellä-täyjä, oivm-alvaaja, sinan-lmnctt-
täjä, uhrin-wastaanottaja, j. n. e., ollen näillä kaikilla wielä
omat äilinsä, poikansa ja palwelijansi, joten taiivaallistm joukko
tuntliivasti enenee.

Pahuuden alku maa-ilmassa on schoitan (saatana), ivaissa
sen toimitinjann nyt on Keremet. Tämä jättimäinen oli nim.
alkujansa yli-jumnlan poika, ja matkaeli maan päällä, jaellen
ihmisille kaiken-kaltaista onnea ja menestystä. Vaan saatanan
iviettelykststä ottiwctt ihmiset kerran, hänen näin mattustaessinsi,
jn murhasitvat hänet. Pcittääkstnsi tätä julmaa työtä murhatun
isittä polttilvat he ruumiin ja hajottiwat siitä jääneen tuhkan
tuuleen. Vaali murhattu ei sillä hukkunut. Mihin tätä tuhina
lankesi maahan, siihen lnsivoi puita ja niiden tanssi syntyi Ke-
remetkin uudestansa henkiin, mutta ei yhtenä olentona niinkuin
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ennen, Vaan sangen suuressa määrässä, niin että juka kylättä
nyt on yksi, kaksi ja kolmctkin Keremetiä, sitä myöten kuin suuri
kylä on. Eikä Keremet nyt enää ollut se hywän-tekewä yli-ju-
malan poika kuin ennen. Ihmisten paha-teosta häntä »vastaan
kostaa hän heitä nyt lakkaamatta siten, että heidän päällensä
lähettää hengellisiä ahdistutsia ja ruumiillista kurjuutta ja hei-
dän karjoillensa pahaa tekee. Hän asuu tamallisesti metsissä,
maan kuin metsä Tschuivaschin-maassi alkaa olla mähissi, niin
nähdään joka kylän pelloilla yksi eli kaksi eli useampia pienem-
piä lehmus- eli tammi-lehtoja, jotka myös kutsutaan Keremetitsi
ja owat jätetyt Keremetin asun, sillä jos häntä asun-sian »vähen-
tämisellä hywin rupeisi ahdistelemaan, nousisi hän raiwoon.
Muuten elää hän myös jännissä, lähteissä, weden-uurtamissi
rotkoissa j. m. Jos kylä muuttaa, muuttaa Keremctkin, eli jos
kylästä käsin tehdään uusi kylä, siapi se myös uuden Kere-
metinkin emä-lylän Keremetin pojista, sillä Keremetit naimat ja
sikcämät samoin kuin jumalatkin. — Mutta schoitan itse, kaiken
pahan altaja, on Tschumaschcilta jäänyt unhotuffiin. — Paitse
Keremetiä ownt pahoista hengistä wielä inuistettawat Esrel'
ja lirih. Edellinen on kuoleman henki, tappama halivauksella,
jättimäinen kiusaa ihmistä monilla taudeilla, niinkuin rokolla,
kamilla, paistilla, syyhelmällä, silmä-kipeillä j. n. e.

Väittä, niinlniu sanottu on, min osi Tschuwaschin kan-
sin tätä nykyä on ristittyä, ei se ole hylännyt näitä entisiä ju-
tnnloitllnsi, jota nähdään siitäkin, että se ivuosittain »vielä lan-
taa niille uhrin. Taivallistt uhri-teuraat oivat: heivonm, härkä,
lehmä, lammas, hanhi ja lana. Uhrit owat joko yhteiset, joissa
koko kyläkunta eli useampiakin kyläkuntia ottaa osin, eli yksinäi-
set, yhdeltä hengeltä eli perhekunnnlta tehtäwät, ja toiseksensa
kannetaan uhri joko jumnloille eli Keremetille. Tämän niinkuin
uhrin laadun ja suuruudenkin määrää st niinkutsuttu I omse.
Tämä sina on yhtem-liitetty sanasta jom eli jomah, puhe,
lause, ja johto-päätteestä -se, joka tarkoin wnstna suomen-kielistä
päätettä -ri, »vastaama siis jo»n se meillä taituria, puhujaa eli
tietäjää. Jos ketä on raiuaisnut esiin, taudin kohtaus, lähete-
tään heti jomsea hakemaan. Hän tutkii taudin syyt ja määrää
uhriksi joko sille ja sille jumalalle eli Kermietille esim. mustan
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lampaan. Heti keitetään olut ja likimäisille sukulaisille annetaan
tieto uhrista. Uhrin pitoihin tulemat kaikki puhtaissa maatteissi
ja syomattomina. Nyt talutetaan lammas pihalla seisoman puun
juureen ja lapetaan rukouksen pidettyä siinä. Lihat lyödään kat-
tilaan, maan nahka, pää ja sisälmykset kääritään yhteen myt-
tyyn. Keitoksen joutuessa rukoillaan taas, jn syötyä poltetaan
tämä mytty jumalalle ja tuhka hajotellaan tuuleen. Sitten käy-
dään olutta ja miinaa juomaan, mieläpä tanssimaankin, jota
iloa kestää talon Maroja ja tilaisuuden luontoa myöten päimä
eli useampikin. Keremetille tehtämä uhri on useammin tätä
laatua, wälistä waan sillä eroitutsella, että se tehdään itse hä-
nen asun-paikassansa, jona taivallisesti on, mintuin edellä sa-
noin, joku kylän seudussa taswawa lehto, waan useasti myös
paljas rotto. Lepcchin kertoo Päiwä-tiijassinsi, matkustaessaan
lopulla mennyttä tvuosi-sitaa nähneensä Keremeti-lehdoissi suu-
ret summattomat rakennukset, joissa uhria teki suuri joukko kau-
sia. Keremetin paliveleminm on siis, niinkuin sen jo ilmankin
woi arwain, siitä ajasta tuntuwasti wähennyt. Paitsi edellism-
laatuista uhria uhrataan Keremetille rahaakin, ollen hän tässä
katsannossa joko Hopea- eli Vaski-Keremet siin myöten,
kulmnnnko laatuista rahaa hänelle on antaminen. Ia kuin ny-
kyinen aika kaikessa iviisistuu, niin on opittu Keremetiäkin
pettämään, sillä hopea-rahan siaan annetaan hänelle waan rahan-
muotoisia tina-suiluja, ja hetvois-uhrin siaan, jota hän luon-
nossa nyt enää ei koskaan saa, täytyy hänen tyytyä pieneen
heivosen kuivaan, lehly renissa-tailinasta. Näitäkään ivähici uh-
ria sia hän harivoiu rlluhllssi nauttia, sillä Venäläiset lerääwät
ne heti uhraajim Mesin itsellensä, ja minun täytyy itsestänikin
tmlnustllll, että kerran autoin «venäläistä poikn-pnrwen Kereme-
tin-wartaudessi, joka asui ivanhassi tammessa, jolloin saalis
oli tammen juurilta ja ontoista löydettyä hopea-rahaa 45 kop.,
koko joukko enemmän eli ivähemmän homehtuneita renitta-konia,
joka tllivara jäi poikain osiksi, ja noin pan-kymmenin kappaletta

rahan-muotoisia tina-suiluja, jotka minä pidin.
Korsleampi on yhteinen uhraus, jonka kylä eli useammat

kylät yhdessä tekemät. Taivattista tämmöistä uhrausta on kaksi
wuodcssi, nim. msimäinm toumon tchtyä. Pietarin päimän
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alla, joka uhri toimitetaan hytvää ivuoden-tuloa jumaloilta saa-
dakseen, ja koinen myöhä-syksyllä, noin marms-kuun lopulla,
kiitos-uhri Miljan edestä. Edellisen uhrin aika oli juuri ininun
Ischaakissi oloni nita, mutta Maitta sainkin kuulla, että kylässä
sitä »vasten tanncttiin rahaa, ja olin eri lähettiläisten kautta
kokenut saada tietää päimän määrää, jolloin uhri oli tapahtuma,
ymmärsimät Tschumaschit nämä kuitenkin saattaa iväärilte jätille,
niin että juhla jo oli ohitse, tuin minä ivalmistauduin sitä kat-
somaan. En tiedä lieneivätkö tämmöiset täykökset, jotka eimät
ole juuri siivelsint Kristin uskoa juurruttamaan masta-täännc-
tyssä kansissa, maan asetuksissa kielletyt cli ci, se ivaan on
manna, että uhri-teurasten ostoon kerätystä rahasta osa menee
paikkakunnan papin jn mirkn-miesten Inkkariin, ja seuranivnsti
ajattelee mhwas, että jos wielä sallisi jonkun oudon herras-
miehen, niinkuin minä o!in, uhria näkemään, niin olisi siika sille
ivaan uusi mhan-reikä häntä lahjoessa waiti olemaan. Vahin-
koni tästä ei kuitenkaan ollut kowan suuri, sillä menetys täm-
möisessä tilassa on jo kylläksi tuttu. Seuraamalla taivalla ker-
too eräs omin filminsä nähnyt tschuwaschilaism lewät-uhrin.

„Noin 8 wirstan paikoilla Istnewan kylästä oli lammikon
ivicressä olemaan rottoon paiffa rakcttu rukousta ja uhria Mar-
ten, jonne noin kello 9 paikoilla aamua kymmenestä kylästä
matkusti Tschuwllscheja ytsinänsi, ilman waimoitin. Minä tu-
lin paitalle juuri kuin ripustavat kattilat tulelle, tNntoimat mettä
ja ivalmistihet tappamaan uhri-teuraita; muutamia lehmiä, pari
kymmenkuntaa lampaita ja useampia koti-lintujn oli »valmistettu
teurastettamaksi. Kaikki nämä teuraat ostetaan uhria Marten
kerätyllä rahalla ja ilmnn Mähintäkään tinkimistä; min myöjä
kysyy, sen he antllMaikin, ja tinkiminen uhriksi ostettaivan kau-
passa luetaan suunmmaksi synniksi."

..Kattiloiden tulelle pantua ja meden kannettua astui netjö
tvanhaa miestä keskelle rotkon ja altoiivat lukea rukousta, anoen
Toraa että hän siunaisi heidän uhrinsa. Kaikki läsnä-ulemat
seisoiivat simalla taivalla alta päin ja sopottimat. Tämän lyhy-
käisen rukouksen lopetettua mcniwät nc ncljä ukkoa karjan tykö
ja heidän jälestänsi kantoi puoti kymmentä Tschulvaschia mettä
ämpärillä. Ukot ottilvat heiltä kukin wesi-ämpärin ja lnatoiwat
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wettä jota lehmän ja lampaan selkään. Sm lchmän ja lam-
paan, jotka wedctlä walcttaissi wärähtiwät ja pyristihct, talut-
ti»vat eri paissaan, waan ne, jotta seisoiwat liikahtamatta, jätet-
tiin aloillcnsi. Kaikki linnut wciwät myös siihcn paissaan, jossa
»värähtänyt tarja scisoi. Tschuwaschit luulcwnt niin., cttä se
eläin, jota »vedellä »valettaessa seisoo liikahtamatta, on saastai-
nen eitä kelpaa uhriksi; ja tämän-tnltnistn tyyntä eläintä cilvät
koskaan teurasta uhriksensa."

„ Vedellä koettelemisen perästä syntyi hirmuinen iveren-
muodlltlls: siinä tapettiin kolme lehmää, lampaat ja suuri joukko
linkusi; loiset nylkiivcit nahkan päältä, ottimat sisälmykset ulos,
kynimät linnut. Knitki tämä tehtiin hywin joutuisasti. Liha,
hakattu suuriksi möhkäleiksi, oli yhdessä läjässä; päät, nahkat ja
sisälmykset toisessa. Kuin West tulella olemissa kattiloissa rupesi
kiehumaan, jaettiin liha kattiloita myöten ja suolaa lyötiin tar-
peeksi asti päälle, ivaan sisukset jätettiin paikalle."

„Näin saatuansa keittämisen asian toimeen walmistuiwat
Tschuwaschit taas rukoilemaan ja astttihct rimihin, noin kolmea
kymmentä miestä pitkältä, ja yksi riivi seisoi toisensa tnknna;
Maan ne neljä ukkoa toisten edessä. Lakkinsa piti jokainen iva-
semassi kainalossaan. Ukot nlkoilvat intoilla, toiset heidän
perästänsä puoli-ääneen, ja ukkojen tekemät liikcnnect telimät
toiset tarkasti jälestä, milloin silmiänsä käsillä pyytien, milloin
kätensä kaimasta kohti nostaen, milloin taas laskeutuimat pol-
willmsi, kumarsimat maahan, eimättä kanalle aikaa nustaueet
päätänsä ylös; enimmän aikaa seisoimat kuitenkin yhdessä koh-
den, silmänsä alas luoden. Rukousta testi niin knuivan, ett'en
enempää malttanut sitä katsoa, maan menin tammittoon, söin
aamuisen eiuäästäni, nukuin jonkun ajan, ja he yhä Maan ru-
koilimat, eimättä lopettaneet ennenkuin kello 4 jälkeen puoli-päi-
män. Nukoilemisen päätettyä kiirehti nälkä Tschmvnscheja ruo-
alle, he ottimat lihat kattilasta, tnatoimat liemen suuriin mal-
joihin ja söimäi ahnaasti. Linnut olimat eri kattiloissa keitetyt
ja syötiin atrian päättäjäisiksi."

„Ruokailtuanft rukoiliivat he taas ja astuiwctt sitten suu-
rissa joukoissa siihen paissaan, johon teurastettujen eläinten päät
ja sisälmykset ottivat jättäneet. Luut kerättiin niini-mattoon ja
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»viskattiin yhteen päiden tanssi. Sitten tetimät suuren tulen;
päät, nahkat, sisälmykset ja luul paniwat nyt rowiolle jn lisisi-
»vät tulta siksi, kunne kaikki oli tuhkaksi palanut. Sen tehtyä te-
rästivät tuhkan lnpialla maltoon ja kantoiwal sillä tammittoon;
ukko lapia kädessä astui jälcstn ja tammittoon tultua heitteli
hän lnpialla tuhkan tuulen mukaan menemään. Toinen ukko
mmi lähellä olemalle pellolle; hänen perästänsä kannettiin höy-
henet syys-lylmöä masten kynnettyyn paikkaan. Tässä laski
ullo höyhenet ilmaan, joka tehdään siksi, että pelto antaisi hy-
ivän laslvun. Vaan Venäläiset eiwät anna höyhenien lnuan
maata pellolla; he owat »vaimojen ja lasten kanssa liki-seudussa
Maralla, ja Tschuwaschim pois-mcutyä keräämät he tarkasti höy-
henet itsellensä. Tällä läytötstllä loppuikin keivät-uhraus. Ko-
tiin tultuansa juomat uhrnajnt muutamia päiiviä armottomasti
ja tällöin ei puututa tanssiakaan eikä muuta riemua."

Pakanallisin uskon kanssa alkaa nyt Tschuivaschin mielessä
selnutull Kiistin uskonkin päätteittä, ja oivatkin muutamat sen
opista, niinkuin esim. oppi kolminaisuudesta, jumalan äitistä
(nim. krcikan-uskoisilla) j. n. e. hywin yhteen-menewät Tschu-
waschim entisten luulojen lanssi. Olletikin waikitttawat kerto-
mukset kreikan-uskon pyhistä ja niiden ihme-töistä jalosti Tschu-
waschim mielessä. Näistä pyhistä on se Venäjänkin kansilta hywin
mielitty ihmeiden-tekijä Nikolai erinomaisessa kunniassa Tschu-
ivascheilla. Heitä ristimään nlcttaissi menneellä ivuosi-sidalla
lapahtui uiui., että siinä kylässä, jossa nyt Ischaatin kirkko sei-
soo, lini-kalkiainm kolme yötä peräkkäin muutamalle Tschuivas-
chille neuwoi paikan, missi häu pelloltansa olisi pyhän Nikolain
kuivan löytämä, ja kuin tämä ilmoitti unensa papille jn muulle
rahlvaalle ja peltoa rumettiin miehissä iniivnmnan, niin tntso!
pienoinen, lvnnha ja huonon-näköinen Nikolnin kulva tulikin il-
illiin. Hnllvan ullo-muotonsi rinnalla oli iällä tumalla suuri
ihmeitä tekewä woiinn, niin että sen ehdolla pinn rakettiin iso
ja komea kiitto, joka imeläkin seisoo paikalla. Kuulu tämän ku-
ivan ihme-töistä, marsinkin tautien poistamisessa, ulkoni ulkoile-
mistansa, niin että ei ainoastaan Tschuivaschit, maan muutkin
täkäläiset tnnsit, niinkuin Tscheremissit, Mordmiinit ja itsct We°
näläisetkili pitkien matkojen päästä käymät sitä tunlnrtamassi
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niin ahkerasii, että mainitulla tukolla rukoilemassa käyjien määrä
»vuosittain arwlltaan noin 15 tuh. hengeksi. Tschulvaschie» kris-
tillisen hartauden tanssi on wielä tuitmti» niin jn näin. lu-
maiuudessi ja yleisesti kaikissa henli-olmnoissi ei hän lläe lnulltn
kuin maallisin onnen, niinkuin rikkauden, terweyden, lapsi-lykyn
j. n. e. nntnjia eli häruittäjiä, ja jumalatansi ei hän palmele ja
tottele, niinkuin tristitty jn mahouletiläincn, ansaitakseen tulemni-
stn onnellisen elmnän, josta hänen ustossiusi ei liäy löytyneen
namistustataan, maan »nainittujn maallisia lahjoja saadakseen
eli maallistsin kurjuudesta päästäkseen. Kuin hän nyt jossn
kussa tämmöisessä tlujuudcssi on rukoillut ja uhrannut cnsiu
Keremetille, sitten yhdelle cli useammalle omista jumaloistaan,
ja se ei ole auttanut, sanoo jomse, jonln nmivosi hän seuraa:
„ota nyt ja käy Ischaalissiiin ja lee uhri Vyrus-Toralle (We-
näjän Jumalalle) eli Nilolai-Toralle, ehkä se päästäisi sinun tau-
distasi." Ia Tschuivllschi tulee, ostaa tuohuksin, nsettna sen py-
hän Nikolain kuivan eteen palamaan ja ristii silmiänsä pari ker-
taa. Paitst tätä uhraa häu wielä kirkollenkin jonkuu »vähän
rahaa ja kylän ullo-portilla pylmäcin lomcrosft olemalle siinan
pyhän kuivalle palasen eli fatsi nisu-leipää, jota hän on ostanut
kirkon owen edessä olemilta menälnisiltä kauppiailla. Vannaan
auttanee Nikolai-Tora useastikin niitä, jotta häneltä apua etsi-
ivcit, koska niiden määrä ei Mähene, maan surkeata on tuitenkin
nähdä, miten Tschuwaschilais-iukan uhrin kanssa käypi. Uhrattu
raha menee nim. taittein suurimmaksi osiksi pappien lakkailin,
jotka masten tawaiiisuutta ritastulvatkiu tässä seurakunnassa. Ia
uhratun leiman taas sieppaamat ihan uhrnajan nenän edessä sen
noin kahta kyynärää korkean pylmään komerosin joko kylän tä-
hän tottuneet ja tällä elämätkin koirat elikkä ne näitä ei ujom-
mat naakat. Vaan Tschuivnschi nrivelee ehkä, niinkuin oikein
onkin, eitä uhrin ottaja ei katso uhriin, Mann uhrnajan sydä-
mecn, ja näin katsoen, on st nrivattaivasti yhtä, jos uhrattn
leipä jäcipi Nikolai-Toran eteen eli sen koirat ja naakat syömäi.
— Niinkuin jo sanoin, ei Tschuwaschim wanhassi uskossa, näy
löytyneen aawistustataan tulewasln elämästä; sillä jos heillä
olisi ollut ajatusta tästä, olisiivat he mannaan tuivanneet itsel-
lensä Manalan ja Tuonen niinkuin muuttin kansat ja, joka on
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wielä painawampi asia muistaa, olisi koko heidän suhlemsi ju-
maloiden kanssa muodostunut aiivan toism-laistlsi. Kiistin us-
kosta cli mahoinctiläisyydestä lainatliksi woimme siis päättää
sen heissä tätä nykyä löytymän luulon, että haudan takana
olcwa tulemaisuus on melkein yhtäläinen tätnläisen elämän
tanssi, se »vaan eroitustn, että siellä on taittea nm siammasti,
että sotamiehiä ei tarlvitsc tehdä, lahjoja ei antaa ivirka-miehille
j. n. e. Kuolleille panemat he smtähden mukaan rahaa, tupat-
taa, piipun ja muita massalla Mälitämättömiä tarpeita. Vuoti-
ststi hautaus-maalla pitäessään kuolleidensa muistojaisia, joissa
tiloissa ei puututa hirmuista juomista jn kaikenlaista irstaista
mallattomuutta, lisäämät he näitä tarpeita, haudalle jättäen »vaate-
kappaleita, työ-kaluja ja olletikin isot määrät syömä-ciinetta: mii-
nan, olutta, tupakkaa j. m. Tämmöinen tapa näyttäisi osoitta-
man rakkautta ja huolen-pitoa pois-mmneitä heimolaisia kohtaan;
waan niin ei tuitentaan ole, sillä kaikki nämä lahjat jätetään
heille ainoastaan siitä syystä, että pysyisiwät nykyisissä asun-
noissansa, eimättä tulisi entisiin kotihinsi rauhattomuutta tele-
maan. Kuolleita peilaaminen on Tschulvascheissi erinomaisen
suuri, mintuin tästä lahjojen antamisesta nähdään, ja näytälscn
siinäkin, että jonkun kuoltua kaikki »vainajan ivacttteet Miskakaan
metsään eli rotkoon, josta liki-smdnn Venäläiset ne itsellensä
korjaamat simoin kuin he myös tarkasti silmällä pitämät Tschu-
waschim kuolleidm-muistojaiset ja niin itään hörymättä hau-
doilta torjaaivat tuotteille jätetyn inivarnn ja ruoan.

Tschuwaschim ruuoelu ei ole towan rikasta eikä erino-
maisen ihanntataan laatua. Kerroma-runoa m siinä ole taivan-
nut alunkaan, ja sitä sen tanssi yhdistettyä loihtu-runoa ei
Tschutvascheilla myöskään ole, ehkä heidän jomsmsi kuulumat
muutaulissi tiloissa käyttämän sanojakin. Tämä runoelu on ai-
noastaan laulu-runollista ja tuntuu minusta semmoisenakin hy-
win poittinaiselta. Runo ei tarkoin noudattele mitään mittaa,
waan nähtämä on kuitenkin sen lyhyt-pittäinm luonto, niinkuin
toto kielenkin samoin moi sanoa lyhyt-pittäisetsi tuiu esim. Tuo-
men tieltä sanotaan pittä-lyhyiseksi. Paitst tätä on Tschuiva-
schin runossa altu-myötäisyystin tuntuma. Muistuttaen, että we-
näläiset kirjoittajat mainitessaan tämän kansin elantoa owat
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päättäneet sillä laulua ei olcivan ensinkään, eli korleimmalsecn
myödyttäneet, että st laulaessaan hyräilee „mitä sylki suuhun
tuopi," sian nyt tässä antaa muutamia näytteitä sen taulusta.

Poikien lauluja. 1. „Sata stitscmän-kymmentä hirttä
medin, tuman tein, taksi-toista ittunnn hakkautin. Kahdesta ik-
kunasta itse olen katsoma, kymmenessä ittuuassi kymmenen neit-
syläistä on seisoma, kerran katsomat ulos, toisen naurahteleivat.
Kämin kylästä kylään, en yhtä täysi-kasivuista tyttöä löytänyt.
Ihdessi kylässä näin yhden lyttötnisen; sen tahdoin ottaa, maan
rahaa ei ollut "); „lähde tanssini!" tahdoin hänelle sanoa, maan
uskallusta ei ollut." — 2. Metsistä metsään lämclin, kypsiä
tuomen-marjoja en löytänyt; kylästä kylään kamelin, rakasta-
ivaisin neitoa en löytänyt. Tuomen-marjaa tahtonet syödä, syö
musta, leiman lanssi syödä on se hyivä; muuta marjaa tahto-
net syödä, syö punainen, leiman tanssi syödä on st hyivä; nei-
toa lahtonel ottaa, oin telta-tuttaium, yhdessä elää on se hy-
ivä." — 3. „Astuin, astuin tietä myöten, tulin sylitkään met-
sään. Hakkasin pähkinä-puuta, siitä juoksi maito, ilman mai-
dotta en leipää syö; hassasin jnlawata, siitä lensi mehiläinen,
mehiläisestä mesi juoksi, ilman medettä en leipää syö. Astuin,
astuin tietä myöten, tulin kylään, kylän koirat tuliivnt haukku-
maan, kylän nnisct mua kiini ottamaan; yhden wallca-tussaism
neidon päälle laskin silmäni, lähdöin ottaa sen omnkseni, isäni
ei antanut rahaa, pappi ei antanut lujaa." — 4. „Meidän ly-
lan tytöt, meidän kylän tytöt (hyppääivät) aidan yli kuin sudet,
aidan yli kuin sudet. Toisen kylän tytöt, toisen kylän tytöt
(meneivät) aidan alatst tuin hiiret. Meidän kylän tyttöjä, mei-
dän lylän tyttöjä, ivedeinän heivois-parilla, ivedctaän heivois-
parilla. Toisen kylän tyttöjä, toisen kylän tyttöjä, »vedetään
sika-parilla, »vedetään sika-parilla." — 5. „Isini antoi mulle
mustan heivoism; „nnnns panen ivaljaihin," ajattelin kerran,
tammiseksi pölkyksi muuttui koni! Isäni antoi mulle wnlkean leh-
män; „ annas lypsän lehmän," ajattelin kerran; koiivuisttsi pöl-
kyksi muuttui lehmä! Isäni antoi mulle punaisen lampaan; „an-

") Tschuwaschit maksamat niinkuin monet muutkin itäiset kansat Mni-
moistansa talym'iksi kutsutun unima-tahan.
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nas keritsen lampaan," ajattelin kerrnn; punaiseksi laholsi muut-
tui lammas! Isäni antoi mulle silkkisen tvyön; „ annas ivyöinn
»vyölleni," ajattelin terran; niineksi muuttui ivyö myölläni! Isäni
antoi mulle silkkisen nästyytin; „annns sidon nästyykin Myöl-
leni," ajattelin kerran; maahtercn lehdeksi muuttui nästyykki." —

6. „Pittin tietä on mulln pelto; »viljaa ei ole, siit' on huoli;
mustan ruskea ruuua ompi; ei pysy tiellä, siit' on huoli; tyyni
ja hiljainen Mainio ompi; ei puhu siististi, siit' on huoli." —

Nämä kolme »viimeistä olkoot myös piltta-runon näytteenä.
7. Tyttöin taulu. „Maan-tietä myöten uhkasin käydä,

Venäläistä, Tatarilaisia pelkäsin; kylän-tietä myöten uhkasin
käydä, markalta pelkäsin; peltoa »nyöten uhkasin käydä, tuulta,
tuiskua pelkäsin; metsän läpi uhkasin käydä, karhua, sutta pel-
käsin; kylän läpi uhkasin käydä, koiria pelkäsin; kytän Wienistä
uhkasin käydä, nuorta poikaa pelkäsin."

8. Nekruutin laulu. „AH isäni, ah äitini, jos öisin
hanhi-lintuna, oman kylän päällä mä lenteleisin. Jos öisin ky-
län porttina, kuin kyläläiset tulisi, mä itse aukeaisin, ja itse kiini
menisin; jos öisin piha-porttina, isä äiti kuin kulisi, mä itse au-
keaisin, ja itse kiini menisin. — Kuu se paistaa maiden päälle,
maat on meidän marssia; tähdet tuiltna teiden päälle, tiet on
meidän tallustaa. — Huiskin tuiskin tuistu lentää, niinpä mei-
dän hiutset*); hyssin tyssin ivettä sataa, niinpä meidän kyyne-
leet; Volgaa pitkin jäitä juoksee, niinpä meidän ruumihit. —

Kedolla seisoo »vanha tammi, se on meidän isämme; kedolla sei-
soo ivanhll koiivu, se on meidän äitimme."

9. Juoma-laulu. „Isini on lnschman"), äitini on lei-
ivän-telijä, Manhempi meljeni on goloivana, keskimäinen wel-
jeni on jämsttkänä, nuorin weljmi tynnörin-tekijä; wanhemman
weljen waimo laulun-laulaja, keskimäiscn weljen waimo tanssin-
tanssija, nuoriminan weljen waimo kanteleen-soittaja, minä itse
kauhan-kallistasi" (Tschuwaschit juowat niin. setä olutta että ivii-
naatin tauhalla).

Welwollisuuteni olisi tässä myös antaa yleinen katsanto
TschuMllschin kielestä ja sen heimolnisuudesta yhdellä puolen

') Tietiäwäsii keritään rekmuttcin hiutsel lyhyiksi, heti otettua.
"» Laschmlln'iksi kutsutaan kruunun-melsissa puuii-hakkaajaa.
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Turkkilaisten, toisella Suomen kielien ja litimmästi Tschcremis-
sin kielen kanssa. Vaan osittain on tämä kertomukseni jo il-
mankin liian pitkäksi ivcnynyt, osittain ei wiimeksi mainitusta
kielestä, marsinkin niiden niin-kutsuttujen Mäki-Tschcremissicn
murteesta, jota on Tschuivaschin kielen lähin naapuri, wielä
löydy niin tarkkoja tietoja, että niille semmoisen wertnamism
luotettaivasti »voisi rakentaa. Scntähdcn jäteinkin sen ja ylei-
sesti tnitm puhumisen itsestä Tschuivaschin kielestä toiseen ker-
taan, ja lähden pian tästä ci kaukana elämien miimctsi mainit-
tujen Tschcremissim kieltä tutkimaan. Kuinln kauan tämä toi-
mitus tulee testämään en wielä tiedä tarkoin sanoa; waan en-
nen» kahta kuu-kautta m taida miimkään näistä tienoin sclmitä.

Neljäs Kirja.

Kasanlssa 3 p. lokak. iB5«.

Muutamia päimiä takaperin tänne palattuani sian kesälli-
sistä matkoistani antaa smraaivan pienen kertomuksen.

Oloni tschuwnschilllisessi kirkon-kylässä Isthnakisft, jota
kesti ummellmsi tuusi »viittoa, oli niin yhden-tarwallista, että
sitä on Mllikea kirjoittaa. Kylä, jossa on kolmeen neljään kym-
meneen taloon, on pienen joen kallalla kahdessa osissa, siten
että Venäläiset asumat kirkon ympärillä kylän ylä-osissi, ja
Tschuivaschit Mähän alempana, lilempänä jokea. Vmpärinsi
on pellottaleuffia, joiden yli silmä ei lanna; puita ei näe pal-
jon muualla luin kirkon-maalla ja pihoissa, järtvcä ei tapaa
tässä seudussa missään ja joenkin on kesi niin kuimannut, että
tuskin kylän hnnhet löytämät sen pohjassa »vähän samista mettä
rypälöidäksmsä. Suomen lvilppailla lehto-rannoilla eläneelle
minulle oli lämpimän helle kesi-kuuu loppu-puolella ja koko heinä-
kuun sitä hiimuisempi, kuin elo-hopea Ncaumurin lämpö-mitta-
rissa yölläkään Harmoin lasleusi 20M pykälää alemmaksi, mutta
päimillä oleksi 25 paikoilla ja nousi toisinaan 27:emkin nsti.
Itikat, hyttiset, kirput jn luteet hyöstyimät sanomattomasti tassi
helteessä, ja ivilpastusta ei woinut muusta eikä muulloin snada
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kuin milloin ukkonen lähetti mustan pilmen maata ja luonto-
kappaleita wirwoittamaan, jota kaikeksi onneksi tapahtui usein.

Lämpimän wniwoistn pääsi pcuaiten se, jota jatsoi wah-
wasti maata, niinknin kylän wenäläiset asujat yleisesti teti-
wät ja olletikin kortticii-elnäntäni, ennen nimitetty lirkon-palwe-
lijau leski. Häutä ei sllinknan rikkaus käskenyt makaamaan,
sillä paitst rappiolla olelvata talo-rähjäänsä ei bänellä ollut
muuta omaisuutta kuiil Jumalan antaina oina itsensä ja kolme
lasta, joista taksi poikaa oli Kasinissi, toinen hengellisen Aka-
teemian oppilaisenn, niinmuodoiu suuren herran toimo, jn toi-
nen, niinkuin eukko ftuoi, „uniwersitectissi," joka tämän kotiin
tultua kuitenkin supistui siksi maan, että hän oli »välskärin opissa,
ala-upsierin armosta. Vaan cuttoa elätti msinlin tnlonsi, jossa
hän piti toritienä matkalaisille, ja toiseksi se Miika, että hän lei-
poi niin-kutsuttuja „prosforia," jotka wastaawat meidän oblactt-
tia, Maan omat suuret ja humennnat meuemääu, sillä jota oi-
kein pyhänä lnhtoo pysyä, se ei koko suuressa paastossa (pääsi-
äisen alla) syö muuta kuiu prosforia, joita hän sitä ivnstm ke-
rääkin ympäli muotin. Tänlän Mirkansa tähden katsoi hän myös
welwollisuudetsmsi olla jumalisempi muita. Minun kammaris-
sani, jota oli hänen painiminansa, oli perä-nurkassa ei ivähem-
mäil kuin yhdeksin jumalan-kumaa, kaikki kullalla silatut, siihen
wielä kolme pyhää munaa, muutamia pyhiä »varpuja ja eräitä
mainitutta prosfori-leipiä. Jota lauantai-iltana cli muuna py-
hän-aattona sytytti hän lampun palamaan näiden eteen, josta
asiasta hyivä sopu meidän Malillamme oli häirittyä, sillä lam-
pusta tipahteli öljyä minun kirjoilleni, jn kuin hän kerran ta-
moitti minun siitä tulin piippuuni ottamasta (kuiteukin maan ti-
kulla), oli hän minulle siitä monta päimää harmaana, sillä tu-
patkaa »vihasi häu, niinluiu laitti muutkin jllmalisemmat ihmiset
alhaisesta säädystä tässä maassa, smtähden että sen on muka
paholainen lylmänyt ja tasmattanut. Kulossa lämi hän joka
pyhä ja oli aina kulon-menon loppuun asti, joka suurempina
pyhinä ei ole mähäinen asia, marsinkin tuin wenäjän kirlossi
pitää seisoa, eikä saa uinahtaa sitä herttaista unta, joka meidän
kirkossa tesi-lämpimällä, »virttä weisittnessi eli papin saarnata
pertaessi, niin makealta maistaa. Tämä emäntäni ahteruus
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oli minulle monesti haittana; niin piti minuu esim. helluntai-
paimänä tyhjällä matsilla odottaa kirkon-menon loppua kello
3:een asti.

Hänellä niinkuin muillakin tämmöisillä teko-pyhillä oli pie-
net Mikansa, msinkin laiskuus, niinkuin snnoin, jn sitten sen
tanssi yhdistetty hennstelemincn, jota teti, että hän alussa töin-
tuskin tuontui minulle tilaa tekemään, sen »vähemmin lattictta
lakasemaan. Siihen tuli wielä, että hän kernaasti otti „kupin
korwnllmsi" s. o. ci lcc- eitä tahwi-lupin, waan tupin

„
paljasta

puhdasta ruista," niin puhdasta tuin ruis nim. on täkäläisessä
wiinassi. Tämä lapnhlni enilnmiten pnaslo-päiwinä (lcsti-iviil-
tona ja perjantaina), hänen lausettansa myöten smtähdm, että
paasto-ruoka muuten niin hiytcli sydäntä. Kaikeksi onneksi oli
hänellä hy»vä miinn-lyyli, ja minulle osotti hän tällöin useasti
rakkauttaan wnlittnen sitä onnettomuuttani, että olin syntynyt
sen jumalattoman Massin Lutherin lahtokuntaan, josta cutvat-
tnivasti pitää helweitiiu wacltaa. Paitse niitä pieniä cpä-järes-
tyksiä, jotka nämä eukon sydämen-wahwisiuksct mattaan-saattoi-
wctt, elimme hywässä rauhassa kcskcnäuunc, sillä hän oli joten-
kin siisti ja uskottawa. Jälkimäistä omaisuntta tulin kerran
lvllhiuasti epäilemään, kuin eukko eräsnä nninuna tuli tyhjä
matta kädessä tyköni, sinom: „»litäs nyt puoli-päiiväiscksi teh-
dään, kuin hiiret patNnnt kuopassa söiivät eilen ostamanne ka-
lat?" Niitä ei tosin ollut kuin »viisi naulaa ja nekin maan sur-
kioita särkiä, jotka eräs Tschumaschi oli minulle haronut joen
pohjalla olemista lammakoistn. Mutta tuin ne sillä tertaa ott-
ivat ainoa ruoan-teko-ivarani, teki mieleni suuttumaan, olletikin
koska tuota tähän asti en »vielä ollut tuullut, että hiiret taloja
syömät. Vaan muistaen Manhan Caton lausecu miehelle, jota
ihmetteli sitä, että hiiret oliivat hänen teittänsä syöneet, mnstasin
eukolle: „no slaiva Vohu, esseiivät kalat syöneet hiiriä," jn läs-
kin hänen puoli-päimäistksi muuta neumottelemaan. Vaitta hän
tätä ennen oli myös kerran laskenut kanankin knrknamaan, jonka
uiin ikään olin syödäkseni ostanut ja jota sitä tietänsä meni,
ei minulla ole syytä häntä luulla uäistä pienistä »vahingoista.

Kanssi-käymiseni kylän kahden papin kanssa oti alussa
sangen ahkcm. He olimat nuoret ja mähciu miisiammat maam
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tieteessä luiu pappi Aunuksessa, joka minulle päätti Veaporin ja
Sewastopolin oleman yhden meren rannnlln. He tuliwctt illoilla
aina tyköni puhelemaan ja teetäni mnistnmnnn, jota liiitiwät
paremmatsi tuin onlaansi, oliwat myös niin hymcit jn polttimnt
sitnrilltin, milloin mnimojen silinä maltti, tuppasipa kerran toinen,
tuhmempi heistä, partaausi kaksikin sikaria yhden ajoin pala-
maan, tuin ei sanonut yhdestä tylläksi lähtemän siivua. Mci-
däu kanssi-pnhect pyörimät enimniiten uskon-oppiemme asioissas. o. itsestä opista ei juteltu paljo, jossa tristittyin lahkokun-
tain »välillä wähä lienee croitustn, waan ulko-käytötsistä sen
enemmän, mintuin kelloista, jn uiidm soittamisesta, silmien listi-
misestä, pyhistä ja niiden kuivain palwclcmiststa, pyhän siivun
suitsuttamisesta j. m. s., jotta aineet pappien mielestä ainakin
owat olleet >»ilt'ei pää-asioinn pidetyt. Pappien pitkä oppi-aika
meillä oli surkeata heidän mielestänsä ja nähtäivästi oli heillä
meidän pnppien luonnon-lahjoista sima ajatus, ivaissa eiwät
sitä juuri selivääu sanoneet, luin entisellä wenäjän papilla Ilo-
mnntsissi, joka, kuin suomnlnincn piispa hänelle kertoi niin ja
niin monta »vuotta oppiucensi eitä wielä liki-maillenkaan kaikkea
tarkoin tietämänsä, päätänsä puistaen sanoi: „kowa pää! koma
pää!" Minun koto-peräisyytmi Helsingistä tveti useasti puheiksi
miimeism sodankin, jolloin toinen, »viisaampi heistä, aina nau-
roi kuollllksmsi sille Englantilaisten lauseelle, että he muka kä-
wiwät sotaa siivistyksm edestä simistymättömyyttä ja raakuutta
»vastaan, jonkn-laisia häivttöintä kerskausta hän ei olisi uskonut
löytymän Englantilaisissakaan, ja niinkuin ei se olisi kaikille tuttu,
että näiden tiivistys ei ole muuta kuin kauppurin ivickastelemi-
nm ja jumalaloin rahan-himo. Tässä miisiudessiusi otti hän
minut todistlljatsmsi, lysyen minulta: „losta kirjallisuuden ivoipi
sanoa simistytstn inäärätsi, niin sinotnnpa nyt te, kumpiko pa-
rempi ja rikkaampi on, meidänkö kujallisuus mai Englannin eli
Ranskan?" Minä mastasin: „juuri nykyjään luimme «Moiselta
mmäläiseltä tirjoittajalta kirjoituksen, jonka tarkoituksena on to-
distaa, että teillä ei wielä ole ensinkään kirjallisuutta, maan että
se, jota te täksi kutsutte, kaikki on lainattua Englantilaisilta ja
muilta ulko-maalaisiltn. Minä olen hänen uskoansa." Hän
maikcni, »vaan tämä wastnus ja monta muutnkin senkaltaista
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teki, että hän herkesi käymästä luonani, johon osiksi oli syynä
kukakies sekin, että minä en suuresti tahtonut nauttia hänen
Viisauttansa Tschuwaschin kielessä, Vaan jo heti tultuani olin
hankkinut itselleni mieleiseni kielen-kääntäjän, ja tein tutkintoni
aiwan oman nokkani jälkeen.

Näistä tutkinnoista jn niihin kuulumista toimistani kuin
myös TschuMllschicn elosta ja olosta yleisesti ölen toisessa koh-
den tehnyt tilin eikä olisikaan someljas tässä rumeta puhumaan.
Sen maan sanon tämän-kaltaisista tutkinnoista, että ne aineen
Maikeuden ja myös käytettäivim apulaisten mähän siivistyksen
Muoksi marsinkin alussa owat tärsiwällisyyttä koettelemat ja itä-
mät. Kuiu tähän tulee wielä se nlinomainen, ytsinäisyys, jossa
niitä tehdessäsi elät ja jota ei silli mitään sm-taltaista huwitustn
ja wirwessiä tuin ihmisellä on tvertaistmsi kanssi-käyuiiststä, st
kaiken-kaltainen sekä hengellinen että maallinen kurjuus, jossa
rnhiuas sitä lähellä elämälle näyläksen, kuin myös omalkin «äi-
mäsi ja picnct puuttecsi, niin cirwaa hywin, ctt'ei näissä tutkin-
noissa juuri kesi-huwiksensi matkustele. Hupaisin päiwci oli mi-
nulla aina kesti-iviisso, jolloin konlu-puheen tapaan annoin „lu-
wan" itselleni ja noudin postini Tsywilskistä. Lauantai-aalnut
oliwat myös ratot, sillä silloin oli kylässi^joka wiisso niin-kutsuttu
bazär eli tschuwaschilaistt markkinat ja rahwaan wilke aina puo-
lille päiwin asti oli sangen suuri. Paiise näitä huwttutsia oli
eloni kylässä yksi pciiwä aiwan toisensa mukainen, ja nämä hu-
Mituksetkin kadottimat yhtäläisyytensä lautta humittawaism luon-
tonsa. Mutta niinkuin kyyti-koni, joka tallista talutettaessa on
niin jäykkä ja näkymäisellä masta-hakoisuudella luonluu »valjai-
hin, matkalle päästyä alkaa mennä tapittaa ja „werryttyänsi"
antaa mattaajalle wilistwän wauhdin eitä toiseen holli-paikkaan
tullessi wielä tiedä wäsymiststä mitään, — niin on kielen-tutki-
jankin tanssi yksinäisessä maa-kylässä. Ensi päiivät oivat työ-
läät, sitten menee aika niin ett'ei tiedäkään ennenkuin kuu-kaus
on kulunut.

Ischaakista tulin loppu-puolella heinä-kuuta piirikunnan kau-
punkiin Kosmodcmjllnskiin, johon minua meti taksi tässä
kaupungissa löytymätä kuuluisia tschulvaschilaista oppinutta, toi-
nen wimlta pantu pappi, toinen kielm-kääntäjä piirikunnan oi-
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feudessi. Tässä faupungissi löyiyy Mähän päälle neljän tuhan-
nen asujan, ja kuka ei tätä iväm-lutua katsellessaan nrwelc lau-
punkin si»vistyfscltään ja ulko-näöltänsi sen-werolstlsi knin esim.
meillä entinen Vaasi, eli Porwo, eli edes Kuopio? Mutta täm-
möisessä ajatuksessa erehdytään isosti. Ensintin mitä simistytseen
koskee, niin anvaatte sen siitä, että kaupungissa ei löydy yhtään
asujata, joka olisi päättänyt oppinsa Dli-opistossi eli jossatussi
»luussi torkeammnssi oppi-laitotsessi, ja tustiu kahta, jotta kos-
laall olisiivat tämän-kaltaisen opiston oweaknan auaisseet. Sem-
moisten laitosten olemista tämän-laisissi kaupungissa ajatella-
kaan kuiu kirja-painot, kirja-kaupat, »vieläpä apteekitkin, olisi puh-
das hulluus, taittea muuta siwistynecmpään seuruus-elämään
knulliMlltn, — simoin. Niin en ole pianon ääntä tuullut koko
kylässä kuin yhdestä talosta, ja sekin oli hywin sora-kielistä ja
surkeata. Käsi-työläisiä mahtaa kaupungissa olla hywin wähän,
koska tämmöisten merkkiä en ole nähnyt enemmän kuin kaksi
saapasta, taksi saksia ja yhden rinkelin. Mutta koulu on, niin-
kutsuttu piirikunnan koulu, jossi palkka maksetaan kuudelle opet-
tajalle, ja jolla on siisti kaksiu-kertainen kiivi-rakennus, huoneet
suuret ja puhtaat ja oppilaisia sisiän-kirjoitcttuull 43 kappaletta.
Vaan maitta luku-aika jo lnuau on alkanut, seisomat kouluu
oivet kiini, tuonne syksymmälle asti, sillä koulun kaitsisi eli reh-
tori, jota on hnluinen metsästäjä, ei tahdo parasta jänis-nilaa
laskea ohitse ilman koiriansa kylläksi koettelematta. Tähänkö luok-
kaan »vielä limemät luettaivat kaupungin iviisi kiivi-kirkkoa ja ne
Miisi kapakkaa, joissa rahivas siapi hulvitellata.

Mitä sitten ulto-näköön tulee, niin siapi lukijaparaimman
kulvail pienestä kaupungista tässä lnnassi ja niin-muodoinKos-
modelnjansfistlltin, jos lukee I7:n luivuu W. Scottin Nigelin
Vaelluksia, ja sen osin Lontoota, jota siinä Alsatian nimellä
mainitaan, crinäisetsi kaupungiksi ajattelee. Kadut nim. eiwät
näissäkään malta kulkea suoraan, waan hoippelehtnwat senkin
seitsemälle polivelle, jonka kanssa huoneiden kallellansa olewa
luonto eli, paremmin sanoen, pilkallensa pyrkiminen hywin so-
iveltliu yhteen, niinkuin myös niiden paperilla eli tuohella pai-
katut itkuuat ja aitanmattomat sekä likaiset pihat. Kadut eiwät
lostaan näe latasu-luutaa, ja kuin täällä ci näytä tunncttaivan
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semmoista mirla-miestä, jota meidän pienemmissä kaupungissa
kutsutaan sian-pistäjätsi, kuin kaiken-lainen karja niinkuin on: leh-
mät, lampaat, kilit, siat, rauhallisessa menestyksessä tutkistelemat
kaupungin katuja ja toria, kuin edellensi maalaiset aina torille
riisuivat hemoscnsi, niin sonnittuu se jo itsestänsäkin hedelmälli-
nen maa niin mäkemäksi, että kaiken-lainen ruoho, cnimmttm Vi-
holainen, kaslvaa syltä pitkänä katujen ja torien reunoilla ja
useill Viekkaasti peittää loukot ja kuopat, joihin Varomatoin tut-
kija ivoipi langeta. Tori itse oleskelee ikuisena lätäkkönä, ja jos
ivarimmalla ajalla kerran kuimahtaakin, niin tekee tunnin etikah-
den side sen ainakin melkein yli-pääsemättömäksi, ja Tschcbotsi-
ryn kaupungissa tapahtui Viime kelväänä, että Tschuwaschi eräs,
yöllä ajaen kaupungin läpi, hcwosinensi päiwinensi hutkui sy-
wään mesi-lät-öttöön kaupungin torilla. Kosmodemjanskissi omat
Volgan jyrkät hieta-kallnt tamallisma sonnan ja muun ruman
pano-paittana, joten se, joka niillä kaivellen tahtoo luonnon iha-
nuutta nauttia, nenänsä kautta aina tulee muistamaan ihmisen
sikaisuuttct. Venäläiset eiwät nim. tiedä, että sonta lväettää
maan, eiwätkä maallakaan sitä muuten käytä kuin metsään »ve-
täwät, waikka Tschuwaschit ja muut täkäläiset kausit, stu pellon
mäkemyydetsi täyttäen, tässä kyllä cmtatvat heille esimerkkiä.

Vaikka gorodnitschij (»vastaama meillä urdnings-mannia)
Kosmodemjanskissi oli hyivä ja tarjusi minulle kruunun kotitie-
nä, en minä siitä huolinut, waan walitsin itselleni korttierin
emässä talossa aiwan Volgan rannalla. Tnlon-wäkeni olmat
wanha-ustoisia elikkä, niinkuin Venäjän Karjalaiset sanomat,
ivan haa ivierua. Nämä eiwät eroa yleisestä kirkosta paljon
muussa kuin muutamissa ulko-käytöksissi, waan owat wiems-
ustoisille suatstlnattomammat luin muut, ja st oiten manha Ve-
näläisyys, niinkuin parran rakastamille!!, ..saksilaisten" »vaattei-
den (s. o. sortuutin) »vihaaminen ja yleisesti kaiken muukalaisuu-
den, niin huonon kuin hymäntin, ylm-tatst pitämät näissä pe-
siänsä. Vaan kuin hallitus wiime aitoina ci ole ollut heistä
tietätvinänsätään, niin ivähmee heidän lukuusi päilvä päimältä
ja nuorempi kansi tätä lahkokuntaa yhdistätsen mähitellen ylei-
seen liittoon. Tupakka, kahivi, »vieläpä teekin, olvat heistä kaikki
pahan hengen tuotteita, ja surkeata oli uähdä emäntäni tuskaa
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minun hänen tupansa liedellä polttaessini kahmia, joska käymä
haju simoin kuin tupakankin sawu hänen poloisen nenässänsä
kärskysi ian-kaissisen rangaistus-paikan saastaiselta haisulta. Sää-
dyllisyytensä puolesta taitamat näinä wanha-uskoiset olla kiitct-
tcimcit; ininä kaikitmktu olen heissä taivannut enemmän rehelli-
syyttä kuin muissa.

Viraltansa oli isäntä puun-lauttnajim päällys Wolgalla ja
sanoi Kosmodcmjanskisin tekewänsi kaksi matkaa kesissä Scua-
tow'an ja Astralnnin wälillä olewaan Dubofkaan ja siitä juok-
stwalla ansiolla hywin cläivänsi. Poika oli pieni knuppa-mies.
Ei mitään rakasta Venäläinen niin paljon kuin kaupan käy-
mistä, ja minä uskallan päättää, että jos kolme Venäläistä
pantaisiin autioon meren-siareen, lyöttäytyisi »vähintänsälin yksi
heisiä loiselta kahdella ostamaan, mitä heillä liikaa olisi ja heille
myömään, mitä tarivitscisiivat. Ia ihmeellistä on, luinln ivä-
hällä tiedolla ivmäläinen lnuppn-mics onnistuu toimessinsi;
niin tiedän esim. erään cnsimäisen luokan knuppa-miehm Pieta-
rissa, syntyisin Vepsäläinen Auuutststa, joka 30:een wuotemsi
nsti oli kilvcn-hattalljana Äänisen rannalla, waan joka nyt on
monen miljonan mies. Semmoisena woipi meidänkin isännän
poika päättää elämänsä, wähintänstkin on hänellä se toitvo,
»vaikka hän ci nimcänsi osia kirjoittaa ja maitta hänen lastas-
sansa nyt ei ole tamarctta yleensä ku>n noin puolen-toista sadan
hopea-ruplan edestä jn tästä tamcuasta isoin osa raudan romua,
»virsuja, mastoja j. m. s. Asia on se, että jota täällä lyötsen
kaupan päälle, se istuksin onnen tynnytstlle, ja jokainen ajatte-
lee: toti häntä minäkin sianen onnea kerran helmasta temmata!
Tämä tempasu tapahtuu siten, että ostajaa koetetaan pettää, min
suinkin »voidaan. Tinkiminen, jokn täällä on kaupan henkeäkin,
osoittaa paraitm rehellisyyden puutteen täkäläisessä kaupassa, sillä
tinkiminen ei ole muuta kuin ostajan woiliiatoin toteminm ivält-
tää myöjän petosta. Tässä on woitto kuitenkin kauppiaan puo-
lella, sillä hän tietää talvaransi hinnan, waan ei ytsi tuhannesta
ostajasta tiedä kaikkein tarpeittensa oiteata rnha-niwoa. Tässä
nyt ättinäistlle myödessinsi tempasee tauppa-inics onnea hel-
masta ja ottaa lätsin-, tolmin-tertaisen hinnan tawarastanft.
Pienet kauppiaat pitäwät useasti muutakil'. koiruutta kaupassansa;
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niin ei joka paikassa ole hyivä kauppiaalle kahden kesken antaa
suurempaa seteli-mhaa sirteci, sillä monesti tapahtuu, ettii hän
auna mitään tataisin, maan rohkeasti masten silmiäsi kieltäen si-
nulta mitään saaneensa pitää rahasi, mutta malitusta nostacs-
sisi lumoo kaiken Maamn itsestänsä niin, että sinä itse jäät Mita-
päätsi, wicläpä kiinikin käyt, niinkuin monelle meidän talon-
pojalle on tapahtunut.

Tällä »venäläisen kaupan-hcngellä on juurensa Slllivjaanein
yleisessä luonnossa, joka rntnstaa hiljaista ja ivähä-töistä elon-
ressutustll. ja jonka historiassa ei muisteta, tämän-sutuistm kan-
sojen ennen itse päällänsä eläen, näitä koskaan yllyttäneen sem-
moisiin ankaroihin mäti-mallan töihin, jotka Normanneilla ja
Germaneilla oliivat henkcäiin. Tämä mäki-mallnisuutta taittama
luonto näytäksen wielä nykyisessäkin Venäläisessä. Kapakassa
eli muualla wiinassi ollessansa ci hän tappele koskaan, ivaan
itkee tnwallisesti eli suutelee toistansa. Rnutn-aseita, haawoja ja
weren-wuodatustll pelkää musitta kuin kuolcmatansi, ja jos hän
kenen näkee semmoiseksi tuittu-pääksi, joka ei kaiso lyödä simal-
taessinsi, wälttää hän tätä ja kärsii ennen wääryyttätin tnin
ivastaan stisomnnn rupeaa. Tilaston tutkijat sanoivat, että ri-
kokset omaisuutta ivastaan oivat siivistyneissi kansoissa yleisem-
mät tuin rikokset henkeä ivastaan. Näin on rikosten laita Ve-
näjälläkin, ja niin-muodoin on Venäjän kansi siwistyncetsi liict-
tatva eli on tilasto wäärässi, sillä murhaa eli toisen hnaivoi-
tusta tapahtuu täällä Harmoin, mutta ritotsia omaisuutta »vas-
taan alinomaa, ja jota toista lyöpi, sitä pidetään pahempana
ihmisenä kuin joka toisen omaa määiyydellä itsellensä käärii.

Volga, jos ohitse mennessä sanon sanasen tästä jokien
kunlnkanstatin, on Kosmodemsinskin kohdassa waan noin puolta
wirstaa leweä. Sen rnnnnt eiwät minusta ole mitkään kauuiit,
enkä muista runoilijoidenkaan niistä tässä katsannossa milloin-
kaan laulaneeu. Oikean-puolinen ranta on aina yksi-karivainen,
noin 100 jalkaa korkea jyrkkä hietikko, jossa siellä täällä joku
kylä eli kirkko riippuu korkealla törmällä, eli on pieni kaupungin
rähjäkin ahtaunut johon kuhun penkerien rotkoon. Vasen rantn
sitä »vastaan on loppumatointa matalaa lehtoa, jossa Harmoin
näkee jälkiä ihmisen elosta. Vaan hyötynsä puolesta ou Volga
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koko keski- ja itä-Venäjälle sanomattomasta armosta. Itse on
tämä joki höyry-laitvoilla tulettawa aina Tmeriin asti s. o. Mos-
toman ja Pietarin matilla olemalle rautn-ticlle. Etelässä laa-
jentamat Ok-i, Sur» ja muut pienemmät syrjä-joet sen »vaikutus-
piiriä ja pohjasta tempaa se iväkemä ja mesi-rikas Kama koko
Uraalin muorikunnan ja mähillä kannaksilla osin länsi-Siperiaa-
kin tämän joen aluskunnaksi. Kaikilta haaroin tantan se omi-
tuisia ja rikkaita tuotteita maailman kauppaan. Itse aina Ta-
ratoiviista asti tuopi se eloa niinkuin sen eteläiset syrjä-joetkin
tekemät; Kama taas kantaa tähän kauppaan Uraalin kalliit Muori-
tuotteet. Tämän hyödyllisyytensä tähden kutsuukin Venäläinen
sitä maatuschkaksi (cmostfsi) ja onkin se aina peitetty paikoilla
ja muilla aluksilla. Eloa kuleittaan suurissa hylviu katetuissa
passoissi, joita pannaan iloin 8 eli 10 kappaletta toinen toisinsi
perään junaan, jota kutsutaan karaivaniksi. Junan ensimäi-
sellä parkalla, joka on suurempi ja lciveämpi kuin toiset, kulkee
faksi, kolme eli neljä paria heivosia ympäri, pyörittäen palsua
pölkkyä, jolle kääriytyy touwi, juotsewa noin puolen ivirstan
päähän upotetusta ankkurista, ja siten junan eteen-päin ivetää.
Nutturin kohtaan tultua »ostetaan se simalla tvoimalla ylöskin,
ja pölkylle pannaan toinen nuora kääriytymään toisesta ankku-
rista, jota mäli-ajalla on pienellä »venheellä soudettu eteenpäin
ja joen pohjaan laskettu. Tämmöinen kulkeminen on arivatta-
wnsti hywin hidasta, ja ontin nyky-aikoina ruivettu käyttämään
höyry-konetta hewosten siaan, jonla-laistlla karamallilla myös on
muassinsi pieni irtonainen höyry-laima, joka ci muuta tee kuin
ankkuria ekcen-päin tuieitaa. Näiu kulkee elo aina Nybinstiin
asii laioslamin lääniä, jossa st pitää lastata pienempiin aluk-
siin, ja niissä sitten Marian kanaivakunnan, Symärin joen ja
Laaiokan fanawien kautta joutuu Pietariin, jonka pitkän miiivy-
tytsen meidän itä-Suomalainen kyllä kalliisti siapi matsia, Pie-
tarista „kulia" ostacssinsi. Tyhjänä takaisin tullessansa kulke-
wllt passat aiwnn joen wallassi ilman mittakaan njo«neuwotta
ja ilman että niissä peniäkään pidetään ja lyömät toisinaan
wahwasti kolin-kolia toisiansa eli muita aluksia ivasten. Höyry-
laima-liike on jo myös mahlva Volgalla, niin että kerran luin
8 höyry-laiwaa yhtenä päimänä kulkeman Kosmodemjanskista
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ohitse; mutta niiden tulo- ja lähtö-ajat owat wielä sopimatto-
masti asetetut ja huonosti noudatetut kuin myös liiaksi yksinäis-
ten mieli-mallassa. Kuitenkin moipi nyt höyryllä matkata Pie-
tarista esim. itään päin aina Permiin asti ja etelään päin
aina Astmkaniin eli, jos tahtoo, aina Kctspian meren etelä-
rannalle asti.

Edellä selitetyn Volgan rantojen erilaisuuden tanssi näyt-
tää muunkin luonnon eri-lllisuus sen pohjais- ja etelä-puolilla
oleman yhdistelty, siten että pohjainen puoli näyttää taittaman
pohjaisemman tarinan, niintuin enemmän hawu-puita, enemmän
järiviä, soita j. n. e., jota ivastaan etelä-puoli on parempaa
milja-maata, tasmaa parempia lchti-pnita niinkuin tammea, leh-
musta, ivaahdcrta. Luonnou tanssi on kahden puolen jokea
elämä Tscheremissin kansikin halennut lahteen osian, joiden
eri-laisuus näytätstn kielessä, elämän-laadussa ja ullo-näössikin.
Pohjais-puolella elämien Tschercmissien, joiden maassa en itse
wielä ole käynyt, sanotaan elämän enemmän karjan-hoidolla ja
metsin-pyydöllä kuin mnan-miljclyksellä, jonka tähden he elämäs-
sinsikin oivnt törkeämlnät ja näöltänsä hintelämmät etelä-puo-
lella Volgaa elämiä meliänsi. Näiden jälkimäisten kylissä alek-
sin ininä muutamia Miikkoja elo- ja syys-kuussi. Näöltänsä on
tämä kansi miltei aiman yhdm-lainen Tschu»vaschein kanssa sillä
eroitukstlla kuitmkin, että Tschcrcmissi on ruumiiltansa runnok-
kaampi ja pitcinpi, joka omaisuus kuuluu tämän kansin rckruu-
teille useasti saattaman sen kunnian, että heitä otetaan kaartin ja
krmcttöli-joukon sota-miehiksi. Eiwät Tscheremissim wailnotkaan
minusta näyttäneet niin wähä-hempeisiltä ja kesuttomiltn knili
Tschuwaschittaret, waikka waatteus on aiivan yhdcn-lainen s. o.
kesillä ei muuta päällä kuin paljas paita. Tähän Tscheremissim
muhkeampaan näköön on ivarmaan syynä heidän parempi elä-
män-laatunsa. Heillä on suuret ulos-lämpeciwillä uunilla iva-
rustctut pirtit, joiden siisteys on laittamatoin. Aittojen ja nn-
wettojen suuruus luin myös ne kylien ympärillä olemat lnmeat
pellot todistamat, että kansi ei näe nälkää. Erittäin muistettama
on, että nämä niin-kutsutut Mäki-Tscheremissit omal ahleroiia
ryyti-maan ja hedelmä-puiden hoitajia, joka antaa heidän ase-
»illlmsi niin kauniin näön, että Suomessa en muista missään



127

nähneeni niin sieiviä kyliä kuin monta näistä Tschcremissiläis-
fylisin olletikin niistä, jotka owat lähempänä Volgaa. Kansin
luonto on tyytyiväistä, rauhallista ja ahkeraa, niinkuin Suoma-
laisen yleisesti joka paikassa. Monessa wiwahina elämän-laatu
suomalaisten eli mähintänsilin muistuttaa tätä. Niin on Tsche-
remissilläkin erinäinen pihalla seisoma keilto-huone, joka kaikessa
on samanlainen kuin pohjais- ja iiä-Suomessa kola, yksin ni-
messinsikin: kuta. Venäläisille, jolla (talon-pojat nim.) lcitto-
rllolansilin lelewät niin sanoen paistamalla s. o. tuman läm-
mittyä uunissa kiehuttamalla, on kota outo ja tuntematoin lai-
tos. Niin käyttämät Tscheremissit (simoin tuin Tschumaschitkin
ja Tatarit) hnppamm maidon ruoaksmft, maan Venäläinen Mis-
kaa sen inholla sikojen syödä. Monin muuta tämmöistä pientä
»viittausta saa täällä matkaama Suomalainen koto-kansinsi ja
täkäläisten kansojen alku-peräisestä heiniolaisuudcsta, jotka tviit-
taukset eilvät juuri todista tätä heimolaistiutta. Maan kuitenkin
muun rinnalla omat tutkijalle huwctt muistella. Heimolaisuuden
todistaa paraitcn kieli, ja maikka Mäki-Tscheremissim kielessä on
cneulmäksi kuin puoleksi wenäläistä ja tcttarilaista ainetta s. o.
sanoja, niin on muoto eli näideu sanojen taiivutus kokonansa
suomalainen. Tässä ci ole tilaisuutta rumeta tekemään tiliä kicli-
tltttillnollisista hawaitstluistani Tscheremissin kielessä, waan sal-
littakoon miliuil kuitenkin mainita näistä pari esi-merttiä, jotka
itsessänsä owat wähä-pätöiset eiwätkä ansaitse oppineiden sil-
mäystä, waan osoittamat että näiden kaukaisienkin murteiden tut-
kiminen ei ole hyödyttä Suomen kielelle, ja jotka lamcammallm-
tin yleisölle eiwät ole waikectt ymmärtää. Suomalainen sana
pirtti on minua ja ivarmaan monta muutakin epäilyttänyt sitä
suomalaiseksi lukea, sentähdm että sillä Ruotsin kielessä on ivas-
taawansi pörte, joten se on näyttänyt tästä lainatuksi. Tassi
luulossani olen minä ollut sm lujempi, kuin se toinen sana, jolla
simaa asiaa messikään, nim. tupa, myös on lainattu ruotsalai-
sesta stuga eli pikemmin saksilaisesta Stube. Tätä luuloani
myöten olen päättänyt, että Suomalaiset maahansa tullessaan
asuskelitvat melkein kuin nykyiset Lappalaiset saunassa eli ko-
dassa, joille heillä on omituiset nimet. Mutta nyt löytyy ky-
symyksessä olema sana Tschercmissimkin kielessä, muodossa pört.
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Tatnrilaisilla muodossa jört, Tschuwascheilla muodossa sjort j.
n. e. Tästä woipi päättää, että se on altu-peräinen suomalai-
nen eli wähintäsikin altailainen sana, että Ruotsalaiset sen ownt
Suomalaisilta lainanneet, ja että jälkimäiset jo ennen Wolgan
tienoilta lähdettyänsä oliwat niin siivistyneet että pirteissä asui-
wctt. Lönnrot on koettanut selittää tätä sanaa niin, että st nltu-
peräisesti olisi tuuluuut peretti, tulema sanasta pere, simoin
tuin ullMetta") sanasta nauta. Mutta edellisestä uätyy, että
tänlä selitys on liikanainen ja sopimaioinkin. — Toinen csi-mertti.
Joka itä-Suomalainen koti-inaassinsi on matkustanut mähäu
länteen päin, on Varmaan oudoksunut sitä, että Hämäläinen
hänen »vnstaansn kutsuu Vihdaksi, joka taas hänen kieles-
sänsä merkitsee, ei koko tuttua puun oksin, joilla ihmistä terwey-
den Vuoksi ropsitaan, waan yhtä ninontn (jn taivallisesti pitem-
pää) puun otsia, jolla enimmiten hewoista hosiistnan. Tar-
kemmin arivettuaan on itä-Suoiualaiuen, jos hän on ruotsia
ymmärtänyt, päättänyt että Hämäläisellä on tässä asiassa alku-
peräineu suom. sana, muttn että itä-Suomalainen miten kuten
on sen unohtanut ja sm siaan lainannut Ruotsalaisten sanan
qwast. Vaan jälkimäisessä päätöksessänsä on mainittu päättäjä
erehtynyt, sillä sana ivasta löytyy Tschcremissienkin kielessä ja
merkitsee siinä mcidä» sekä otsaa, witsaa että wastaa (wihtaa)
ja on niin-muodoin myös suomalainen, olkoonpa ruotsalaisenkin
sanan kanssa miten tahansa.

Tämmöisiä pimiä esi-merkkiä en käske kenenkään tieli-tut-
tiulona pilämään, waan owctt ne kuitenkin wähäismä stlwityk-
senä seuimoisettin ja kieli-tuttijalle toti pienenä huivitutsma lno-
nesti ikäwässi työssiäu. Semmoisia woisin nntnn tukulta ; waan
kirjoitukseni pituus pakoittaa minun jo lopettnmaan jn ne niin-
kuin monta muutatin toiseen tertnan jättämään.

') Ohitse mennessä saan sanoa, että tämä on karjan-huoneen suomalai-
nen nimi, ja että sana läämä, jota meidän nykyiset kirjoittajat omat rumen-
neet niinkuin monta muutakin uutta sanaa maan ouloutensn tähden täyttä-
mään, tulee menäjan sanasta x.ii,,,,, (— nametla).
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Wiides Kirja

Aldatow'assa, Simbiisl'in
lääniä P. tammil, 1857.

Sylivesterin päimän iliana, europalaista lukua, sanoin huo-
keat jää°hywliiset Kasinin oppineelle Tatarilais-kaupungille. Edel-
listen päimien leudot ilmat oliivat maikuttaneet sen, että Volgan
jää oli syivän uwc-weden ivallassi ja että maan-tiellä reen kul-

kea oli ivaan iljnnne taimesta jälcllä, maan lnelsi eli paiemmin
sinoen läpi-mattattawat niityt, pelto-lakeat jr ahot (metsiä on
tässä seudussa hywin wähän) oliwat aiwan paljaat. Tämäkö
jako myös illan sumeus lienelvät minussakin sumean mieli-alan
synnyttäneet, se waan on wcumaa, että mielestäni ei tahtonut
luopua se ajatus, kuinka nyt olisi ollut soiveljaampi istua Suo-
messa ystäwien keskessä ja höyryälvien maljojen ääressä latiuria
laskea kuin kököttää yksinänsä pimeässä niini-koppelissi, Tschu-
waschilaism fyyti-miehm surullista laulun-jonotusta kuunnellen.
Tämmöinen »neli-ala, ehkä kyllä milt'ei wälttämätöin oudolle
matkalle ja tuntemattomalle tielle lähtiessäsi, marsinkin kuin lähtö-
päiwäsi sattuu olemaau semmoinen, jona halwintin toiwoo lepoa
ja riemua, haihtuu kaikeksi onneksi pian, jos sitä et itse tahallasi
wiljele. ja uudet kuultawat, nähtäwnt, tutkittawat ja miettieltn-
wät asiat antawat mielellesi pian entisen pinteytmsi. Jos rekesi
aika-lvälistä »vierähielee rawiin ja tärähyttelce päätäsi laitaan ja
toisten, jos fyyti-tniehesi matkaa muka oiastaffensi eksyy lawealle
niitylle, josta hän pimeässä ei osia muuten pois kuin siten että
heivoset tuonnillensa päilvinensi ajaa sywän-laism awouaisen pu-
ron poikki, jos tämmöisessä tilassa helmasikin »vähän kastumat,
niinkuin st kaikki tänä iltana minulle tapahtui, niin hcilwmee
Miinieinenkin hempeä-mielisyytcsi, ja luontosi käypi wielä niinkin
pinteäksi. että silloin tällöin kirouskin lnrslahtelee hampaitesi Ma-
lissa.

Tyynellä mielellä otin kuitenkin, puoli-yön ohitse mentyä,
yhden muassani oleman portteri-putclin seurassa uuden »vuoden
ivastaan eräässä posti-paikassa. Minä olin nyt menemässä uutta,
sekä minulle että muillentin tuntematointa Mordivnn kieltä tutki-
maan, jonka työn kyllä tiesin täysin määrin kysymän ivoimausta,
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tarkkuutta ja ahkeruutta. Mutta Tschuwaschin kieli oli antanut
minulle hyivän koulun ja sen ohessa on Mordtvan kieli suoma-
laista peri-sukua ja kaikiska Wolgan ja Umalin seuduissa löyty-
mistä suomalaisista murteista lähin meidän kieltämme, niin että
maikeukset tulemana aikana eimät minusta näyttäneet niinkään
suurilta kuin tähän asti »voittaman! »vastukset, ja se teki mieleni
rauhalliseksi inisset iloiseksi. Kiitollisuudella muistelin myös koto-
maata ja niitä monia rakkaita ystämiä, jotta sekä työllä että sa-
nalla ulvat minua eteenpäin auttaneet ja minulle monta raskasta
askelta kcmmtäncet.

Pohjaisesta päin lätsien alkaa Mordivan kansia suurem-
missa ryhmissä löytyä Simbirskin läänissä. Minulla oli aiko-
muksena pariksi kuu-kautta asettaa 010-pnittnni heidän maassansa
löytymään tähän Ardatow'nn piirikunnan-kaupunkiin, mninittun
lääniä. Mutta kuiu mattani Kasinista tänne tässä läänissä
juoksi noin 120 »virstan pituudelta halki Tschuwaschien maan, jn
monelta haaralta olin kuullut että täkäläisessä Tschuwaschin mur-
teessa oli eroitustct kasinttaisesta, päätin wielä menettää muuta-
mia Miikkoja sen tutkinnossa, ja Vuinsk on sen piirikunnan-
kaupungin nimi, jossa eli jonka Mi-seudussi Simbirskin läänin
Tschuwaschin Knsnnistn päin tullen ensi terra» tapaat.

Tähän kaupunkiin jouduin seuraamana päimcinä hyivissi
ajoin. Siinä elää noin lalsi tuhatta Wenäläistä ja yhtä paljon
Tatcuilaisia, ollen kunnnllllakin Maan ylsi jumalan-huoneensakau-
pungissa, joka lodistaa lomalaisen länsin-aineen heikkoutta eli
nuoruutta näissä tienoin, sillä useasti nähdään pienissäkin tau-
pungiu rähjissä, jotta omat peri-ivenäläiset, puoli-tymmentä ja
lylnnlenkuntllkin kirkkoja. Buinskin ulko-näöstä en tahdo sanoa
muuta, tuin että yksin Kosmodemjanskikin, josta ennen olen kir-
joittanut, on Buinstiu rinnalla Moskolva, mieläpä Pietarikin.
Waan maissa kylä olisi kahta tvertaa huonompi ollut, olin minä
lujasti päättänyt siinä wiettää pari Miissoa, missa-miehiltä ja
muitta ymmärtämiltä asujilta tietoja keräten täkäläisten kansojen
olletikin Tschuwaschim elannosta, ja jonkun toltnllisen apulaisen
kanssa näiden kieltä tuttien. Tämmöisenä apulaisena olen suu-
rella menestyksellä käyttänyt niin kutsuttuja kylän-kirjoittajia (sels-
tie pisarjli), pienet wi ta-miehet maalla, joiksi niissä tienoin,
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missi länsi on ei-»venäläistä, kernaasti maittaan itse-kunkin pai-
kan eri-situiststll kansista otettuja poikia, jotta koulitaan siksi,
että osiawat hywästi puhua, lukea ja kirjoittaa ivmäjän kieltä,
ja jotta tämän tietonsa tähden kielen-tutkijalle owat sanomatto-
masti suuremmasta armosta kuin pelkkä talon-poika, joka Har-
moin ymmärtää talvallisintataan puhetta lvmäjätsi ja pian häm-
mentyy, tysttlessisi ja monin mutkin käännellessisi kielen taiwu-
tuksia ja lauseita. Kaikkein cnsimäiseksi oli kuitenkiu korttien sia-
tama, ja sitä Masten suorittauduin pian gorodnitschijn (ordnings-
mannin) tykö paperineni. Suomessa tapaat useasti semmoisia
nimis-miehiä, jottn owllt tihawat ruumiiltansa, kernaasti istumat
lasin ääressä, nauramat mahdottomasti, noitumat, pauhaaivat ja
uhkaawat, jos mikä ci käy heille mieltä myöten, lvnan sen ohessa
tarkoin kaksien owat lempeät ja hymä-sydämiset miehet. Melkeen
tätä laatua oli Buinstin gorodnitschij, kukaties kuitenkin sillä eroi-
tlitsella, että »viimeksi mainitut omaisuudet owat hänelle tvähem-
mässi määrässä luettamat. Tähän tekään oli hän pahemmalla
puolella tuulta, johon, niinkuin Mkeen-päin sain kuulla, syynä
oli st, että hän joku aika takaperin eräissä häissä oli tanssinut
niin mahdottomasti, että hänen ja tanssitettatvansi lihaivan rou-
ivan alla silta-palkki oli katkennut ja molemmat myötäistänsä
myöten hurahtaneet sillan alla olemaan kurkku-pönttöön. Tälle
tapaukselle ucturoi mielä koko kaupunki, ja gorodnitschij, jota
ivasta muutamia kuukausia takaperin oli tänne muutettu muualta
Venäjältä, moitti hywin kaupunkiansa huonoksi ja sanoi minua
mieheksi sinolvansi, jos minulla olisi niin paljon kärsiiuällisyyttä
että kaksi miitkoa malttaisin tässä muka tatarilaisessi kylässä
iviettää.

Juuri hän itse oli kuitenkin st, joka cnsimäiscksi pani tä-
män kärsivällisyyteni toettecsen, sillä hän antoi minulle sopimat-
toman torttierin. Se oli nim. erään tatarilaistn kauppa-miehen
talossa. Huone tyllä oli lämmin josko ei kolvin puhdaskaan,
waan sillä oli se mitä että se oli isännän haremin (nais-huo-
neen) mieressi, tästä eroitcttu maan ohuella lauta-laipiolla, joka
wielä ei edes lakeen asti ylettynyt. Paitst sitä että täältä kuu-
lui alinomainen lapsien itku ja rähinä, keräytyi sinne pian koko
joukko kylän Tatarittaria, jotka ensin hnremin ja minun huoneeni
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wälillä otewasta owcstct kurkiskeli»vat katsoctksensi, minkä-laincn
minä muka olin. waan silwattuani täinän kapusiwat laipion
päälle, sissi rauhassa tyydyttiwät esi-cmonsi Ecwnn pää-himoa
utetiaisuutta ja toincn toisillensa watiiuttiwat minusta: jakschi,
jakschi (hymä, hymä). Sitten rupesimat teetä juomaan, ja kai-

ken aikaa käivi kaikki kahdeksin eli kymmenen suuta, jotka heitä
siellä oli, semmoisella pulpatuksella, että komenipi-liutaifeminankin
kuin minun poloisen korlvat pian olisivat lumpeihin menneet.
Mutta kruunauksen teki tämä seura istunnollensa ja lopun minun
kärsimällisyydeUeni siten, että tailti rupesimat pähkinöitä pureksia
raksuttelemaan. Muistaen että stn-edcllisenä yönä m ollut sil-
mää ummistanut ja kaiken päimää pitkin kylää juossut yhtä ja
toista mirkn-miestä etsien, ei kutann pnhcksuue jos »yk Minnein
suutuin ja menäjätsi akka-seuralle kiljnsin että jos eimät silmän-
räpäyksessä laittautuneet pois huoneesta, heille jokaiselle tulisi
dmatsat-peät (katsikymmcntä wiis nim. lyömä-ä kepillä, tawal-
linen mngaistus-määrä pienemmistä syistä). Tämän uhkauksen
mahdottomnudm tuntuimat he kumminkin ymmärtämän yhtä hy-
win luin minäkin, sillä koko seura rähähti nauramaan, ivaan
heillä oli kuitenkin sen wermn älyä että inuuttiwat pähkinöillensä
päiminensi toiseen huoneesm ja jättitvät minun tviuncinkin unen
kanssa taistelemaan.

Wnitta isäntä, wanhan-lainen, lihawa ja hywä-siwyinen
Tnlari, joka yöllä oli matto-tieltä tullut kotiin, seuraamana aa-
muna tuli puheilleni, antecksi-pyytämään illallistarauhattomuutta
ja lupasi pcrhccltänsi eteenpäin hiljaisuutta, näin kuitenkin hy-
win, että minun tässä maja-paikassa oli mcchdotoin toimittaa
työtäni, menin stntähden gorodnitschijn iykö ja ivaadin toista
korttieria. Hän alkoi wedellä werusseitn, jn kuin niittäkin her-
roilta, joiden lautta edellä-selitetyn-lainen kielen-kääntäjä oli sää-
laiva, myös olin nähnyt fylmä-kiskoisuutta ja tylyyttä, päätin
molempien pää-miehiliä Simbirskistä hankkia itselleni kirjat, jotka
tetisimät nämä pienet suuret-herrat notkeammiksi.

Pian olin siis reessä, ja ne 70 mirstaa, jotta matka Buin-
stin ja Simbirskin wälillä tekee, oliiuat lentälvillä troikilla pian
kuletut Sekä kutvernyöri että keisarillisten tilusten (apanage)
hallitus-mies Vuinskin ja Simbirskin piirikunnissa, kotinen
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walta-neumos Gl., tohteliwat ininua suurimmalla hywyydellä ja
antoiwat minusta suorittaa alamaisillensa wirkct-miehille ne täs-
kyt, joita heiltä anoinkin. Jälkimäinen marsinkin, nyt jo itä-
mies, oli minulle hywin lempeä, johon syy oli sc, että hän oli
ensimälstt askelensa waltakunnan palweluksessi ottanut Suomessa
ja että minun suomalaisuuteni »vanhuksen mieleen johdatti koko
joukon suloisia nuoruuden muistoja, joista pää-osi näkyi koske-
man stn-aikuisia kaunottaria Suomessa. Suomalaiselle, joka Ve-
näjällä matkustaa, on lohduttama kuulla, kuinka kaikki täkäläiset
ihmiset, jotka hänen maassansa owat olleet eli sen tuntewat, siitä
ja sen asujista kunnioituksella puhuivat. Sotct-mies kiittelee mei-
dän miinan hymyyttä ja huokeata hintaa, upsieri neitosiemme
kauneutta, kauppa-mies rehellisyyttämme, ja kaikki kokemat heidän
maahansa eksyneelle Suomalaiselle osoittaa, että hymä kohtelu
meillä ei ole unohtunut heidän mielestänsä. Niin teki terran
Aunuksessa pallvelutsesta laskettu sotct-mies minua wasteu pie-
net pidot, »varsin alkaen sentähden että häntä Suomessa oli hy-
wästi pidetty, ja niin taast herm Gl. nyt Simbirskissi omalla
todellisen malta-neuMotsen kädellään minulle kahivia, ei minkään
muun kuin sen »vuoksi että Haminan neitoset, noin neljä-kym-
inentä muotia takaperin, mielellänsä olimat tanssineet hänen
kanssansa.

Sinlbirskin kaupungissa kyllä on muutamia kauniita ra-
kennuksin ja eläjiä päälle 20:» tuhanilen, ivaan liituunossi ja
simistyksen mäli-kappalcissi ei st näy paljon eroaman isosta
maa-kylästä. Eräällä sen torilla seisoo muisto-patsas Wenäjän
kiitetylle historian-kirjoittajalle Karamsinille, jota on syntynyt
joko tässä kaupungissa ett tässä läänissä. Muisto-patsas tu-
maa historian hengetärtä jn Karamsinistä on Maan pieni rinta-
kuiva sen siltN-kiiveen ounennetussi loukossa. Minua kulettaiva
isivossittll tiesi rinta-kuivan erään Karamsinin tumaksi, maan sa-
noi sitä useasti ihmetelleensä, että se oli niin pieni eikä mitään
merkinnyt tuon toisen rinnalla, jota hän päätti Karamsinin ivai-
mon lumalsi.

Simbirskissi yhdytti minun tapaus taivaltansa merkilliseen
»nieheen. Ollessani nim. emässä kauppa-puodissa, jonka isäntä,
Saksilainen, on muutaman Volgan höyry-alus-stumn asia-mies.
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tulee häueu tyköönsi hywän-laisesti maatetettu mies, jonka la-
kissa on pieni ankkurin tulva ja jota tästä messistä tunllelnnn
wiimeisessi sodassa otetutsi mglannilniselsi wnngitsi. Mies tol-
luilsi nsiatansi tauftpa-lniehclle niin huonosti että sitä oli »vai-
kea ymmärtää, jonta tähden jälkimäinen kysyi häneltä, eikö hän
osannut puhua muita kieliä. Hänen tähän Vastattuansa, osia-
tvansi sekä engelskaa että ruotsia ja suomea, käännyin minä
mieheen päin ja kysyin hänellä suomeksi, kuka ja mikä hän oli.
Hän sanoi olleensa ja olewansi mglanniiainen meri-mies ni-
meltä John Johnsson eli Juhana Juhananpoila Koiwisto. Jäl-
kimäinen nimi, jonka muistelin Viime sodan aikana kerran näh-
neeni mninitun Helsingin Sanomissa, saattoi minun hauelta
enemmän kystlemään elämänsä Vaiheita, ja nyt kertoi hän ole-
wansi syntyisin Haaparannasta ja olleensa useampia wuosia
englannilllistn liä-Indian tomppanian paliveluksessi. josta hän
sodan alettua oli mennyt Englannin kruunun palmclukseen. Ma-
troosiua seurasi hän nyt Napieriä Itämereen 120:tyssistllä linja-
llliivallll S:t Georg, jolla tämä itsekin useasti oli kulcstcllut.
Niin kerran teti Napierin Räälvelin tienoossa mieli tuoresta li-
haa, ja hän lähetti sentähden tymmenlunnan miestä pienellä
ivenhcellä maalle, ostainaan, niitä woisiwat saada: wasitoita,
lampaita, hanhia j. n. e., ja näiden tulkiksi pantiin Koiwisto.
He olisilvat, tämän puhetta myöten, kukaties onnellisesti toiinit-
taneet asiansa, ell'eiwät olisi, niinkuin ruotsalainen sana-laskusanoo: tagit öl för ärende (pitäneet olutta asiana) ja wähän
liialsi wiiwcihtyneet eräässä wirolaiftssi kapakassa, jossa käsitit
ottiwat heidät »vangiksi, Koiwisto tuotiin kohta sen jälkeen tänne
Eimbirskiin, jossa hän koko Vankeutensa ajan on snanut 50
kop. hop. päiivässi muonaksi, hänen kaupungin sisällä on an-
nettu liikkua »vapaasti ja häntä yleisesti on kaikin puolin hy-
wästi kohdeltu. Kuitenkin oli hän hywin laiha ja huonon-
näköinen, ja näytti niin hengellisesti kuin ruumiilliststitin murre-
tulta, sanoi sairastaneensa ja ikäwissinsi useasti ryypcksinemsi-
tin. Hän ailoi nyt päästä cdellä-mainitun höyry-laiwa-seuran
palwelutsten ja oli juuri päitvää cunen tehnyt Wenäjän ala-
maisen tvålan.
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Vuinsliin palattuani hankittiin minulle pian niin hywin
korttien tuin kielen-kääntäjäkin, ja toisena Venäjän joulu-pöi-
wänä olin jo täydessä työssä. Korttien ei tosin nytkään ollut
hymä; ei sen ivuotsi huono, että se nytkin oli Tatarilaisen ta-
lossa, sillä waikka tätä kausia täällä syytetään suuriksi »varkaiksi
ja muiksi pahan-tekijöiksi, olen minä kohdaltani heissä löytänyt
marsinkin yhtä paljon rehellisyyttä kuin heidän syyttäjissinsäkin.
Vaan korttien oli siitä paha, että uuni siivusi lämmittäessä, ja
sen tähden täytyi silloin aina pariksi kolmeksi tunniksi paetani
ulos, jolla pään-kimistäjästä m kuitenkaan täysin määrin pääs-
syt, sillä oikean pnnn puutteessa lämmittäivät täkäläiset ihmiset
huoneensa joko otetta eli kruunun metsistä karsituilla tainmen
oksilla, ja molemmat antamat hywin hätäisen lämpimän. Toi-
nen Matteus korttienssi oli se, että huoneeni alla oli lämpeä-
inätöin aitta, josta kylmä alituisesti kälvi silkoin. Vaan kuin
kielen-kääntäjäksi satuin saamaan sangen ymmärtäwän ja taipu»
waisen Tschuwaschin, liiraltansa kirjoittaja keisarillisten tilusten
hallituksessa, niin »viilvyin kuitenkin Buiuskissi kolmatta Wiik-
koa, jotka itse katsoessani toimelleni olimat erinomattain hyö-
dylliset.

Mutta joulu se jäi pitämättä niin suomeksi kuin »venäjäk-
sikin, ja tässä surkeassa asiassa oli lohdututsenani waan st aja-
tus, että ehtähän jouluni wasin owat riemullisemmat, jos itää
pitennetään. Joulu-iloa oli minulla waan se, että uuden wuo-
den päiwän wietin muutaman lähellä Buinskia elämän hoivin-
heriail tykönä. Tuttaivatsi hänen tanssinsa tulin erään lnsini-
laistn rohmessorin lautta, jolla hänen talsi pottaansa oli opctet-
tllwana, ja jota nyt oppilaisinensi oli näiden totona joululla.
Venäjällä on lasten tnsmatus herras-siädyssi merkillisellä kan-
nalla. Unimärryksen iviljelcminm ja tahdon puhdistaminen ei
tässä lllsivatulsessi ole minäkään siihen nähden että lapset oppi-
siwat kaikellaisia loistawia taitoja, joista olletikin »vieraat kielet
ivllrsinkin Ranskan owak rakastetut. Tämän tähden ei lasten
opettajiksi kelpaakaan koti-maiset miehet, waan niiksi pyydetään
saada synnynnäisiä Saksilaisia eli Ranskalaisia, jotka muka ivoi-
ivat heille kielensä oikean puhe-laadun anlaa. Vaan luin
»vanhemmat itstt harwoin kytenewät tutkimaan niiden luiesten
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tietoa ja arwoa, joita heille tämmöisiksi guwernööriksi on tar-
jona, niin tapahtuukin useimmin, että niiksi siaiuctt maata-maail-
maa hyleksincitä herrakkoja, jotka tosin puhumat miemita kieliä,
waan jotka säädyllisen arivonsi puolesta eiwät ole tengan mänr-
rit ja oikeassa tiedossa eiwät seiso paljon korkeammalla kannalla
kuin kengän-puhdistajat heidän koti-maissinsa. Minä olen näh-
nyt ja kaivannut useamman näitä miehiä; ne owat minusta
kaikki olleet hywin wähä-arwoisia ja minä m heila olisi suonut
pahimman wihollisenilaan lapsia laswattamaan. Eräs pnraim-
mia näkemiäni kappaletta tälä laaiua oli lotoisin Pyöulin-maasta
ja kansiltansa Tschcchi (Pyömin Slnwjnni). Hän oli tnlon-
pojnn poika ja kotonansa läpi-käynyt kansin-opettajan koulun,
jossn hän myös oli oppinut suittamaan. Muutamia wuosia ol-
tuansa kylä-koulun opettajana toti-maassinsi pisti hänen pää-
hänsä lähteä onnen etsimään täällä Venäjällä, jonka tähden
hän lyöttäytyi erääsen tänne lähtemään soittaja-seuraan, jonka-
laisia Pyömistä ivacltaa ympäri maa-ilmaa. Suuren puutteen
kanssa kllnlppaillm tuli tämä seura Riikaan, jossa sen jonkun
ajan perästä täytyi hajota. Meidän opettaja sai tuitcnkin musi-
kantin paikan tässä kaupungissa ja ivasta täällä oppi hän Sat-
sin kielen, jota hän wielä minuutin taivcttessini ei puhunut oi-
kein selwään. Tämä oppinsa saattoi hänen tumminkin erään
rissnnn holvin-herran tykö Vähässä Venäjässä lnsten-opctta-
siksi, jona oli wiisi wuotta ja sii yli kahden tuhannen paperi-
ruplan ivuudclln palkkaa. Tämän ajan kuluttuu tuli hänen taas
ottaa matta-sauma käteensä, ja kauan ajelehdettuansi pitkin Ve-
näjää jn paljon kurjuuttakin kärsittyänsä, sillä huoteasti ansaitut
saaliit olimat yhtä kemeästi menneetkin, löysi hän wiimein taas
opettajan paikan Kasinissi, jossa hänellä tulosi on kaikkiansa
toisin tuhatta hopea-ruplaa. Ett'ei tämmöinen herras-mies ole
soweljlllu lasten-opettaja, on silmin-nähtäivä. Muitn jos täkä-
läisiksi koto-opcttajilsi harlvoin saadaan lelivollisia iniehiä, niin
ei niiksi kelpo-mics rupcaisitaan. Koto-opettajan pitää paitst op-
piansa olla hylvä lortin-lyöjä, ymmäitää nsettaa pieniä lysinyk-
siä niinkuin maskeraadia j. n. e. isännän ja emännän nimi- eli
syniymci-päilvänä, osita lääkitä edellisen jahti-koirat milloin ne
joutumat ummelle eli muuhun tautiin, osittapa auttaa jälkimäis-
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täkin, jos tämä niin tahtoo ja jos opettaja itse on siihen kyte-
neinä ja kclruotlinm.

Mutta näin unohtuu Koslofln, st oli paikan nimi jossa
uutta tvuotta pidin, ja sen isäntä lokonansi mielestäinme. Liit-
täen puheen hänestä sm kanssa yhteen, mitä tässä lausuin koti-
kllswatuksesta Venäjällä, sinn sanoa että hänellä näytti lastensa
tllswcttlttsessi olewan lolonansi toinen laatu kuin se, joka täällä
yleisesti laivataan, joka uäkyi siitätin eitä hän niitä ei pitänyt
koti-sinipylöitä syömässä, ja joka seikka todisti hänen suurempaa
simistystcinsi. Olikin hän läälilys-tllidon tohtori ja oli useam-
pia »vuosia ollut palivelutsessi, »vaan sittemmin, isänsä ivnnhet-
tua, itse ottailut perintö-omaisuutensa hallitulsen käteensä. Lää-
kitys-taitoa harjoitti hän nyt waan auttaatsmsi ympäristön asu-
jia, joita hän ninn kuului oleman wnlmis amittamaan, olipa
awull-tarwitstwa Venäläinen, Tschuwaschi eli Tatarilainen, ja

katsomatta tvoiko tämä sitä hänelle palkita eli ei. Kuitenkaan
ei hän ollut rikas, sillä hänellä oli omaisuudellansa waan noin
100 „sielua" s. o. hengille pantua miehm-puolta, jonka-laistn
omaisuuden isiniä pikemmin on luettnwa löyhän puolelle, sillä
wasta 500 ja 1000:n sielun omistajaa woipi rikkaaksi sanoa,
josko muutamia semmoisiakin löytyy, joilla niitä on kolmin, ne-
lin ja wiisin kymmenin tuhansin. Orjiansa näytti hän kohtele-
man hymällä puheella ja hiljaisella nuhteella, missi sitä tarivit-
tiin, ja ne puoleltansa eitvät näkyneet hänessä muistamau sitä,
jonka kädessä heidän maallinen onnensa eli onnettomuutensa on.

Meillä on se luulo yleinen, että Venäjän aateli howiluis-
sinsi elää hywin hywästi misset hettumallisesti si että sillä
ei ole muuta tekemistä tuin

woita syödä, ivoitci juoda,
ivoissa wuotensi wirua,

joten renki-mics eräässä, muistaatseni Poppiutsm tekemässä, mii-
lussa kuivailee hekkumallista elämää. Vaan tämä niinkuin
muni muutin niin hymä tuin pahakin luulo meillä täkäläisestä
elosta ja olosta tarmitsce oitasua. Eusintin ei mainittu sääty
moi elää koivin pulskasti, siltä st on pitemmin köyhä tuin ri-
kas, ja hariva lienee enää se holvin-haltija, jonka maa ei ote
panttautscssi isommasta cli pimcmmästä melasta, joka intres-
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sinä syöpi ison osin hänen tulojansa. Sen ohessa maksaa her-
roiksi-eläminen täällä enemmän tuin muissa Europan maissi,
ei ainoastaan sen ivuoksi että kolonia- ja koreus-tamamt täällä
omat tolmea ja neljää mertaa kalliimmat tuin esim. meillä,
»vaan myös sentähden, että mähcmpi simistys tekee kaiken-kaltai-
sen mitättömän tuhlauksen herms-miehclle kunniaksi jn maltta-
mattomaksi nsintsi. Ia toisekseen ei täkäläinen herms-siäty tah-
dokaan elää siihen laatuun hywästi kuin muissa maissi, jos
niin. hänen hymä elantonsa ei hywin loista muille, sillä ulko-
näyn tähden uhraa Venäläinen iviimeismkin paitansa, ja mns-
kan-hansikknissi ollakseen naapurinsa pidoissa »voipi hän neljä
päimää »viikossa kotonansa suolaa-leipää syödä. Vaan itseänsä
»vasten waatii hän sangen wähän, ja useasti on minulla ollut
tilaisuus ihmetellä wenäläisten herms-miesten tomuutta esim.
nälkää wastaan, kuinka he matkoillakin muurokaus-määriiu ei-
wät nautitse paljon muuta kuin keetä ja silloin tällöin puoli-
kannuisen Miinaa.

Kaikki lämä yhteensä tekee, että mitä simistyneesen elanto ou
ja sen aineellisiin mäli-kappaleihin lulce, matkustaja lliitä tapaa
paljoa runsaammin meidän, maalla elämien mirka-miesten, niin-
kuin »voutien, tuomarien, kirkko-Hennin kodissa kuin »venäläisten
natelis-uliesten holvissa, ja että edelliset niin hengellisesti tuin
ruumiillisestitin eläivät pnljoa paremmin tuin isoin osi jälkimäi-
siä. Hywin wähäiseksi, waan kuitenkin seltttäwäksi esimeikiksi
tälle wertaukstlle mainitseu waan sen, että kuin köyhä luttaritiu
eli silta-wouti Suomessa woipi yhdelle ivieraalle antaa puhtaan
ja kelmollisen makuu-tilan, Kosloftan herra, maikka kyllä koki
osoittaa minulle kunnioitustansa, panetti minun makaamaan la-
kanalla katetulle paljaalle sohivalle, jossa lutitat micluiststi mais-
toiwat »vierasta hipiää, ja jossa pään-nlaista oli lisätty ison-
laisettn latiskaistlla kirstulla.

Vuinstista lähdettyäni wiiwyin matkalla tänne Ardctto-
»v'aan, jota lväliä on »vaan noin 140 »virstaa, lähes kokonaisen
lvMko-kaudm, kuin tschutvaschilaisissn kylissä lisiilin ja ojentelin
wähän tussikin entisiä saaliitani heidän kielessänsä. Niistä
wasta enemmän.
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Kuudes Kirja*).

Ardlltow'llssa. Simbirsr'in
lääniä, 19 p. helmit. 1857.

Koska tänä päiwänä on juuri ummellmsi muosi takaperin
siitä luin töllc matkalleni Helsingistä läksin, sian nyt antaa toi-
sen kertomuksen matkoistani ja niillä olleista toimistani.

Annettuani tämän-edellisen elikkä ensimäisen matka-kertomuk-
seni, jota tapahtui Kosmodemjanskin kaupungissa Kllsinin lää-
niä 6 p. elok. lnennä wuonna, askaroitsin syys-kuun iviimeisiin
pälwiin asti tämän kaupuugin tienoossa olemien Mäki-Tsche-
remissien kielen kanssa, josta ajasta kolme tviittoa Mietin tsche-
renlissiläis-tylissä luljnl ja lelllsomo, jälkinläistssi paikassa
sulirimnlalla kohteliaisuudella autettuna sturnkunnnn papilta Kro-
komskij, jota kauan on tutkinut mainittua kieltä ja siitä myös
kookkaan sana-kirjan käsi-kirjottuksma lähettänyt Pietarin Tiede-
Alateemialle. Kuiu tämmöistä ftna-lirjaa eli edes suurempaa
sina°iueltelonkaan, kuin se mikä Castnmin kieli-opissi un, ei
löydy 1010 Tschcrcinissin kiclcslä, oli minun pää-tarkoitukseni tältä
puoleltn lisätä niitä nineitll täinän kielen tuntemiseen, jotta jo
ennen löytyivät niin hywin mainitun maan-michemme kuin Vie-
demannin tieli-opissi, ja onnistuikin täinä aikomukseni niin hy-
wästi, että minulla nyt on koossa luotettaiva tscheremissiläinm
sana-luettelo, sisiltäwä kollnatta tuhatta sanaa. Kuin se on koottu
samoilla perustuksilla kuin sm-edcllinm luetteloni tschuwaschilaisia
sanoja, niin antaa se myös sana-kirjallisessa katsannossa helposti
siatalvan selityksen siitä, mitä näissä kielissä on yhteistä (josta
silempänä enemmän). Samalla aikomuksella tein, Knsiniin pa-
lattuani, edellisessä teitomukscssiui mainttiin Mullan annilla si-
mallllisen ftna-luettelon sen tienoon tntarilniststa kielestä. Vaikka
nim. tästä tielestä jo tyllä löytyy sana-kirjoja, joista »venäläisen
papin Aleksanteri Trojanslin tekemä, noin 30 eli 40 rvuotta taka-
peiin painekin, lienee täydcllisin, ei tätä työtäni kuitenkaan kat-
sone liikamaisetsi tutaan, jotn tietää että arapialaisella kujoitut-
sella, jolla Trojanstintin sina-tirja muun tatarilaiscn kirjallisnu-
den mullllln on tehty, on nmhdotoin ylös-ottna jll kertoa kaikkia

') Suomen M-opisto» Konsi-sloriolle,



140

Turkin kielten omaisuuksia, jommoisista mainitsen Maan äänik-
käiden sointuwllisuuden (lvokalhannoni), jonka merkitsemistä tämä
kirjoitus ei moi tehdä ja joka wiime aikoihin asti on ollut niin
taimin-lyöty turkkilaisessa kieli-tutkinnossa, että yksin kiitetty kieli-
opin kirjoittaja Kasein Negiään ei siitä tiedä paljon mitään, ja
että sitä masta suomalaisen tielm-tuttinnon tutummaksi tultua on
näissäkin kielissä rumettu tarkastamaan. Jokainen arwaa hywin
että työt, joissa tämmöiset kielten pää-lait eiwät ole Vaariin-
otetut, elivät suuresti kelpaa tarkemmassa kieten-tuttiunossi, jolle
kellvollisina Umt-Altaisten kielten ääniä ei Moi muuten kirjoittaa
kuin siltä lisätyllä latinaisetla kirjoituksella, jota Eastrim ja muut
näiden kielten paraat tutkijat owat käyttäneet, ja jolla siis mi-
nunkin niin tatarilaiset tuin suomalais-kiclisetkin kokoelman! owat
ja tulemat olemaan kirjoitettuina*). — Paitst tätä oli minulta
niinä kolmena kuu-kautena, jotka Kasinissi olin, työnä tschuiva-
schilctisten kieli-opillisten ftalisteni järestäminen, ja Uli-opiston
kirjastoa ahkerasti käyttämällä koin myös lisäillä tietojani esinee-
stni kuulumissa aineissa.

Viimeisenä päiwänä mennyttä wuottn, uuden lliwun jäl-
keen, läksin Kllsinistll nilltkalle tännepäin, »viiwyin Vuinstin
kaupungissa, jota sieltä tullen on ensimäinen tätä lääniä, ja sit-
ten matkalla Buiuskista tänne useammissa tschuwaschilaissi ky-
lissä jonkun ajan, niin että tähän kaupunkiin tulin ivasta ivii-
meisinä päiivinä tnlnmi-kuutn. Syy tähän lviipymiseen oli se,
että täkäläiset Tschuivasihit, jotka luetaan Ala-Tschnwascheitsi
(jota ivastaan isoin osi tätä kansia Knsinin läänissä on Vlä-
Tschuivnscheja, ollen nämä nimitykset otetut Volgan juol-
susta) puhumat mähän toiscn-laisella murteella, luin st osi lätä
lansia, jonka tähän asti olin tullut tuntemaan, jn tämä inurre-
eroitus oli tällöin tutkintoni aineenn. Liiallista olisi kuitenkin

") Tätä kirjoittaessani en Mielä tuntenut berliniläisen oppineen Lep-
siusen esittämää yleistä »apistoa, jot» kielen-tutkijat nyt omat rumenneet
käyttämään kirjattomia kieliä edes-asetlaessn»n ja jonka minäkin olen päättänyt
omakseni ottaa. Se löytyy lameasti esiteltynä kirjassa: „Das allgemeine
linguistische Alphabet. Grundsätze der Uebertrassung fremder Schrift-
systeme nnd bishet noch ungeschriebenet Sprachen in europäische Vuchstaben.
Von R. Lepsitis. Berlin. 1855."
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siitä tässä rumeta puhumaan, koska se kulee paikallansa löyty-
mään teleillä olemassa tschuwaschilaistssi licli-opissini. Sen
waan sanon, että stn-lattninen lisäys tschuwaschilaiselle tiedolleni
oli hywin hyödyllinen tälle teolsetleni, ja että jälkimäistä en moi
ennen täydellisenä pitää mncnknin olen myös Samaran ja kuka-
ties ehta Saratow'llnfln lääneissä löytywät Tschuwaschit tullut
tuntemaan, johon tutemnnn kesinä mordwataisilla matkoillani on
hylvä Maisuus. Tätä nykyä olen lviimeksi-mainitun kielen ja sm
Ersö-nimisen murteen tanssi toimessa, ja luulen sentöhden tässä
kaupungissa ja sen tienoissa tulemani wiipymään wähintäsikin
»venäjän pääsiäiseen asti eli ylehensi noin kolmen kuu-kauden
ajan.

Vilahduksilta katsahtaen takasin Tscheremissim kieleen ja
kansaan, täytyy minun ennen taissea muistuttaa lukijalle mer-
killinen seikka, jota tuskin kukaan useampia suomalaisia kieliä
tuntema lienee jäänyt haivatstmatta. nim. se suuri sana-kirjalli-
nen eri-lnisuus, joka näissä kielissä keskenänsä halvattaan. Indo-
europalaisesta kielikunnasta ottaen ivertnuksia näemme esim. Slaiv-
jaanein murteissi niin suuren eroituksm. että kuin näiden kan-
sojen kirjoittelijat ja oppineet m. 1848 Pragin kaupunkiin tuli-
ivat kokoon muka oikein metsistymään jn tämän tveljcydm edes-
tyinistä tuuulittelemaan, eiwät he yinmärtäneet toinen toisensa
tieltä, waan heidän täytyi teskustelu-kieleksi ottaa se kaikille tuttu
Satsi. Vaan tämän ohessa on kuitenkin Adrintin meren ran-
noilla oleskeleman Slamsianin kielellä paljoa enemmän sina-lir-
jallistn yhteyttä lää-lneren rannoilla elämän Slamjaanin kielen
kanssa kuin semmoista löytyy esim. Volgan ja Laatokan tie-
noissa, ei niin kaukana toisistansa, elämien Suomalaisten kie-
lissä. Erittäinkin on Tscheremissin kieli tässä katsannossa sem-
moinen seka-sotku, että sen sina-luwusta hywin kolmannen osin
woipi sanoa tntarilaiseksi, kuudennen osin wenäläiseksi ja ainoas-
taan puolet oleivan suomalaista peri-juurta. Tämmöinen seikka
suoulalaisissi kielissä todistaa osiksi näiden kansojen aikaista eroa-
misia toisistansa, osiksi myös ja enimmiien sitä, ett'ei yksikään
lämän-sukulsistn kansoista ole woinuk warjella kansallista itseyt-
tänsä, waan kaikki owat joutuneet mikä minkin iväkeivämpien
naapuriensa ivaltaan ja niiden kielestä lainanneet sanojakin, niin
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tarpeellisia kuin tarpeettomiakin, joten tukin on alku-pemisestä
juuresta poikennut kauemmaksi ja kauemmaksi. Tämä on seikka
Tschercmissienkin kanssa, silla ennen Venäjän Maltan heidän tie-
noissinsi kuuluuvat he Kasanin tatarilaistm »valtakuntaan, ja
sen edestä yhtä uskollisesti kamppailtuansa edellistä wastaan
luin Suomalaiset Suomessa Ruotsin mallan edestä, joutumat
he Tntnrilaistei! tanssi Venäläisten alamaisiksi, jona sitten oivat
pysyneetkin, ehkä kyllä jokainen meteli ja rauhattomuus näissä
tienoin on heissä aina löytänyt tiilvaat osnn-uttnjat.

Mitä Tschereniissien historinan ennen tntarilaisin Mallan
perustamisin Ka faniin (I3:ssi ivuosi-sidassi) tulee, niin on st
yhtä surkea eli, toisiu sinom, yhtä hämärä kuin Suomalaisten
ennen Ruotsin Maltaa limassamme. He climät metsissänsä ilman
Mllltakunnntta ja ilman »luutta hallitntsetin kuin mitä isin-mal-
taa löytyi kussakin perhekunnnsft. Heidän elatus-keinonsa niin-
kuin muidenkin suomalaisten kansojen näyttää pninasta päästä
olleen karjan-hoito, maissa maan-Miljclykään ei liene ollut nimnn
tuntematoin heille. Missi muita tietoja puututaan kansojen mui-
naisuudesta, siiuä woipi wielä kielen-tutkinto antaa joita-kuita
päätteitä ja osmiittoja. Niin nähdään Tscheremissim kielestä,
että he ivasin Tatarilaisiin yhdyttyänsä tuliwat tintteinään la-
meamman pellon-iviljclytsen. Esineille: lehmä, maito, moi,
juusto, hemoneu koira, jousi, Menhe, sukset, reki, lu-
sikka on heillä mm. omituiset nimet kielessänsä. Myös esineille:
ohra, mylly, jauho, sirppi löytyivät alku-peräisit tscheremis-
silaisit niinensä, joka osoittaa, minkä ikään sanoimme, että maan-
miljely ennen mainittua aitaa ei mahtanut olla aiman tuntema-
toin tälle kansille. Ihmeempi on se, että useammilla metalleilla
niinkuin: rauta, maski, tina, kulta, hopea tässä kielessä on
alku-peräiset nimensä, jotn myös osittansi osoittanee sitä Suo-
malaisten muoren-tniivannon taitoa, jolta heidän naapurinsa niin
Aasiassa kuin Europassi kiittimät heitä. Mutta sitä ivastaan
oivnt niulitytset lainatut enimmätsi osiksi Tatari» kielestä sem-
moisille esineille kuin: ruis, kaura, mehnä, papu, herne,
omena, lyötki, kurkku; edcllcusi esineille: aura, rattaat
ruuna, sika, kili, kissa, kirmes, kolme miimeistä Venäjän
kielestä. Esineelle »villa on tscheremissiläinen nimi, maan ei
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esineelle lammas, jotle nimitys on otettu tatarilaiststa kielestä.
Hampulla on niin itään oma nimensä, maan ei pellaivaalla,
jonka st un saanut Viimeksi-mainitusta kielestä. Saran, palt-
tinan ja kutomisen tunsivat nämä heimolaisemme myös itset
nimittää. Eitä wastaan mainitsemat he tatarilaisilla sanoilla
kaupungin, kaupan, rikkaan, rahan (kopeikka nimitetään
Tscheremissin kielessä sanalla ur, joka »vielä nytkin merkitsee myös
oramaa), edellensi paperin, lasin, kirjoittamisen. Ia Ve-
näjän kielestä omat he ottaneet semmoiset sanat tuin: talrikki,
malja, pöytä, aitta, kauppa-puoti, ja edellensi: wieras-
mies, mala, oikeus, tuomari, lahja, luusiminen, pet-
turi, lvaras. UmmärtäVä lntija arwaa hywin, minkötähden
nämä sinat olen tässä luetellut ja niiden peri-juuren Tscheremis-
sin kielessä maininnut; semmoiset sanat osoittamat usein parem-
min tuin mikään muu, mistä ja minkälaisen simistyksen yksi
kansi un lainannut toiseltansa. Ia jos meidän Tuomenkin kieli
olisi tarkoin tuttia, »iin inissemme mekin joutuisi siunaan tilaan
tuin se, sissi Tscheremissit uivat, s. o. näkisimme kaikki semmoi-
set sanat, jotta nimitteleivät mann-tviljelytsm ja yleisesti simis-
tyiicemmän elömur taluja ja aineita, kieleemme saaduiksi naapu-
reiltamme, niinkuin lukija jo halvaitsee tässä luetelluista Suo-
men tielen sinuista, jos tahtoo niiden peri-juurta tarkemmin tut-
tia. — Vaan jääköön tämä asia ja Tscheremissitlin tällä kertaa
tähän.

Jos nyt käännymme takaisin entisiin tnttawiimme Tsehu-
Mllschiin ja inuistaminc, eitä jo edellisessä tertulnuksessini toin
heidän nykyisestä elostansa ja olostansa antaa junkun-laism
kumauksen, niin olisi tässä nyt Mähän puhuttama heidän mui-
naislludestailsikin. Vaan se on wielä hämärämpi kuin Tschere-
missim. Jälkimäiset tuntee jo Nestor, waan maitta hänen kansi,
luettelossansa löytyy kaukaisempiakin kansoja kuin Tschuivaschit,
esim. läämit (Hämäläiset) jn Permiläiset (joilla hän »varmaan
merkitsee nykyisiä Syrjääniä), ei hän ole tuntenut kysymyksessä
olemaa kansia, ja nykyisellä nimeltänsä mainitaan sitä ensi ker-
ran ivasta w. 1551, tuin Venäläiset tawiwät walloittamaan
Kasinia. Kysymys on nyt se: millä nimellä kulliivat Tschulva-
schit Nestorin nilaan, sillä ivarmaan löytyiivät he jo silloinkin
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maa-ilinassi? Tämän kysymyksen knnssi liitäksen yhteen toinen
wielä painawampi kysymys: Ketä oliivat Bolgarit? Uhdet-
sinncstä eli mähintäsikin 10:nestä »vuosi-sidasta alkaen tiede-
tään nim. Volgnn testi-kohdilla löytyneen V olgnr-niinisen ival-
talunnnn jn lllupungin, joka oli kauas sekä itään että länteen
päin kuuluisi kauppansa, rikknutensi ja simistyksensi tähden, ja
jota stn-aituiset kirjoittajat, olletikin Arapialaiset, useasti muis-
telemat. Täulä kaupunki, joka Mongolilaisten se »valloitettua m.
1236 alkoi häivitä ja hämisi niin lopen eitä siitä nyt ei ole jä-
lellä muuta tuin jäännöksiä, ei kaukana Volgan ivasemasin
rannasta, nylyistssi Spaslin pirilunnassi Kasinin lääniä, —

kela olimat sen ja siihen kuuluman mallan asukkaat? Tätä kysy-
mystä on moni kirjoittaja kokenut wastata ja merkillistä on se
menetys, jolln Venäläisten kansallinen ylpeys, ci tyytyivä siihen,
mitä heillä oikeutta myöten on, Maan pyytäen joka haaralta
annstcm Mitrastakin maata ja kunnina, koetti todellisia tapauksia
ja historiallisia asioita määristellm tehdä Volgan Volgcueja
yksiksi kuin Tonnwan Vulgarit, jotka muka olimat Tlaivsiania.
Tämä todistamatoin miete on nyt mähitellen hylätty ja totuu-
delle annettu sen merran lunnina, että tunnustetaau Slamjaa-
neilla ei olleen mitään muuta yhteyttä Volgan Bolgarein tanssi
kuin se. eitä heidän kanssansa kämimät milloin kauppaa milloin
sotaa. Ia Volgarin jäännöksistä löydetyt rahat ja hauta-kirjoi-
tukset todistamat paremmin kuin mikään muu, että sen asujat
olimat Mahometin uskoa ja kansiltansa ei muita kuin Tatäria.
Mutta tässä tlltarilaisissi maltakunnassi olimat alamaiset mo-
nen-laista peri-juurta; niin kuuluiwat siihen Mordiviinit eli ivci-
hintänsikin osi heistä; niin oli ivarmaan joku osi Votjakkeja
sm alamaisuudessa simoin kuin sen wnltn ei liene tuntematoin
ja tuntumatoin ollut Tscheremisstillenkään. Enimmän ttetäivät
kuiienkin sen-nikuiset kirjoittajat puhua Vurtassein tähän Mal-
takuntnan kuuluwasta kansista. Heitä myöten asui tämä kansi
pitkin Volgaa, sen oikealla puolella, noin 20 päiwän-mnttan pi-
tuudelta. Ehazarein maan ja Volgarin »välillä s. o. nykyisissä
Sarakow'nn ja Sinlbirstin lääneissä, ja sinownt he kädestä pi-
täen Vurtllsstillll olleen oman kielensä, eroama niin Ehazarein
kuin Notaareinkin kielestä. Ia tässäpä kansissa omatkin ny-
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kyisten Tschuwaschim esi-isit etsittäwät; sillä waissa Tschuwascheja
nyt ei enää löydy siinä maassa, jossa Burtassit eliivät muuta
kuin sen pohjais-osissi, niin on kuitenkin toto entisten Vurtns-
sien ala täynnä tschumaschilaisia paiknn-nimiä, ja ompa tällä
alalla wielä sinne tänne säilynyt tschumaschilaisia kyliäkin mui-
den asujanten sctaan, jotka seikat epäilemättä todistamat tämä»
kansi» niillä seuduin ennen eläneen. Mongolilaisten päälle-
ryykäyksm ja heidän kauttansi syntyneiden myllyjen woipi liuilla
luonnollisesti Tschuivaschit pakoittaneen siirtymään pohjemmaksi
ja heidän näin joutuneen nykyisiin 010-paittoinsi. Tälle.päät-
teelle, joka on Kasinilnisen rohwcssorin V. Sbojew-wainajan
(kirjassinsi: I43e^i«/i,ol!alii>i 06^ imopo/lUiixi, Kalllnoicoii r^-
«lepnili, jota hän ci kerinnyt kirjoittaa kuin msimäisen »vihkon
nimellä: Iliivii^ici, o painettu ensi» Kasini» lää-
nin-sanomissa ja sitten »v. 1856 erittäin), luettelee hän useam-
pia todistuksia, joista Maan mainitsemme, paitst mitä jo paikan-
nimistä Vurtassein entisessä maassa ivirkoimme, sen seikan, että
jos Tschuivaschejll ja Burinssejn ei pidetä yhtenä kansina, niin
kysytään: mihin katosiwctt siis Burtassit niin peri-häwiöön ett'ei
heistä ole rahtuakaan jälelle jäänyt, ja mistä ilmestyitvät sitä
Vastaan Tschuivaschit yhtäkkiä ja ikäskuin piimistä?

Tässä iulee tunnustaani, että tämän-edellistä kertomusta
kirjoittaessani minulla, niinkuin siitä näkyy, oli halu Castrenin
mutaan päättää Tschuivaschcja tlltaristuneitsi Tscheremissciksi, jo-
hon päätteesm jouduin katsoessani näiden kahden kansin suurta
yhtäläisyyttä tarvoissa, elannossa, ulko-näössi ja, mikä painn-
tvampi on, kielissä. Edellinen yhtäläisyys woipi kuitenkin olla
pitkällisen keskeyden jn kallallisen ytsissi-elannon »vaikuttama, ja
mitä kieli-yhteyteen heidän Malillansa tulee, niin supistuu se, tar-
kemmin tultua tuntemaan molemmat kielet, maan siksi, että Tschere-
missin kielessä kyllä löytyy hywin paljon sanoja, jotta owat ai-
ivan yhtäläiset wastaawien tschulvaschilaistm sanojen tanssi,
mutta että semmoiset sinat eiwät ole suomalaista peri-juurta,
ivaan turkkilaista (eli tatarilaista), jota koko Tfthuwaschin kieli-
kin on, ja jonka kautta tämä yhtäläisyys on selitettäivä. Tämä
seikka ei kuitenkaan kiellä jota-kuta »vaikutusta suomalaistenkin
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kielten puoletta lviiineksi-mainitussa kielessä, jonka osoittalvat
siinä löytylvät suomalllis-peiuiset sanat.

Tämän kielen luonteesta yleisesti woipi sanoa, että sen
sointu on sangen äänellinen ja lauseiden rakennus siinä ihmeel-
lisen supea ja sukkela, jotka omaisuudet ansiitseisiivat paremman
onnen tuin illn-taittiftsti kadota eli waan säilyä jonlun kieli-
opin lehtiin. Tschulvascheille emme nim. moi ennustaa parem-
paa tulewaisuutta kuin niille muillenkaan pienille kansakunnille
Vmlljän-mnassa, jotka jo owat hukkuneet eli Pamillaan owat
hukkumassa kuin pisara mereen. Tosin tawcttaan tässä kansissa
wielä harwa miehen-puolikaan, jotn wälttäwästi osaisi »valtakun-
nan kieltä; tosin eiwät maimon-puolet, joiden waikutus kansalli-sen kielen säilytyksessä on niin sanomattoman suuri, wielä yksi
sadasta taida sanaakaan mainittua kieltä; ja tosin on Tschuwa-
schim ala yhdessä jaksossa ja he eläivät miu erillänsä muista
kansoista, että heidän kylissänsä harwoin kaivataan yhtäkään
Venäläistä, eli jotka tawataantin, nim. papisto ja ympäri-mctt-
kustcleivat kaupitsisit, suurimmaksi osiksi hywästi osiaivctt Tschu-
waschiksi puhua. Vaan tässä onkin laitti se, joka jonkun ajan
woipi pitmiää tämän kielen elon. Kirjallisuus, opetus ja tan-
sin asioiden hallitseminen sm kielellä eiwät »voi tulla kysymyk-
seen. Sillä kirjallisuutta ei Tschulvaschin kielellä löydy, ja ne-
kin puoli-tymmentä kirjaa, jotka sillä owat painetut, owat niin
kelwottomnsti käännetyt, että Tschuwaschi taivalliscsti sanoo pii-
mä st ip (m ymmärrä), kuin niitä hänelle koetat lukea. Oppi
ja opetus tosin olisiivat tarpeen, waan niitä ei wielä kuulu, ja

kuiu ne kerran tulematkin, niin owat ne puhuivat sitä »Valta-
tieltä, jolla jo lähänlin asti tehdyt opetuksen yritykset owat ta-
pahtuneet. Samaten ei st rahtu lakia ja oikeuden-hallintoa, joka
Tschuwaschim keskuudessa taivataan, ole tähänkään asti puhu-
nut heidän kieltänsä ja puhuu sitä tästä lähtien arivcittaivasti
wielä ivähemmlln. Näin ei iällä kurjalla kielellä ihmisen kat-
soessa näytä olewan muuta tulewaisuuttll kuin unhotulsen, ja
ynseä-miclinen woipi tätä miettiessään johtua lysymään: milä
on se maa-ilmassa ioimittanut, mai sitäkö masten sen Luoja
waan on luonutkin, säännöillänsä täyttämään muutamia lehtiä
tarkisteleman kielen-tutkijan siilyissi? —
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Lopuksi panen tähän näytteeksi muutamia tschulvaschilaisia
arivoitulsir jn yhden sadun.

Tschulvaschilaisia arwoituksia.
Mdessi tynnörissi tahdm-laista olutta? — Muna.
Sillan alla keltainen ori hirnuu? — Olui.
Sillan alla soin-joukko marssii? — Kalat jään alla.
Uunin alla alottamatoin tvoi-asiia? — Lehmän nänni.
Kädetöin, jaloitoin, paidan pukee päällensä? — Tyyny.
Kukkoa matalampi, hemoista korkeampi? — Satula.
Pitempi puuta, matalampi ruohoa? — Tie.
Taimella alasti, kesillä maatteessi? — Puu.
Ukko kuivassa, parta tuulessa? — Retikka.
Puoli humalassa, toinen silmänä? — Tynnörin tappi.
Lastu lensi tänne Knsinisin? — Kampa.
Palttina malkea, kirjat mustat? — Paperi ja kirjoitus.
Pohjatöin pönttö, lihnn täynnä? — Sormus.
Tntarilaisten lanssi Tschcrelnissit selaisin? — Selali (ohra ja

kaura yhteen fylmetyt).
Msi puoli metsiä, toinen puoli peltoa? — Turkki.
Valkeata syö, mustnn sittuu? — Tuli päreessä.
Mös astuin, munan tein? — Humala.

Tschuwaschilainen satu.
Kerran teki Tschcremissi kaskea metsään; karhn tutee hä-

nen tyköönsi, sanoo: „nyt syön sinun." Tschercmissi rukoilee
häntä, sanoo: „elci ohtosmi syö, rupeamme ystälvyksiksi, teemme
yhdessä tähän huuhdein, tylmämme ohran, ja minulle ja sinulle
tulee kylläksi syödä." Karhu totteli häntä, ei syönyt. Tschcre-
missi kysyy häneltä jakoa, sanoo: ..kummanko puolen ohraa otat,
lntlvatko wai juuret, ohtosmi? itse otan toisen puolen, jonka jä-
tät." Karhu ivastcta: „olkoon sinulle lativat, minä otan juu-
ret." Niin päättimät. Tschercmissi kylmi ohran, ohra kasivoi
hywä, leikattua otti hän latwctt, ja juuret eroitettuansi karhua
»vasten kantoi ne karhun pesään, taimen tultua muka karhun
syödä. — Tscheremissi ohralla elää hylvin, talmi menee ilman
hädättä ja huoletta. Karhu taimella nälästyttyänsci pesissään
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yrittää syömään ohran juuria, maistaa, makua ci ole niin min-
kään-laista. ..Katso, Tscheremissi petti minnn," sanoi hän, ..masta
m ota juuria, otan latmat."

Keivään tultua Tscheremissi taas tekee halmetta metsään.
Karhu tulee taas hänen tyköönsi ja sanoo Mihassi: „nyt täy-
tyy sinut syödäni mcnnecn-muotisesta petoksestasi." Tscheremissi
sanoo: „ohto, sctäseni, kerran ystcilvänä oltuasi, ole wastakiu
ystälvä, tänä kesinä arwelen kylmää nauriin huhtaan; sinä ota
osi. mikä sinulle mieleistä on. juuret eli latinat." Karhu sanoo:
„nyt et petataan minua enää niinkuin mennä ivuonna, tänä
»vuonna otan itse latwctt, sinä pidä juuret."

Tscheremissi kylmää nauriin; sytsyllä nauriin jouduttua,
hän koloaa kaaliksit, laitti lantaa karhun pesään puhetta myö-
ten, Maan nauriit wei kotiinsa. Taliven tullen alkamat kaalikset
karhun pesissä märcitä; hän siinä niillä kuin rypi, alkoi iljetin
märätä, ja luin nälissään silloin tällöin otti lehden snuhunsa,
syttäsi hän sen ulos, kuin oli märännyt, jn jäi uiin toto tai-
meksi Nälkää näkemään.

Taas kutemana keiväänä Tscheremissi tekee huuhtaa, karhu
tulee hänen tyköönsi hywin wihassi ja aikoo hänen syödä.
„Elci, lveikkunen, syö minua, minä tästä lähtien syötän sinua
omalla ruoallani," sanoo Tscheremissi; ..auta minua työssäni,
yhdessä kasken railvaamme." Karhu Mielä ei syönyt.

Tscheremissi otti suuren juurikon, löi siihen kiilan, halais-
taksensi muka, ja kuin raon sii niin suuren että karhun etu-
käpälät siihen sopimat, sanoi hän karhulle: „ohto, setäseni, sinä
pistä käpäläsi tuohon rakoon ja halkaise juurissa, minä kiilan
metäisen ulos." Karhu tunki etu-käpälänsä rakoon, ja kuin
Tscheremissi kiilan iuetäsi ulos, talvikin käpälistänsä kiini. Tsche-
remissi siihen hänen tappoi. — Satu tuonne, minä tänne.

Seitsemäs Kirja.

Krasnoslobodsssissa Pensan lääniä,
10 p. toukol. 1857.

Ompa nyt jo hywä aika kulunut siitä kuin Suomettarelle
tietoja annoin tvaelluksistani täällä Venäjällä. Jos hänellä siis
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on joita-kuita liikoja palstoja lauseilleni antaa, niin käymme
taas »vähän juttelemaan.

Olostani Ardntowilssi e, ole paljo puhumista. Sen ajan,
mikä toimistani liiteni, mietin tanssi-käymisellä kaupungissa elä-
mien ivissll-miestm kanssa, joista Marsinkin ispraivnitta, entinen
hewois-wäen upsieri ja syntyjänsä knjäs, oli sangen nlukiin-
menemä mies, jos kuka ei siihen katsonut, että hän uro-löillänsi,
isin-maan rakkaudellansa ja nais-lemmellänsä kerskui melkoisesti ja
lisitsi wielä walhctellll lipsuttu, aika laivalla. Gorodnitschijn paikat
annetaan inivullisesti palkinnoksi ansainneille upsierille, ja uiin oli
Ardatownnkin gorodnitschij Kaukasilla hciawoilcttu wiela nuoren-
lainen mies, joka ei liennyt paljon muusta puhua luin jo ammoin
paranneesta haalvastansi, siitä tappelusta, jossa hän sm oli saanut,
ja luiltta hän ja hänen kumppalinsi wuorilaisilta oliwctt päitä leilel-
lcct niiittulu naurista listitään, jotka lauseet minulle aina juohdutti-
mat mieleen Holbergin Didrich Mmschenschreckin. Pulslimmin
kaikista taupungin herroista cli postimcstari, joka kahdmlo wai
loimen sadan hopea-ruplan palkalla oli kerännyt jommoismkin
hymyyden, niin että suuren perheensä elätti hyiväsli (rouiva ja
tyttäret käivimät sillissä jn sametissa) ja »vieläpä mäntykin sekä
oijia oli ostanut. — Paitst uäitä ja muita mirka-miehici eli
laupuugissi kolo joulko köyhtynyttä aatelia, jonla Marat eimät
riittäneet taimeksi muuttaa ei Pietariin eli Moskoivaan eikä edes
läänin-kaupunkiinkaan, maan joille tyhjän-toimituksien ja kortti-
peliin tottunut luontonsa olisi tnlmisen olennon maa-tilutsillan-
silin, jossa heidän mähät „sielunsi" olimat, tehnyt liian itä-
mäksi, ja jotka niin muodoin „resideerasiwat" piirikunnan-kau-
pungissa. Vaikka moni näistä herroista tiesi sulu-peränsi joh-
dattaa aina Pietari Ensimäism aikoihin asti, jota kauemmaksi
Harman wenäläism aaieiis-suivun peri-juuri ulottuu, ja ivaissa
heistä usta wielä piti itseänsä knjäsinäkin, niin oli kuitenkin köy-
hyys ja siwistymättömyys useammasta kaiken aatelillisen ylpey-
den jo kauan sitten tarkoittanut, ja aatelis-miehcn nähtiin musi-
kantin Miinaa eli teetä kernaasti ryyppäämän, jos tämä oli niin
hyivä ja sila hänelle tarjosi. lola-päiiväinen ivasius ja risti
oli minulla yhdestä Manhastn näitä maansa ja mantunsa juo-
neita herroja. Heti tultuani kaupunkiin tuli hän luokseni ja
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näyttäen todistuksia siitä, että hän oli todellinen acttelis-mies,
Mlllitti köyhyyttänsä ja pyysi sekä saikin almun. Tämä oli hä-
nen elatus-keinonsa nyt manhoillansi, nuorra ollessaan laiskch-
dittunnsi ja jumalalointn elämää mietcttyänsi, ja almullani luu-
lin hänestä kokonansa päässeeni. Vaan ukko culveli toisin. Hä-
nellä kuin oli joutaman aikaa, niin rohkasi ensi alussa osoitettu
hymä kohteluni häntä joka päiivä käymää» luonani, ja maissa
sitten mattiin aikani mähyyttä ja »vähitellen selwemmin ja sel-
ivenmiin annoin hänelle tietää kuinka wähän hänen kanssi-käy-
mismsi minua humitti, uiin että kerran jo käsi-puolestakin talu-
tin hänen ulos, ei hän ollut millänsäkään, muttn tulla lykkäsi
waan edellcnsikin joka päiwä tyköni, pyrkien milloiu jalkaansa
lepuuttamaan milloin lämmittelemäänsi. Tänimöiscssi tilassa
oli häntä sääli aina poiskin ajaa, ja wnhitellen woitti Nikolai
Afonasjew kuitenkin taitoitutsensi, joka nähtäwästi oli se, että
jonkun osin ylös-pitoansa suorittaa minun niskoilleni, ja olikin
parin Miikon kuluttua jokapäiivninm tee- ja illallis-ivicraani.
Wähitellen solvin minäkin hänen kanssansa paremmin, sillä kuin
hän nuoruudessansa ei ollut mitään muuta oppinut kuiu „geo-
grasiaa ja arifmetikaa", joissa hän päätti taiten opin sisältymän,
eitä muuta maa-ilmaa nähnyt tuin osin Timbirstin ja N. Nom-
gorodin lääniä, niin paistoi hänessä airoan paljasna se ivanha
wenäläisyys, jota lapsellisella ja nnurettnwalla ylpcydcllä pitää
isin-mantansi kaikkein siwistyneinnä innann maa-ilmnssi jn omaa
kansiansa muiden kansojen rinnalla erittäin kutsuu „risti-kansiksi"
eli «kristityiksi", ja joka wenäläisyys, hänessä ivieraantin tnttit-
taivana, useassa tämäu maan nsujnssi on pääliisen-puolisen si-
wistylsen ullo-lullalla pettcttynä. Häum »viheliäille» tilailsi oli
hänen lnuutcn tchuyt simau-laisclsi katteratsi katajaksi kuin W.
Scottin Sir Mungo Malagrolviher on, jontn tanssi hänellä oli
setin yhteistä, että aina »valitti tuurouttnnsi eitä sanonut hy-
wästi tliulelvansi, milloin muut sinoiwat hänelle jotakin, joka
ei ollut hänestä mieluista.

Mainittawin tapaus Ardatow'assi ollessani oli mas len it-
san wiettänlincn, jota juhlaa meilläkin jo mähin tunnctaan.
Maslenitsi eli woi-wiikko on pitkän paaston alus-lviiNo, jolloin
liha»! syöminen jo on kielletty, waan jolloin »voita, maitoa ja
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munia wielä siapi nauttia, ja »vastaa siis Kntoolisten kcuue-
walill. Paastoamisen lutee Wenäläinm arwollisimmilsi autuu-
den wäli-kappaleiffi, ja rahwns Marsinkin pitää tartasti kaikki
paastot, joista merkillisimmät owat: paasto jonlun alla, pitkä
paasto pääsiäisen edellä, Pietarin päilvän paasto kesi-kuussa ja
paasto neitsyt Maarian kuottn-päiivän alia syys-tesillä, jotka, jos
kaikki yhteen-luetaan, ynnä joka-iviittoisten krski-tviisso- ja per-
jantai-pllllstojen tanssi tetcwät eneinnlän kuin puoli »vuodesta.
Kuin paaston ajalla ei saa naulita muuta ruokaa kuiu lnsivi-
kunnailista (sillä kalankin syöminen ei oikenstnnn ole luwallista),
kuin iuiinan ja teenkin nautinto luetaan synniksi, kuin cdcllmsi
naiminen silloin on kielletty ja nainutkin ei saa koskea »vai-
moniisi, niin aNvllll syrjäinenkin hywin, kuinka ahnaasti jokai-
nen „oikea-uskoinen" mnslenitsina kokee kaikilla mainituilla nau-
tinnoilla iknskuin edeltä käsin palkita kärsimytsiäusi pittän paas-
ton ajalla. Niin näkyimät sen muuten hiljaisen Ardatoivilnkin
asujat tällä iviitolla osoittawan, ett'ciwät olleet laimeat uskossa
ja että hekin tiesiivät masienitsin kunnolla wiettää. Kolo »viikon
piläwät laitti ilsensi niin wapaana lailen-laistsla työsiä, eitä
kuin minä sainin alusia »viikkoa pyytämään korttien-emäntäni
siunaa lämmittämään, hän ivastasi siitä tällä toukoiin ei tule-
wan mitään, sillä renkiänsä eli piikaansa ei hän muka ivoinut
niin kownan työhön täsleä, ja pyysi minun jättämään kylpemi-
seni toisten »viikkoon, „sillä nyt on mnslmttsi". Mutta ivasin
lopulla iviittoa kiihtyy ilo ja elamoitsemincn torlcimmallmsi, ja
sunnuntain, maslenitsin wiiineiscn päi»vän, woipi juhlan kukku-
laksi lukea. Waitta selwän ihmisen nyl on wähän Vaarallinen
liikkua kaupungin kaduilla, uiin lähleläämme kuitenkin hetkeksi katse-
lemaan iloa. Korttieiimme lapuilla tapaamme tanssin, jossa täysi-
humalaiset miehet reuhaaivat puoli-humalaisten naisten kanssa.
Talon molemmat palivelijat hoippuivat tykömme, ottaiuat meitä
päällys-waatteistll kiini ja pyytäwät na wotku. „ sillä nyt on
maslenitsi". Tämän kohtuullisen pyynnön täytettyämme lankea-
mat molemmat polmillensi eteemme ja suutelemat jalkojamme,
josta tiitollisuuden osoituksesta tiircimmän mukaan pyrimme pois
ja tulemme kadulle. Täällä tapaamme ajelemien ivirran, joita
on sita-määriä ja tulee kuin pilwisln, eikä niin pienessä kau-
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pungissi suinkaan luulisi puoltakaan tätä heroois-määrää löyly-
wän, niinkuin ne kaikki eiwät olekaan kaupunkilaisia, waan iso
osi likimäisisin maa-kylistä tulleita ilo-miehiä, niistä joukko Mord-
walaisiakiu ja heidän ivaimojansi. Muutamien rekien edessä on
kolme hemoista ja useampikin, ja reessä on koko kylä-kunta räh-
mästä. Kaikki laulamat, jos lauluksi tvoinee sanoa kultun-täy-
deltä huutamista, jota kuitenkin juoksee jotenkin yhteen junaan
tussikin reessä. Waan tuin joka reessä medctään eri mirttä,
kuin kellojen ja kulkuisten räminä, ajajien kiljuminen, noitumi-
nen ja hohottaminen tähän sekautuu, niin alina konvilla olla jo
tyllä Mllslenttsistn, ja tuossa menikin jo miimeinm reki ohit-semme. Vaan mitäs lndun-lewyinm pulkka täältä nyt jalan
tulee? Se on joukko nuoria tyttöjä, jotkn käsi kädessä kulkemat
pitkin katuja ja kimakasti huutaa tillittämät sen kasmin-kumppa-
linsi kunninlsi, joka näinä päiminä on mennyt miehelle ja heitä
nyt testannut. Heidän simetti-meNousi, rcunustetnt tärpän eli
remon nahkalla, eiwät pahoin pue heidän pyöryläisiä jäseniänsä
ja hohiamia postiansa, joiden punaan on syynä yhtä merran
nautittu ciämämmesttin (iässä kohden knuluisi sinn palo-miina
ruulalta) kuin nuoruus, talmincn ilina ja liikunto. Tämän lete-
rin ctu-ncnässi kulkee kolme Manhan-laista akkaa, jotka tanssien,
kämmmiänsi läpyttäcn, näppiä lyöden, miheltäen jn pajattam
tolcmat iloansa toimittaa. Heidän rcttmsi ja illveensi olvut toi-
sinaan niin ruokottomat jn niin tiihkoiset, että luulisit heitä mui-
naisten Kreittnlaisten bathantinnoiksi, jos nim. ei sitä eroitusta
ollsi, cttä nämä bathantinnat tanssiivnt niini-wirsussi lumella ja
pitkälle matkaa »viinalta löyhtyälvät. Täniän seuran jälki-wiet-
teessi tulee tyttöjen ihailijoita simetti-puksyissi ja punaisissa
paidoissa, ja heidänkin askelensa ja käytöksensä osoittamat, essei-
Mät he uhraa ainoastaan rattNuden jumalalle, maan tietämät
Cererenkiu lahjat kunniassa pitää. Koko seura taukoaa kaupun-
gin pää-inpaknn eteen, joka on kuossi torilla muutamia askelia
tuomio-kirkosta. Kapakassa ja sen ympäryställä on hywin tu-
hat henkeä, enimmät miehiä, maan suuri osi Maunojakin. Seini-
»vierukset makaa täynuä miestä kuin pölkkyä, kylläisiä ja uupu-
neita sankaria. Kapakan edustalla pyytää eräs waimo saada
miestänsä kotiin ja liikuttaa hänen raskaita jäseniänsä eteenpäin



153

milloin molemmin nyrkin telläämällä häntä hartioihin, milloin
tutasta ja parrasta metämällä. Ei lautana tästä näystä kolhii
muuan mies miina-putelilla hentoistansa päähän ja käskee sen
putelista ryyppäämään, ..sillä nyt on maslmitsi"; josta mene-
tylscstä näkyy, että miinan huurut omat miimeismtin rahdun
ymmärrystä hänen päästänsä ajaneet. — Tämmöistä oli masle-
nitsin telmäntö Ardlltoivassi, ja semmoista se lienee »vähällä
eroitulsellll ympäri kolo Venäjän. Kaunis on se tapa että mas-
lenitsin Miimeisenä päiwänä käydään naapureissa ja luttawissi
„jää-hywäisiä ottamassa ja anteeksi saamassa heitä wastaan tehdyt
rikokset", jotta molemmat asiat, hymästi-jätön jn nnteetsi-pyytä-
mistn, Venäjän tieli erittäin lnuniisti toimittaa yhdellä sanalla
(se meilläkin lunncttu jäähylväis-sina: proschtschai ja moni-
lossi proschtschaitc, clillä sen toinen muoto: prosti.pros-
tite, jota mhwas enimmin käyttää, mertitstlvät nim. anna,
antakaa anteeksi).

Seurnawanll maanantni-aamuna alkaa kellojen harwaan
läppääminen muistuttaa oikea-ustoisia syniiänsi katumaan, ja
päätä porottaman pohmelon parannuksiksi otetaan nyt käsille
paasto-rnoat: lihatointa kaalia, kurkkuja, sieniä, liinn-Moitn (jota
herttua kuitenkin Harmalla musikallll on), lnljna ja milä muuta
törkyä, jolla henkeä koetaan eteenpäin Micttää, kunne taas »vii-
meinkin pääsiäinen tuopi siman syömisen ja telmämism kuin
maslenitsissi oli, niinkuin sm eräässä edellisessä kirjassani olen
kerionut. Paastossa on jokainen weiwollinen käymään ripillä,
tekee silloin tilin koto ivuoden synnistä, ja uhraten papille minkä
jaksaa siapi hän ne anteeksi, nauttii herran ehtoollisen ja on taas
walmis uutta tekemään, jota hän suinlaan ci lyötään laimin.

Weisesti on Venäläinen lumminlin lamallansa sangen ju-
malinen. Hän paastoaa, ristii silmiänsä ahkerasti, siunauslelel-sm joka askelella ja täyttää kaikki uskonsa ukko-säännöt hartaasti.
Köyhille on hän armelias eikä kerjäläistä lasle owellansi al-
mutta. Varmaan puolet Venäjällä löytylvistä kissoista ja luos-
tareista owat yksinäisten rakentamat. Kielessäkin löytyy monta
lause-tapaa, jotka osoittawctt kansin jumalisuutta, niinkuin esi-
merkiksi: jos kuka höylimmästl tahtoo toiselta kysyä: mihin me-
net? niin sinoo hän: „ mihinkä Jumala sinua kantaa?" — muis-
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tellessi jota-kuta mainajata liittää oikea Venäläinen semmoisen
nimeä mainitessaan lauseen: „anna Jumala hänelle taimaan
Maltakunta!" — kuin häntä röyhtäyttää, sanoo hän: „sielu pu-
huttelee Jumalaa"; lauseet: jei bohu (Jumal' awita!), b oh
s-toboi (Jumala kanssasi!), s-bohom (Jumalan tanssi!) owat
alinomaiset telsseet Venäläisen puheessa. Mutta tämäpä alino-
mainen käyttäminen onkin näiden lauseiden alku-peräisin mer-
kityksen pois-kuluttanut ja niille uuden aiwan tvastaisen merkityk-
sen antanut. Niin merkitsee boh s-toboi melkein aiivan yhtä
kuin meillä: mene lemmolle, ja jos Venäläiselle sinut s-bo-
hom, on se Mississä tapauksissa yhtä luin jos Suomalaiselle sa-
noisit: juotse hiiteen. Pietarin suomalaisen lirtto-herran lcms-
selissi lapcchtui muutamia lvuosia takaperin, että eräs korkeampi
missa-mies poliissisln tuli sieltä saamaan jotakin tietoa, ja kuiu
se kirkko-herran apulainen, joka tässä tilassa toimitti ivirlaa, ci
niin pian joutanut mainilun hcrran asiaia suorittamaan ja tämä
siitä altoi kiukkuilla uhaten ilman asiansa toimittamatta pois-
mennä, sanoi apulainen hänelle mähän ivihassi: s-bohom!
Tästälös poliissi-herra niin suuttui, että heti pani tonsistorioon
kaipauksen apulaisen päälle, jossa pää-asiann mnlitti sitä, että
tämä häntä, join oli sitä ja sitä armo-luokkaa ja niin ja niin
monen tähtikunnan jäsen, oli kohdellut sopimattomilla sa-
noilla. Konsistorio apulaisen kuultuansa ei tietänyt häntä
mitenkään rangaista ja koko asia jäi arwattawasti sillcnsi, mutta
osoittaa selivästi, että mainittu lause ja monta muuta sen-tal-
inisin, joissa Jumalan nimeä täyittään ja jotka niihin tottu-
mattomasta niin kauniilta kuulumat, omat pitemmin kirouksia
kuin jumalisen sydämen hariniin huokauksia, jonka näyttää sekin,
että kirota merkitse Venäjän kielessä boschitsä, jolla sanalla
on alku-peränsä sanassa: boh (Jumala). Samoin licnce tämän
jumalisuuden tanssi monessa muussakin kohdassa, koska hymät
työt ja syrjäisten esi-rukoulstt eiwät waikuln sydämen paran-
nusta. Useasti on minulla ollut tilaisuus hawailn, kuinka mää-
rään tämmöinen jumalisuus ampuu. Kerran olin muutamassa
isossa kaupungissa pääsiäis-yönä kirkossa, mutta läksin ennen
muita pois, ja ulos tultuani ostin eräältä kirkon omen cteen ke-
räytyneitä kauppiaita puoli-kymmenin keitettyä munaa, enemmän
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juhlan ja lystin muoksi, kuin niitä todella käyttääkseni. Myöjä
otti minulta kaksin- eli kolmin-kertaism hinnan sitä »vastaan kuin
tumallisilta ostajiltansa ja makuutti munia aiivan tvereksiksi.
Laskettuani rnhnn hänen käteensä kääntyi mies kirkkoon päin,
otti lakkinsa päästänsä jn kumarteli silmiänsä ristien hymän ai-
kaa. Lähtiessäni kysyin häneltä wielä kerran, minkä-laiset mu-
nat oliwctt, ja sain taas »valalla ivcihlvistetun Makuutuksen, että
sen ivereksempiä munia ei mna-ilmassa löytynyt. Korttieriin tul-
tuani sirin ne ybdm toisensa perään, jn juk'ainon oli niin
musta ja märännyt, ett'ei niitä olisi susikaan syönyt, Maikka ne
kyllä olimat syötämäksi keitetyt, myödyt ja mnnnotut. Mutta
muttä-tähden risti niiden myöjä niin hartaasti silmiänsä, ne ha-
uetta ostettuani? Varmaan kiitti hän Jumalaa siitä, että hänen
tämän-öinen kauppansa kelwottomalla tnwaralla niin hywcisli alloi
(sillä minä olin nähtnivästt ensimäinen ostaja), ja rukoili hä-
neltä armoa ja apua, että saisi kaikki nämä märänneet munat
hymästä hinnasia myödylsi! —Ardatow'assi otin mailoa eräältä
laupungin ämmältä ja maksoin hänelle korkeamman hinnan kuin
muut sillä mäli-puhcella, että hän maitoon ei panisi mettä.
Vaan tuin se ci tahtonut antaa päällistä ja petos muutenkin
oli sillllin-nähtämä, nuhtelin minä häntä kerran tästä. Eukko
tunnusti pettäneensä,' maan lisäsi: „mitäs siitä, te olette rikas;
jos minä nyt kaivalinisinkin teiltä jonkun kopeikan, niin olisihan
tuosta toki apua kirkossa käydessä liika iuohus ostaa jumalan-
cmosen eiecn, »vaan teille ei ne lopeikai merlilst miinan."

Petollisuus ja hengellinen nuljattuus on omituinen kohta
kaikkein itä-maisten tanssien luonnossa, ja se luja rehellisyys ja
luotettaiua sinausi pitäminen, jota näytätscn Europau länsi-
tansoissi yleisesti, ei mahda olla ainoastaan entisen ritarisuuden
perintö, »vaan jo attu-peräinen luontainen Jumalan lahja näi-
den kansojen luonnossa. Kailen muun köyhyyden rinnalla on
Luoja Suomalaisillcnlin uittanut tämän lahjan ja Suomalaisen
sina-lasku: sanasta miestä, sarwesta härkää on enemmän
arivoinen luiu lynnnenen lnlvnluudclln »voitettua maata, sillä lo-
pulla kuitenkin ..rehellisyys maan perii." Essei tämä luonteen-
omaisuus Suomalaisissa ote ainoastaan kallallisen yhteyden »vai-
kuttama länsi-Europan kansojen kanssa eli yksinänsä miisisten
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ja wapaa-mietisten lalien peruslaina, ehkä nämä seikat paljontin
owat auttaneet sitä kansin luontoon ivahmistumaan. näkyy sii-
kakin, että sima omaisuus löydetään itä-suomalaisienkin kansojen
luonnosta, ehkä »vähemmässä määrässä, maan kuitenkin niin
tuntuwasti, että »venäläiset mirla-michetkin joka paikassa kiittelc-
»vät heitä kaikin puolin paremmiksi omia maa-miehiänsi.

Wenäläism suurin himo on rahan-ahneus, ja kuin täällä
rahalla ivoipitin kaikki mottina suuremmassa määrässä kuin luul-
lakseni missään muualla, niin ei kumma olekaan, että sitä niin
ahnehditaan. Rikas on Venäläisistä puoli-jumala, maan ei mi-
tään pidä hän niin suurena häpeänä kuin köyhyyttä, ja jos hä-
nelle sanot: woi sinua, köyhä-rukka! on se hänen mielcstänsi
suurempi häiväistys tuin loiva sadatteleminen muilla silloilla.
Tästä seuraa, että laitti siädyl lokeivat raha-kultaa hanctta mi-
len ikään ivoiivnt. Siitä tulee myös, että Venäläinen totisesti
lapsellisella tietämättömyydellä pyytää tnwarastansi eli iyöstänsi
siada tymmen- ja sain-kertaisin ansiota, eikä se hänen päähänsä
astu koskaan, että olisi synti ottaa liikaa hintaa eli palkkaa, jos
toinen on niin hullu cli ymmärtämätöin että sm antaa, cli niin
ahtaassa tilassa, että hän hänen nylkyäilsi ei woi wälttää. Ar-
datow'nssi oli minulla tarpeen waattecn-pesijätä. ja kaupungin
paras pesu-nainen, eräs posti-mestarin orjia, kutsuttiin tykööni.
Kysyttyäni mitä kappaleelta waatisi pcsu-waiwasta, alkoi hän
tuumailla, kuinka saippua, »vesi ja puu nyt oliivat kalliit (maitta
hänellä nämä ja siihen wielä korttien, ruoka ja aika oli herral-
tansa), ja hylvlln nikaa sinne tänne sicmasteltuansi lausui hän
iviimcinkin että kuin, joten hän oli luullut, Mostoivnssi hie-
nomman paidan pesusta maksetaan 60 kop. hop., niin ci siitä
Ardcttow'assi olisi liila 30 kop. hop., waan pienemmät ja kar-
keammat kappaleet siisiwat jäädä »vähemmästä. Minua setä
nauratti eitä »vihastutti tälmnöinen hämittömyys, niin eitä käs-
kin hänen kiireimmän mukaan korjautumaan pois silmieni edestä.
Runebergin sanat „Hirwen-ainpujissi" Onirutsm kaupan laa-
dusta, jota heti aina huoisti puolm hintaa, antamat pesu-
uaistn hintansa huoisinmisesta heikon kurvan, sillä hän ci to-
tellut pois-häätllmistlllli, maan alkoi alentaa hintaansa ja suos-
tui wiimein siihen, jonka jo alussa olin hänelle tarjonnut, nim.
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3 top. hop. kappaleelta. — Saman-laista oli juttu korttieri-isin-
tänikin kanssa. Koittieristn ja ruoan-tekemisestä ynnä suolau ja
leiwän tanssi määrättiin 5 hopea-ruplaa tuu-taudelta, jota »vas-
taan minä taiten sirpimcn jn teitto-neuwon itse ostaisin. Waan
isännän, jolla oli muitakin hyyriläisiä ja ruoan-ottajia, teki mieli
saada minua omaan ruokaansa ja kaksi eli kolme päiwää syötti
hän minua eri maksua ivastaan „kocttectsi" s. o. näytteeksi minkä-
lainen hänellä oli ruoka, ja tuli sitten hintaa sopimaan. Hän-
kin piti ensin pitkän johdatuksen siitä, kuinka semmoiset nuoret
herrat, kuin minä muka olin, eiwät rahasta suurta lukua pitäisi,
luiu waan mieleisensä olennon ja elannon siistivät, ja lanan
mutkistettuansa edes takaisin päätti hän 60 kop. hop. päiwältä
puoli-päiiväiscn edcsici s. o. 18 ruplaa hop. tuu-taudelta, ei liiaksi.
Se, joka Kaisaniemen entisinä hyminä aikoina sai, jonkun kerran
milloin Marat niittivät, 30 kopeekan edestä istun tämän paikan
herkulliseen pöytään, ninonstaan se woipi arivata tämän-kaltnism
»vaatimuksen häivittömyyttä, marsinkin jos muistaa, että kaikki
ruoka-Marat Ardcttowassi oivat tolmen ivcrtaa huokeammat kuin
Helsingissä. Tätä koin selittää isännälleni, ja jonkun aikaa tin-
gittyä suostui hän Minneinkin 9 hopea-ruplaan kuu-kaudelta eli
korttieristn ja puoli-päiivciisesin yhteensä 14 ruplaa, joka sittenkin
oli hirmlllnm hiiltä, jos st lukuun otetaan, että ruoka hymä-
nälisilin tehtiin uunissa paistamalla ja ivähitellen huononi huo-
nonemistansa, kuune kolvilla sättimisillä taas joksi kuksi ajaksi
werestin isännän oman-tunnon, ja että pan lolme iviittoa piti
hänen ämmicnsi kanssa inistcllani ennenkuin sain heidät siksi
totutetuksi, että ruoassa ei ollut enemmän kuin jos puoli-kym-
mentä pientä russitan-poikna kerrallansa.

Syy siihen, että Venäläinen niin läämältään tahtoo ker-
ralla »voittaa, on paitse hänen lvermttoman suuri mhan-himonsi
myös hänen laiskuutensa, joka omaisuus on, niinkuin kaikki tun-
tijat sanomat, yhteinen slamjanttaiselle kansakunnalle. Jo siitä,
että työ näiden kansojen kielissä merkitsee orjuutta cli orjaa-
mista (sana rabuta työ, ja rabotatj tehdä työtä, tulemat
nim. sanasta rab orja), on helposti nähtämä, millä silmillä ne
työtä katselemat, ja ilman liilaa panematta woipi hywin sanoa,
että Venäjällä ainoastaan malaamalla menetetään puoli ikäänsä.
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ja kuin tähän lisätään ne monet praasnikctt, joina arivattcilvasti
ei mitään tehdä, ja ne kolme »viittoa »vuodessa (maslenitft, pää-
siäis- ja joulu-lviitto), joina taas ei puututa minkään-laisem
työhön, niin näkyy sellvästi, kuinka paljon eli kuinka wähän
uutterammalle työn-teolle jääpi aikaa. Ia työnkin aikaua ei Ve-
näläinen sitä tee niin hartaasti kuin europalainen, waan welt-
toilee, laiskehtii ja lepäilee alinomaa, jos liirehtijätä ja leppiä
ei näe takanansa, ja tekee sittenkin useimmin kelmottoman työn.
Nauraakin Venäläinen hänen kaupungeissansa elämän Salsilai-
stn ahkeruudelle, tarkkuudelle ja ivermltisesti wähempään »voit-
toon tyytymiselle, mutta hawaitsce Harmoin sen, että tällä on puh-
taampi koto, siistimpi ruoka ja soivelsiampi maatteus kuin nau-
rajan homin-hermllll, että hän koulitsee lapsensa, joista tyttäret
tamallisesti naittaa ivirka-miehille ja pojat ohjaa maltakunnan
plllmelulsem, että hän tämän ohessa lopettaa elonsa »varallisena
ja, jola on erittäin muistcttalva, kaikki nämä edut on moittnnut
rehellisyydellä ja ahkeruudella, waikka toisten pcttuustin ja lais-
kuus owat hänelle monta tuntumaa mahinkoa tehneet.

Laiskuuden weli ja uskollinen seuralainen on »velttous ja
lewä-peräisyys kaikissa katsannoissa. Hnnvn asia maa-ilmassa
antanee näistä selmemmcin tuman tuin tnwallinm pieni taupuuti
Venäjällä. Kartanot kallellansa, ikkunat päreellä eli riemuilla
tukitut, katot tuulen repimät, aitaukset sikojen ja lehmien hajotta-
mat, siellä täällä tuli-palon sia; kadut, kaupungin edustat ja joki-
rocurct sonnalla peitetyt, joka märkänä aikana tekee lian yli-pää-
semättömäksi, tuimana taas pölyn läpi-näkcmättömäksi, ja mo-
lempina täyttää ilman terweydelle waarallisella katkulla; huoneissa
huone-knlul wanhal, hajallansi ja täynnä lailcn-laisia syöpäläisiä,
seinät jn lattiat hiirien jn rottien lämistämät, — sillä tissin sa-
notaan pilaaman ihmisen nsunnon ja ilman sitä, syntihän tuo
olisi hiiri-rukankin henkeä ennen aikojansa lopettaa. Tämmöinen
on lyhykäisesti se näky, jonka pieni kaupunki ja porivarin elämä
siinä antaa, ja kädestä pitäen sanon, että tähän ci ole syynä
köyhyys, sillä Maroja on kyllä ja tilaisuutta niitä hankkimaan
wielä enemmän, »vaan ainoastaan tvelttous, jota ei pyri entistä
etemmäksi, joka rakastaa waan lämmintä uunin-kylkeä ja rypee
isiltä perityssä sekä hengellisessä että ruumiillisessa liassa.
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Edellisen tuman täytteeksi waatii kohtuus wielä lisäämään,
että Venäläisellä tnivallisen ymmärryksen lahjat owat hywät.
Hän on harivoin tuhma, käsittää sukkelasti ja woipi mallin eli
osoituksen jälkeen toimittaa sangen »vaikeitakin töitä. Mutta
tämä outin laitti. Sillä yhtä latiskainm kuin tämän kansin
maa on, maa jossa weden-putoulset, maarat, jylhät metsät eiwät
herätä ihmisen kuwastus-aistia, waan jonka alinomainen yhden-
lainen tasaisuus sen pikemmin tylsyttää, — yhtä lntiskainen on
sen mielen-laatukin. Sm todistaa kaikki hänen silvistyksmsi his-
toriassa. Vaikka luivultansi niin suuri, ei se runollisuudessa
esim. ole ivoinut synnyttää kuin yhden ainoan oikealla runo-in-
nolla wcuustetun kirjoittajan nim. Puschtinin, ja häntään ei
ollut puhdas Venäläinen. Muissa taiteissa lienee seikka wielä
pahempi, ivaissa tosin hywin muistan, että Helsingin Nikolain-
kirkon alttari-taulu on tuenalaisen maalaus-taiteen tuottama. Tie-
teissä emme tarkoinkaan etsien löydä yhtään »venäläistä nimeä,
jonka kuulu olisi lewinnyt juuri ulommaksi koti-maansi rajoja.
Teollisuuden historia ei myöskään tiedä mainita Venäläisen te-
kemistä hnwannoista eli parannuksista, ja ainoa tämän kansin
keksimä kone lienee — samowara (teetvedm-keittäjä), jos ei
senkin tekoa ja käyttämistä liene saatu Kiinalaisilta. Tähän
köyhyyteen saattaa joku kukaties sanoa syyksi ei kansin latis-
taisin hengellisyyttä, waan siwistytsen »vähyyttä. Siihen ivas-
ininan, että esim. Danteil, Gutmbergin eli Linnan, aitoina
Italialaiset, Saksilaiset eli Ruotsalaiset eiwät olleet juuri korke-
ammalla siwistytsen kannalla kuin Venäläiset tällä ivuosi-sidalla
owat, ja että päin ivastoin tilaisuutta oppimaan ja siivistymään
ei suintaan puutuin Venäjällä.

Mutta edellisistä mietteistä jakoko Ardatow'astakin ivoimme
nyt iäksi päiiväksi erota, ja yhfäNiä muuttua 200 mirstaa ete-
lämmätsi Peuftn kaupunkiin, jossa piina-lvMon ja pääsiäisen
lvietin. Pensin lääni on suomalaiselle kielen-tutkijalle siitä tär-
keä, että hän siinä tapaa toista sataa tuhatta Mordlvalaista,
jotka owat tämän kansakunnan Mokschalaista haaraa, jonka
murre hänelle on sitä wiehättäwämpi kuin ci siitä eikä sillä pai-
non kautta ole sanaakaan wielä tullut ilmi. Penft. jossa tilasto-
ilmoitukset sanomat oleman 22 tuh. asujaa, on wöhä-pätöinen
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kaupunki Surä-joeu marrella. jossa paä-osi s. o. MirtNtunnat ja
wirka-miesicn palatsit owat korkean-laisilla mäellä, ja muu osi
kaupunkia, joka parhaasta päästä on siman-laisia sonnan se-
kaan istutettuja hölliä kuin Wenäjän pienissä kaupungissa ylei-
sesti, pienen Pensinka-nimisen joen ja Sunin alangolla. Muu-
ten on Pensi marinaan lttaisimmia kaupunkia kristikunnassa,
sillä sen mäti-osissakin oli laduilla polwea myöten likna, mutta
alempana joutui jalka-mies monin paikoin hengen »vaaraan lian
lähden. Minä kysyin eräältä porwarilta, eikö st olisi kaupunki-
laisille etuisimpi, että kiweäisiwät latunsa lnin että tuossa liassa
syksyn keivään rypewät ja kesin taas elälvät ian-kaittisessi pö-
lyssä. Hän sanoi kaupunkilaisten sen kyllä ymmärtäneen ja
hänen 010-lljllllllnsll Pensissi, noin 30 wuotin, oli katujen ti-
iveämiseksi jo kolmeen kertaan rahaa kerätty. — No mihinkä se
raha on tullut, koska katunne wielä owat tiweämättä? — „Mi-
hinläkö? kysykää sitä," sanoi hän oinituiststi katsoen minua sil-
miin eikä »virkkanut sen enemmän mitään. — Pensin tuomio-
kirsso on niin yhdm-näköinen Helsingin uuden kirkon kanssa
kuin mansissa mansikan kanssa, ja nimessä waan on eroitnsta,
sillä edellinen ei ole niinkuin jälkimäinen pyhitetty pyhälle Ni-
kolnille, waan neitsyt Maarian etsingolle. — Kaupungissa on
pieni luteerilainenkin seurakunta, jolla on sielvä kirkko ja omitui-
nen pappinsi. Seurakunnan jäsenet owat mimmäksi osiksi Sak-
silaisia ja jumalan-palwelu toimitetaan tällä kielellä; sen jäse-
ninä! löytyi kaksi Suomalaistakin, nim. eräs pianon-ieiisi-mes-
tari nimeltä Gröndahl, kokosin Hollolastako »vai Lammella, joka
oli naimisessa Saksilattaren tanssi, näytti eläwän hywästi ja
oli luonteensa puolesta puhdas rehellinen Suomalainen, waan
tvalitti äitin-tielen unhottaneensa; ja toinen muuan nainen Ah-
ivmllinllalta, jota siellä oli mennyt naimiseen ivmäläisen sota-
miehen kanssa, tämän keralla ollut ivanteudessi Ranskanmaalla
ja rauhan tehtyä miehillensä tänne joutunut. Minun Pensissi
ollessani oli saksilainen seurakunta muuten hirmuisessa mim-
massi keskenänsä, sillä siinä kamppaili kaksi lahkokuntaa, joista
toinen tahtoi kirNo-raadistaa luoivutta erään ylpeän pakarin, loi-
nen hänen edellcnsi ivirassi pitää. Wiimein woitti edellinen
lahkokunta, pakari ajettiin hämäistyksellä pois mainitusta paina-



161

masta Mirasta, ja wotttanut lahkokunta »vietti »voittonsa juhlal-
lisella puuli-päimäisellä. Te uu Saisilaisen kirous ja onnetto-
muus, että olipa hän missi tahansa, niin on hän wiemita kan-
salaisia wastaan liian rauhallinen ja myutm-aittlllva, maan elää
oman man-miehensi kanssa alinomaisessa wähä-pätöisessi härs-
leessi ja tatcudessi.

Sunnntltninn jälkeen pääsiäisen läksin Pensasta ja tulin
tänne Krasnoslubodskiin seuraamalla tiistaina. Matkan pituus ei
ole kuiu 180 Virsinä, Vaan teiden pohjnitomuus jn posii-paik»
kojen sekä hcwoisten kelwottonmus tekiwät täinän mntkan hywin
ttäwäksi. Insirin, wälillä olcwnan pieneen, kaupunkiin tullessa
ivarsintin suuiutti nunna sekä posti-paitan sikaisuus että piisirin
häivittömyys, jonka tähden fnupllnkiin tultun ajoin suoraan
posti-mestarin tykö, hänelle asiain walittamaan. Se oli noin
kello 12 aikana päiwällä, ja posti-mestarina tuli eteeni ivanhn,
wannaan keisari Pawel Petrowitschin nituincn ukko likaisissa
liinn-housuissi, ruopoitcllen etuansa ja takaansa ja muutenkin
niin naurettaiva että kaipaukseni olin unhottaa häneen katsoes-
sani; entä sen tehtyäniinän saanut ukolta muuta tolkkua kuin
että piisinä olisi muka pitänyt korwille antaani hawittömyydes-
tänsi. Muuten omat posti-hemoiftt Venäjällä yleisesti hymät
niinkuin posti-paikatkin, jättimäiset hymät, jos mnttallliseNa it-
sellään on sinty-maattcet, ewäs-laussii ja palwelija. — Kylien
utto-näkö ilinuittaa lnatkalaisille että tässä läänissä elää paljo
aatelia, joka, ehkä monessa muussa kohdassa muistama Dum-
bom-ivainajan elnmän-miisiutta, ei näy panneen mieleensä mitä
runoilija tästä jalosta miehestä sanoo scnraamassi märsyssi:

1 rwlitill«n v»r I>»N8 tro,
Ilvnll in^en bunun pliii' liir^llta:

Ulll MliN Uijullli! Vili 8!N IIN,
Lor ml>n nek <1«u tili ntt iNZ,

jonka todistamat ne surkeat pahna-ryhmät, joita tässä tienoossa
nähdään tylien asemesta, ja ne räpäleiset, likaiset olennot, jotka
niissä elämät.
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Kahdeksas Kirja).

Krasnoslol'odsk'issa, Pensan
lääniä, 3 P. syysk. 1857.

Tämän-edellisen mntkn-kerlomulsm annettuani eli noin testi-
paikoilla mennyttä helmi-kuuta olen työskennellyt Mordwan
kielen kanssa Simbirskin, Pensin ja Tambow'an lääneissä, ja
menetin kuluueesta ajasta lähes kolme kuu-kautta Ersiläisen
murteen tutkinnossa ja neljä kuuta simalla tarkoituksella Mok-
schan kielen kanssa askaroiden.

Mordwan kansi löytyy pnrhnnstn päästä Nishnij-NoMgo-
rodin, Simbirskin, Pensin, Tnmbumnn ja Enrnlow'nn lääneissä
elikkä Ok»- ja Suiii-jokien mäli-inaalla, mutta mähenuunssi mää-
rässä elää tätä kansia myös Kasinin, Sainnran ja Orenburgin
lääneissä, jn tekee sen luku, Köppeniä myöten "), yhteensä
480.241 henkeä. — Mainilussi maassa on tämä länsi ili-muis-
toisista ajoista elänyt, sillä jo Nestor ja muutkin kesli-ajan ker-
tojat tuntemat sen siinä. Sen asuin-ala mahtoi kuitenkin mui-
naisina aikoina olla laweampi länteen päin ja ulottua itseen
Okaan asti, johon se nyt ei läheskään ulotu, lostn puhtaita
Mordman-tielisiä paissain nimiä kamalaan aina mainittua jolen
myöten tienoissa, tätä nytyä ja jo lauan takaperin Venäläisten
asuulissi. Näin muodoin mahtoi myös se monelta historioitsi-
jalta peri-häiviöön kadonneeksi päätetty Muroman kansi, jonka
Nestor pitää erityisenä kansina ja jonka nimi wielä tänäi päi-
lvänä on Okän wllnella oleman kaupungin nimenä, ei olla
munia kuin lännemmäksi ulonnul lahko Mordwan kansia, si-
moin kuin se ei karttana näillä seuduin ollui Merjan länsi
epäilemättä oli Tsiheremisseja joiden oma-nimi on Mari ja joita
wielä tätäkin nykyä löytyy Volgan oikealla rannalla N. Now-
gorodinkin läänissä.

') Suomen M°opiston Konsistoriolle.
") Kirjasessa: -Ulli, 3-l!in>i>i>-^ii-!,!-.i>nii I?»i>, K Dupol^iicnuu?n<^-

«-i,,, C. I!«,<-,,-7,z >>i,> !!W. Castrkii'in nykyjään ulos-annctussa titjassa
Klbnologiska Föreläsninssar öfwer Nllaista Folken ilmoiletaan tä-
»i.in kansan määrä, saman tekijän wanhempia töitä myöten, iv!) tuhatta hen-
keä iv-.ihemmäksi.
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Mordwan kansi hajoaa kahteen murrckuntaan nim. Ersä-
läiset (heidän omalla kielellänsä Erzä, monik. Grzät) ja Mok-
sch alaiset (M o k scha, monik. Mokschyt), eläen edelliset par-
haasta päästä N. Norogorudin ja Simbustin, jättimäiset enim-
min Pensin, Tllmbomiin ja Saiatowan lääneissä, joten Ersi-
läiset woipi ftnon pohjaisiffi ja Motschalaistt eteläisiksi Mord-
»valaisifsi Kummankin murrekunilan lukua on waikea tarkoin
määrätä, silla muutamin paikoin elämät he sitaisin yksissä piiri-
kunnissa, toisinaan yksissä kylissäkin; waan jos arroiolta kuiten-
kin panemme Elsiläisten määrän noin 250 tuhanneksi ja Mot-
schalaistt 230:tsi, niin emme luule loman paljon erehtyneemme.
Eri-lllisuus heidän »välillänsä on, josto osiksi lamoissakin ja
maattcuksessa, suuriluinasti kielessä, jossa, jos molempien murre-
kuntim kaukllisimlnat poitkeamiset panllnan mastattNin, eroitus
on niin suuri, että niiden puhujat eiwät ymmärrä toinen tois-
tansa, waan heidän täytyy Venäjän tielellä selwitä toisistnnsi.

Pää-murteena woipi pitää Ersiläisin ja päättää, että jos
Mordivalaiset woisiwat terran rakentaa iisellmsä kirjallisuudeu,
join kuitenkaan ei ole toilvoinista, tämä mmre tulisi olenlaan
sen ticlenä. Tämä päätös astuu tutkijan mieleen niin hywin
siitä syystä, että Ersiläistn murteen tailvutus-uluodot ownt täy-
teläistmmät ja kielen nlkn-peräinen lnonlo siinä on kukaties pa-
remmin säilynyt kuin Mokschlllaistssi, kuin myös siitäkin, että
ne kirjalliset kokeet, joita Mordwan tielellä on tehty, nim. uu-
den Testamentin käännös ja pari rukous-tirsiista, omat toimite-
tut tällä murteella. — Tämä testamentin-käännös on myös saat-
tanut Ersiläistn murteen tutummaksi oppineille siten että tun-
nettu siksilainen kielen-tutkija v. d. Gabelentz sm johdolla ty°
häsi pienen Ersiläistn kieli-opin (painettu aita-kautistssi kirjassa :

Zeitschrist fur die Kunde des Morgenlandes, zmeiten
") Castr-2n'in edellä-mainitussa työssä sanotaan Mokschalaislen cläwän

idän puolella, Eisälciisten lännempänä, joka on ihan wäärin; lännimmäiset
Mordwalaiset löytywät Tnmbow'nn läänissä j« ne tiedän omasta käymcistäni
heidän kylissänsä puhtaiksi Mokschalaisiksi. Samassa lyössä luetaan niiden
läänien joukkoon, joissa tätä kansaa löylyy, Wättankin lääni, waikka siinä
oikeutta myöten ei löydy yhtään Mordwalaista, eikä heidän tiedetä koskaan
näin kauas pohjaiseen päin ulottuneen.
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Vandes zweites u. drittes Hest, Göttingen 1839), joka tähän
asti on ollut ainoalla lähteenä koko Mordwan kielen tuntemi-
sille. Tapa-turma ja kääntäjicu ymmärtämättömyys siattoimat
kuitenkin, että mainittu pyhän kirjan käännös tehtiin semmoisella
paikka-kunnallisella murteella itseä Ersiläistä, että käännöksen
kieli ei suinkaan anna täydellistä kuwaa wiimeksi-mainitustataau
murteesta saatikka Mordivan kielestä yleisesti, ja näin ei Gabe-
lentzinkaan työstä ole sitä hyötyä, jonka siitä muuten möisi
toiwoa. Hänen teostansa tiedetään suomalaisessa kieli-tussiu-
nossi hywin tunnetun oppineen Viedemannin, siman Testamen-
tin-säännöksen ja myös sinkun suullisenkin tutkinnon johdolla,
jo muutamia »vuosia parannelleen ja tällä tawoin hankkiman
uutta Ersiläis-Mordmctlaista kieli-oppia, joka kukaties jo pian-
kin ilmaantuu yleisölle.

Juuri siitä syystä että Ersiläincn murre näiu muodoiu
etu-kynnessä on ollut tutkinnon alaisiin, ehkä painoon joutuneet
tiedot siitäkin owat sangen »vaillinaiset, päätin minä ottaa sen
tähän asti liiaksi laimin-lyödyn ja ei »vielä ollenkaan tunnetun
Mokschnn kielen työni esineeksi. Hankittuani Ardntowassi ja sen
tienoissa soweljasteu kielen-lääntäjien kantin itselleni tarpeellisia
niin kieli-opillisia kuin sina-tirjallisiatin ja olletikin lulvullisia ai-
ucita Ersin murteessa, tulin lviimcisinä päiminä huhti-luutn lanne
Kinsnoslobodstiin Pensin lääniä jn olen työskennellyt tassi
piirikunnassa tuin myös Spaskin ja Tcmnikoman piirikunnissa
Tambomiin lääniä toto kesin Mukschan murteen tanssi. Tästä
kielestä aion masta, jos erinomaisia esteitä ei tule eteen, painon
tautia ilmaista kieli-opin ynnä kieli-näytteiden ja sana-luettelon
tanssi. Ersiläiset aineeni owai myös pian julnisiawat, ehln
en wielä ole päättänyt, tmnnioiftssi muodossa sen lvoin soluel-
jaimmill tehdä.

Paitst tieli-oppiin jn sina-kirjaan kuulumia aineita on mi-
nulla lakkaamatta ollut tarkoituksina laulujen ja »luiden sen-
kaltaisten kansin oman hengen tuottamien kerääminen. Täm-
möisiä tuotteita on minulln nyt koossa Mordwan kielellä yleensä:
216 arwoitusta, 31 laulua, 12 eläin-situa ja 3 pitempää täri-
näin paitsi muita pienempiä kappaleita. Näistä suotakoon mi-
nun tässä antaa pieniä näytteitä; ensin artvoitutsistn.
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Tuwan katolta Venakko-tyttö mäkeä laskee?—Hiivus-harja.
Talosta taloon punainen kukko juoksentelee? — Tuli.
Ukko menee metsään, edellänsä kymmentä sorsia ajaa? —

Varpaat.
Metsissä mikä ci näy? — Puun-sydän.
Sain lllnnnastll, yksi pässi? — Tähdet ja kuu.
Kuisman tyttö kaunokaineu läksi mettä lähteheltä, sormut-sen Meteen pudotti, tuu näli sm, jätti, pciimä näki, otti? — Kuura

(yö°halla).
Leikkaamalla ei leikknu, repäscmällä ei rcpcä, kaiken maa-

ilman elättää? — Vaimon rinta.
Itse alastoin, paita sisällänsi? — Kynttilä.
Sopellct karhu kiljuu? — lauhin-kimi.
Pnä on, selkä on, matsia ei? — Wirsu.
Astun, astumat, seisahdun, seisahtuivat, heinää annan, ei-

mät syö? — Sukset.
Hakkaan, hassaan, lastua en tee; astun, astun, jälkeä m

tee? — Wenhe.
Astuu hcrroitsi, puhuu Tatctnksi? — Hanhi.
Minulla on ohjatset, maan ympäri yltälvctt, itseni ympäri

eimät yllä?—Silmät.
Neljä lveljestä, toinen toistansa ajamat, yksi toistansa ei

tawota? — Karrin pyörät.
Metsissä syntyi, metsissä kaswoi, ihmisen kädessä itkee? —

Wiulu.
Varpunen härkää pitelee (ivartioitsee)? — Lukko kirstun

edessä.
Härkä puuttui puiden Maliin? — Uuni.
Nauta-ivanne tuman ympäri? — Noki.
Sinuun katsoo, nauraa? — Rako.
Peltoa myöten astuu ukko, rartta-siappaat jalassa? — Aura.
Mordwalaisisln lauluista woimine tässä kertoa sen, mitä

tschuwaschilaisisln tätä ennen sanoimme, että niiden runollisuus
on hywin wcihäinm ja että niitä siinä katsannossa kerääminen
ei olisi »vaiivaa maksanut. Ne eiwät ole niiittuin Suomen län-
sin laulut täyden sydämen tuimille puhkeaminen, waan pidetään
laulajittansa enemmin nuotin-kannatuksena yhdessä laulettaessa,
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jonka tähden sisällys on jäänyt korjaamatta, on useasti tumma
ja poikkinainen ja »viittailee maan sitä, mitä sanoa tahdotaan
ja jonka laulajat sekä kuulijat — ehkä ei syrjäinen lukija niin
hywästi — niinkin ymmärtäivät.

Historillllisesta sisällyksestä ei minun kokoamissani ole kuin
yksi laulu, waan se on sangen merkillinen, sillä se on Pugat-
scheiviu kapinasta ja osoittaa tamallansi sangen selivästi sen,
mitä myös tämän kapinan historiassa kerrotaan, nim. että Itä-
Venäjän kansat eiwät suinkaan olleet »vastoin tämän kapinoitsi-
jan yrikyskä, kuiu myös senkin, mitä he häneltä toiwoiwctt. Se
kuuluu smlnawllsti: „Missi, missi palaa tuli, palaa? Jäikin*)
maassa, Jäikin kankaalla palaa tuli, palaa. — Miksi palaa tuli,
palaa? — Uusi tsaari pyrkii Mirkaan: „kolmena Muonna m ota
maksuja, seitsemänä muonna en leikkaa sota-miehici "); rahlvaau
päälle lasten huokean, bojaricn päälle lasken raskaan; bojarien
ruumiita hakkaan kuin metsiä, heidän päänsä kisi-palloiksi leitte-
len, Merensi jokma juoksutan; bojarien tukista kolme nuoraa
punon, yhden puuon Knsinin kaupungin ympäri, toisen punon
Moskowan kaupuugin ympäri, kolmannen punon Pietarin kau-
pungin ympäri."

Seuraama mordmalainen laulu wilvahtaa wähän suoma-
laiseen oluen-synty-llluluhun. .Missi syntyy humala, missi
kasmaa humala? — Märässä paikassa sc syntyy, pajukossa,
wlllkea simpsutta hänen jymänsi; puhui tuuli, puhalti sen, tn-
hun, kuhun puhalti sen? — Joen reunalle, keittu-huoneesen pu-
halti sm, keitto-huoneessa olutta keittäivät, sammion laitaan pu-
halti sen, alkoi se rukihen tanssi puhua: ruis-äiti, ruis-äiti, an-
nas nyt puhuinattomllt panemme puhumaan, tappelemattomat
panemme tappelemaan, tanssimattomat panemme tanssimaan."

Myös seuraaman laulun sisällys juohduttna mieleen erästä
Kantelettaressa löytymää laulua. „Hywä tyttö, kelpo tyttö oli
Tanja; syntyänsä oli Tnnjn ounistunut, wartalon-kaswultansi
oli T. onnistunut. Aina astuu T. paidassa, aina astuu T. ha-

") Tiettämästi kutsuttiin Uraali-jokea ennen tätä kapinaa laikiksi, ja
sen seuduissa syttyi se ensin.

") Nim. leikkaa tukkia sota-miehiksi olettamilta.
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mcessi, aina asuu hän ylä-tuwassi, ivaloisin ilkunan wieressi,
höyhen-tyyny Tanjan alla, hopea luoli Tanjan jalkojen alla. —

Sulhaset kulkewat Tanjan perään, kukalaiset sulhaset kulkeivctt?
— Tarauskin kaupungista, kaupungista pohatasta, sulhaset kul-
kewat, bosirit kulkemat. — Vanhin sisarensa TanjnllN kysyi:
meuetkö ivai et mene, Tanja rassahani, nyt bosirille, menetkö
ivctt et mene nyt isännälle? — „Bojaiin tykö, sisirumi, paljon
»vieraita kulkee, tuin tulemat, täytyy heitä ivastaan-ottaa, kuin
lähteivät, täytyy heitä saattaa." Vielä kulkemat sulhaset Tan-
jan perään, rikkaat Ersiläistt kulkemat. Kestimäinen sisarensa
Tanjalta kysyy: menetkö ivai et mene, Tanja rassahani, nyt rik-
kaalle? — ..Rikkaalla on paljo työtä, yhdestä pimeästä toiseen
pimeään asti (s. o. ivarhciin aamusta myöhä iltaan) tupaan
et pääse." Taas kulkemat Tanjan perään kolmannet sulhaset,
nyt paimenet. Kolmas sisarensa Tanjalta kysyy: menetkö ivai
et mene, Tanja rassahani, nyt paimenelle? —

„ Paimenella on
leipä malmiiksi lciivottu, leipä malmiiksi leikattu." — Todella
annettiin T. paimenelle, todella annettiin T. köyhälle."

Rakkauden woimaa ja woiitoa sitä ivastaan laulaa seu-
raawa laulu. „Hywä tyttö, kelpo tyttö oli Aivdotsi; hän poi-
kaa, hän tytärtä, hän ainoa odotus (manhemmilla). Aina as-
luu kengässä, aina astuu sukassa, aina astuu hymässi paidassa,
aina astuu maltcassi hameessa. Kolme peltoa on A:n isillä
hyyrättyä maata, kolme peltoa kylmettyä eloa, kolmella pellolla
kolme karjaa eläimiänsä, kolmin-kymmenin työ-miehiänsi. —

Kuolema-tautiin A. kääntyi, kuolema-tautia A. potee; issunan-
korkuiset omat hänen polsierinsi, penkin-korkuiset hänen iyynyn-
si; isänsä oleskelee An siilo-puolessa, äitinsä oleskelee An pää-
puolessa: „wihcriäinm rakas A., punanen ratas A., elä kuole
A. tyttäreni, elä hutu A. tyttäreni! kolme peltoa minulla on
hyyrättyä maata, kolme peltoa minulla on kylmettyä eloa, ne
olkoot sinun, Ani." — „Taattostni, omasi olkoot, myrsky-tuuli
puhukoon heidät, musta multa peittäköön hcidäl." — „Wiheriä-
nen rassahani A., elä kuole A. tyttäreni, kolmella pellolla on
kolme karjaa, nekin olkoot sinun." — „Ei niitataan ole minun
tarmis, omasi olkoot, haaman-lehtinä maahan langetloot." —

„Wiheriäinen rassahani A., punainen rassahani A., kolme-fym-
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mentä kyö-miestä on ininulla, tuta mielesi pitää, se olkoo» si-
nulle mieheksi, se olkoon sinulle puolisoksi." — „Kauan sitten
olisit, taattoni, tämän sanonut, m olisi kääittynyt tautiin; Wa-
silejta pitää mieleni, Vasilejlla Martnlo on suora loimu, punai-
nen omena on Vasilejlla nälö, se olkoon minun." — „Kaiken
A. kirosi, ainoastaan Vasilejta ei kironut; A. nousi kuolema-
taudista, A. parani."

Surkean sisillyfsensi »vuoksi on seumaiva laulu sangen la-
wenlta lc»vennyt Mordwalaistm sekaan ja löytyy minulla setä
Ersin että Mokschan murteessa, jälkimäisessä kuuluma näin:
„Woi koira, koira, Ersin Mitjuha (Dmitrij), äitinsä tappaja!
Hän minta-tähdm tappoi äitinsä? Velhon ivaimonsi tähden,
laiskan nnisensi tähden: hän ei illasta ivnlmo, ci nnmustn nouse,
ei tulta puhu, ei tupaa »valkaise; mitä häu toiivoo? Anopillansa
on toluie korlvon hywyyttä, yksi torwo on töynnö palttinn-
panssujn, toinen töy»nö ivaimon-paitojn, tolinns töyunö michcn-
pnitojn, lvnlmiitsi ommcltujn. „Nouse, puolisoni, äitisi lvie tnu-
knisiin pitoihin, sisnresi tykö iloitsemnnn, sisartasi terivchtimään;
sinne hänet hukuta." — Sinne »vei kuim M. äitinsä suurta
tietä myöten; takaisin tullessa suurta metsiä myöten, silcnta
mctsiä iiiyötcn, syrjä-tictö myöten, loira M. öitinsi kantoi rot-
kon laitaan, ohsin-siimittnan koira M. öitinsi hirtti, koilvu-
haun alle koira M. öitinsi pani. Käänsi Heinosensa Ersän M.,
koira kotiin mmi, alkoi lnulnn toim M., laulacn kotiiu tuli.
Vaimonsa tuli mastaausi koiran Mitjnhan tanssicn. „Iloitst
puolisoni, iloitse emäntäni, m tuonut äitiäni kotiin, ohjnn-sil-
mukntta äitini hirtin, toimu-hnon alle panin, kolme lorwoa hy-
»vyyttänsä meille jäi, nyt äitini Marttinaan ei niitä myö, ci si-
sirellciil anna niitä." Siitä alkoi koira M:n mainio illasta
walwoa ja aamusta Mnrhain nousta." — Ersiläistssi käsityk-
sessä tätä laulua on st lisäys, että Mm heMosct, äitin tapet-
tua, puhlesivnt ihmiscn kiclcllä puhumnnil jn uhlnsiwnt niurhn-
työll kyläil wanhemmille ilmoittaa. Tnniän tertoi M. kotiin tul-
tua ivaimollmsi, joka ncuwoi häueu näistä taipanjistn siten
mnpnutumnnn, että heidät tappaisi. Sen hän tctitin ja sitten
clilvät mies ja waimo hywästi, sillä rangaistuksesta murhan
tähden ei tummassakaan käsityksessä lvirtetn mitään.
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Vann olkoonkin näistä jo kyllä Mordlvalaisen runouden
näytteeksi. Jos ei jo kieli osoittaisi tämän kansin kuuluman
Suomalaisten suku-kuntaan, niin nähtäisiin hywästt näistä lau-
luistatiu, cttä Mordlvallllnen rakastaa simoin kuin Suomalai-
nenkin hiljaista, surun-sekaista miettilvää mieli-alaa ja tältälin
puolen on jättimäisin meli. Muuten on Mordmalaium tyyty-
»väinen kohtaloonsa, tvilpitöin täytöksessänsä ja ahkera sekä tai-
tama työssänsä. Kaikista Itä-Venäjän wiems-sukuisista kan-
soista (niinkuin Tschuwaschit, Tscheremissit j. n. e.) näyttämät
Mordlvnlniset muodoltnnsi enimmän oleman Suumalaistcn nä-
kuisct ja uscasti uwat miulillc, latsuessini mordwnlnisem mies-
pnttveen, Samun ukot juohtuneet mieleeni, jos nini. jälkimäisillä
olisi parta ja päällä se lian-karwainen ruskea kauhtana, jota
edelliset knutnlvat wenäläisten talon-poitien mukaan. Mordma-
laisten maimojll en kuitenkaan millään muotoa tahdo metää
Salvon herttaisien emäntien rinnalle, sillä he eimät ole edes
»iukiiii-menemättään saatikka kauniit, johon kuitenkin osiksi lienee
syynä heidän lulnmnllinm wnnttcutsensikin. Tämä on aiwan
simnnlninm tui» Tschuivaschittarim ja Tschcrcmissittärien puku,
josta tätä enncn jo ulc» antnilut selityksen, nim.: paidan-knltni-
nen malkea palttina-hame, punaisilla kirjoilla kirjoiteltu; rinta,
knulll ja komat helmillä, rahoilla ja kaikcn-laisilla muilla helis-
timillä koristellut ja jalat niin monin-kertaisilla siäryksillä pau-
loitetut, että sääri on pnlsu luin pölkky. Monen Mordivnttnren
muotoa rumentaa sekin että silmät omat tipeät, jota taas tulee
siitä nlinumaisestn siivusta, jossa tämäkin kansi, niinkuin kaikki
Suonialaiset, rakastaa clää tuhrustaa. Muuten on Mordwalai-
scn elämän-laatu jn asunto melkein yhden-lainen tuin täkäläisen
Wenäläls-rahwaan, eikä heidän taivoissinsikaan enää talvissa
suurta croitusta jälkimäisistä. Hc owat ahkeroita kristityttä s.
o. pnastoalvat tarkasti ja ristimät silmiänsä useasti, maan muni
seitta heidän nykyisissäkin luuloissansa kuin myös ivanhcmmat
tirjoituksct hcidän elostansa ja olostnnsi cdes-menncinä aikoina
osoittnivat, cttä Kcrem ctin pnllvelus uli hcillätin uskunn. Muista
tämän palmcluksen jäännötsistä mainitsematta nimitän tässä
Maan sen, että he tcwäällä, taivallisesti ensimäismä helluntai-
päilvänä, kyläkunllittain jussilussi läheisessä lehdossa teurasta-
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wat härän, joka paikalla keitetään ja syödään ja jonka nahka
ripustetaan puuhun; Vaan tämä Keremetille uhraamisesta jää-
nyt tapa on muuttunut missei kristilliseksi käytökseksi, sillä juh-
lan alkaa ja päättää oikea-uskoiuen pappi rukouksella ja omat
rukoilijat myös ivarustetut jumalan-kuwillansi, niin että sen
hengen, jolle tämä juhla ennen Vietettiin, luulisi uyt olewctu
sangen Vaikean tässä seurassa Viettää omia pitojansa.

Yhdeksäs Kirja.

Kasasissa ,5 P. lokat. »857.

Vähän päälle kahdeksin kuu-kauden liikuttuani ja oleskel-
tuani useammissa lääneissä tämän kaupungin etelä-puolella, pa-
lasin tänne menneen kuun kesti-paikoilla ja tullen täällä kuka-
ties koko talinen »viettämään.

Koska nyt taas sian Maisuuden Suomettaren lukijalle
jota-kuta kertoclla, niin tulee tässä tehdäni pieni selitys, joka jo
kauan on näyttänyt minusta tarpeelliselle, waan joka marsinkin
lienee tehtäivä nyt, kuin toiwon tuttawuutmi mainitun lukijan
kanssa mielä jotsi-kuffi ajaksi pitenmän. Moni on saattanut
nim. arlvclla että näissä kirjeissäni koman wähän puhuu niistä
kansoista jn kielistä, joitn tutkimaan tänne olen lähtenyt, mutta
enimmin waan wähä-pätöisistä omista seikoistani matkoillani,
joista muka ei kukaan miisistn mitään. Tähän »vastataan, että
mikä näistä kansoista ja kielistä on puhumista, sen olen joko
jo puhuuut Suomen Mi-opiston ylistettämälle Konsis-
toriolle matka-kertomuksissa eli masta puhuma erinäisissä töissä
Marsinkin kielistä, waan että se muuten ei olekaan sitä laatua
että suurempi yleisö sitä rakastaisi cli cdes käsittäisitään. Että
taas Suomettarelle lähettämissä kirjeissäni en ole kertonut muuta
kuin sm mikä itselleni on tapahtunut eli minkä itse olen näh-
nyt, m koronnut mistään yleisesti latelemaan cnkä luontunut
mitään runoilijan moni-mäiism lasin läpi katsomaan eli sula-
nut hänen hellillä sanasillansa huokailemaan, — kaikkeen tähän
lienen kukaties itsekin syy-pää, waan ymmärtämä lukija arwctn-
nee myös nekin ulkonaiset syyt tämän-kaltaisten teosten ivciilli-
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naisuuteen, joita en minä eikä muut kirjoittajat meidän maassa
woi mälttäci. Tämän ohessa täytyy tunnustacmi, että minua,
muiden matka-kirjoituksia lukiessani, enimmin omat setä »viehät-
täneet että hyödyttäneet semmoiset matka-kertomukset, joissa mat-
kustaja koristelematta puhuu omat näkönsä ja kuulemansa; sillä
näin antaa hän lukijalle pamimman kuivan matkaamastansa
maasta ja kansista. Sentähden luulen että, jos minun matka-
kertoelmani ivoisimat jonkun wähän ketä »viehättää ja »vieläpä
hyödyttääkin, olisi siihen syynä juuri se, että niiden lanka juok-
see kädestäni, ei ylös ilmaan niinkuin poikien paperi-leijoissa,
eikä myös niin järkähtämättömästi suomcm kutu lanka sinan-
lennättimissi, maan ikäskuin hämähäkin lanka kierrellen ja poi-
mitellen ja silmukoillansa mitä-kuta saalista pyydellen.

Tämän selityksen tehtyä moimme siis käydä iistä matka-
kertomusta tällä perustuksella jatkamaan.

Se on oloni Krasnoslobodffissi, josta tässä nyt olisi jo-
tnti sanottama. Kuin tämän piirikunnan kaupungin olin päät-
tänyt itselleni kolo-kesäiseksi pää-paikaksi josko ei alinomaiseksi
010-siaksikaan, niin oli minun siinä säälaiva korttien, jossa joten-
kin Moi toilneeu tulla ja sm-taltaista työtä toimittaa kuin mi-
nun on. Tätä tolkkusin poliissillmkin, joka täällä, niinkuin muu-
allakin missi olen ollut, oli kuroernöörilln käsketty laitti lailliset
maatinlllkseni täyttämään. Lailliseksi oli tätä ennen moni gorod-
nitschij nähnyt senkin tvaatimuksmi, että minulle annettaisiin
truunun-korttieri eli oikeimmitm yksi niitä korttieria, joita tussi-
kin kaupungissa löytyy tahi hankitaan matkustamia ivissa-miehia
ivastm. Mutta kuin Krasnoslobodstissi nyt seisoi kokonaisen
jalka-rykmentin päällissö-kunka ja osi iistä rykmenttiäkin, ja kau-
pungilla näin muodoin näistä ivieraisin jo oli kyliänsä ja wä-
hän päällenkin, niin ilmoitin poliisiin pciä-miehelle, jona. gorod-
nitschijn ei kauan sitten kuoltua, oli ueljännes-upsicri eli niin-kut-
suttu kivartalnij, suostuivani itse hyyrnämään korttierin, jos
hän waan sississojensi kautta hywän semmoisen hankkisi. Tämä
herra oli nöyrä ja imelä kuin hunaja, niinkuin ihmiset täällä
ensi silmäyksessä aina owat, ja lupasi kaikki toimittaa, mitä itä-
nänsä minä »vaan ..olisin hyivä ja käskisin." Tällä lohdutta-
»vaisella lupauksella erosi hän minusta, waan kuitenkin piti mi-
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nun rypeä täyttä kaksi muoro-kautta erään pienen tschinoivilttan
kortticrissi, johon tultuani olin joutunut, enucukuin herm klvar-
tal'nij lähetti poliissi-miehen ilmoittamaan että »yt oli löydetty
muka ..herrns-korttieri" minulle eikä sen kalliimmasta hinnasta
kuin 7 hopea-ruplaa kuu-kaudessa asunnosta, ruonn-teosta ja
simowllmn eli tce-kattilan antnmisestn. Hinta kaikui lvähän
kummalliselta kurwissini. ivaan päästäkseni pois mainituu tschi-
nomnikan pnristn. jotn alinomaa kiusasi minua jumaluus-opilli-
sella lviisiudettansi. jotn hän pari ivuotta papin-stlninariosft
ollessaan oli päähänsä ammentanut, päätin ottaa toisen korttie-
rin mistä hinnasta ja miissä-laisen tahansa.

Eikä suinkaan ollutkaan onni minulle armas tällä kertaa.
Tultuani uuteen korttieriin, johon poliissi-mics jo edeltä päin
heivosclln saattoi kaluni, löysin sen oleman inivallisen pienen ku-
ivan, joka iauta-laipiolla oli jaettu kahteen eri-totoiseen osia»,
joisin emäntä karsilla-puolta kutsui kiittelelvällä nilncllä „sänky-
kamariksi." Lattiassa oli uunin edessä suuri reikä, johon, niin-
kuin sen jälkeen päin joka päimä sain nähdä, ..sukkeluuden muoksi"
asujan silmi-ivesi kaadettiin hänen pcseytyänsi ja myös rikat
sekä lika-lvesi korjattiin, milloin lattia la'aistiin cli pcstiin. Sei-
nät oliivat nuoruudessansa olleet »viattomuuden karmaa s. o.
ivattecit; maan niinkuin lnitki maa-ilmassa roauhmee ja i'cin
enetessä nuoruuden tariva arwattawasti wähence, niin oliivat
näinä seinätkin hempeytensä kadottaneet ja ottaneet nimeämättö-
män näön, jota mahtoi olla likinnä lika-harmaata. Tämä har-
maa oli kuiteukiu wielä uiiu »valkeata luontoa, että tntsilija hel-
posti haivaitsi ne rvcri-täpät, jotta entisten asujien sodat lutikko-
jen kanssa oliivat seinille jättäneet ja joita „ sänky-kamarin" sei-
nät, olletikin makuu-siaksi asetetun laivan seudussa, oliwat täynnä.
Näky tulvasta oli ttsestn „silisin" likaiselle pihalle ja sänky-
kamarista pieneen solaan, johon isännän »vieraat alussa, »var-
maan »nyös „ sukkeluuden ivuotsi," pistäytyiivät tarpeelleen. Sa-
nalla sanoen: herra kwartal'nij oli minun saattanut semmoiste»
luolaan, että pahempaa menäläisessätään kaupungissa Harmoin
tärvätään. Minä nuhtelin hänlä tästä ja uhtNsin kulvcrnöönlle
kirjoittaa hänen lemä-peräisyydestänsi kohtaani; mutta nyt muut-
tui hän taas niin soturisetfi, niin imariclemaisetsi ja niin nöy-
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räksi, että waikea oli häntä ei uskoa, ja lupasi kohta kuulustella
uutta korttieria, maan makuutti kuitenkin nykyistäkin asuntoani
hyiväksi sen puolesta, että emäntä oli taitama ruoan-laittaja eikä
muka ymmärtänyt, minkä-laisissi palatsissa minä olin tottunut
elämään, kuin en hylväksynyt tämmöistä korttieria, jossa kaikki
piirikunnan anteli knupuugissi käydessään piti majaa, sillä se oli
Krasnoslobodstissi ensimäincn postosilij dmor eli maja-talo.

Minä en tuntenut knnpunkia, sen tuntija poliissi oli minun
tähän korttieriin saattanut ja laduilla oli likan polmia myöten;
minun täytyi siis tyytyä twartnliujn makuutuksiin, »vieläpä olla
hyivilläni, että oliu edes taton nlln. Mutta päätökseni oli, itse
hnnttia itselleni telmollinen torttieri, tultuani mähän paremmin
tuntemaan paikan jn sen asujat. Eikä tämän päätöksen täyttä-
niistä suilttnnn puliissi-upsierin liittämä emäntä eli hänen iapansi
ja taitonsa hidastaneet. Hän oli, niinkuin sen jo muutamia
päimiä elettyäni talossa hawaitsin, „»viinaan menewä", ja ensi
kerran näin hänen wahwemmassi „pajussi" pyhän Nikolain päi-
ivänä, jolloin eukko oli uiin pehmeä, että askareista ci tullut mi-
tään matmistn jn cttä koko talo s. o. läpsit, palluelijat ja asujat
siilvat sinä päitvänä pitää paastoa. Vaan höltkä-iviinnssi oli
hän singen usein, mili'ei joka toium päiwä, ehlä hän lällöin
läydcsti ioimiiti laitti työnsä ja ainoastaan poskien erinomainen
hohde ilmoitti hänen wiinn-pottua suudelleen. Kaikeksi onneksi
oli hänen luontonsi tässä tilassa tyyni, niin että ei tapellut eikä
räiskänyt, »vaan hänen kuiskattiin tällöin pikemmin rakkaudessa
oleman yli-määrallinen asujiansa kohtaan, jota en kuitenkaan itse
koskaan haivainnut. Waan hänen taitonsa ruoan-laitotsessi oli
niintuin tattli muukin, mitä edellä-mainiitu poliissi-herra minulle
puhui, wnliteitawasti walhetla. Hän (emäntä nim.) ei tässä
nsiassi ollut iviisiampi iawallisia wenakkoja eitä osannut laittaa
muuta ruokaa tuin yhtä näistä toimesta: schtschi (kaali), ks-
scha (puuro) jn uhH (kalamliemi). Kuin minä »vielä olen koi-
tunut sille pahalle tamalle, puoli-päimäisetscni maatinlaan talsi
ruonn-lnntua, niin armaa jolainen eitä emännän taito pian oli
tyhjennetty. Ihteydet kaali-j-puuro ja liemi-f-puuro (kol-
mas yhteys kaali-j-liemi on mahduioin) omat kyllä hymät
terratsmsi, »vaan kuin ne joka toinen päiwä palaamat eteenne
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yhtä malttamattomasti tuin päilvä nuusee, niin jo mielellännekin
luulen rupeamanne tuumimaan jotain ivaihdosta. Vaihdoksen
haivattsilssiu minä ja sen niin tehollisen, että halvaitsemallmi
olen aitonut pyytää palkintoa joko gastronom-yhteydeltä Pieta-
rissa, huoneen-hallitus-seumlta Tnrussi eli julta-tulta muulta
yhtä tiilvaasli yhteistä hymää cthteroilvalta seuralta. Hawaitfe-
mani on nini. se, että tuin kaksi päimää syöt puoli-päiwäisen ja
kolmantena ei ole ruoka-halua, niin sinä päiivänä ole syömättä.
Kas tämä maihdos on sekä terlveyteen että »aroihin nähden
niin hyödyllinen kuin yksin-kertaincnkin, ja ihmeeni on maan
sitä että tämä keino, ehkä sen kyllä monikin käytännöllisesti lie-
nee hamainnut, ci mielä ole saatettu lalucammalta ilmi.

Ennenkuin tästä henns-korttieristani eroan, täytyy wielä
sinoani sen isännästä, että juoppoudessa, josko ci missään muussa,
oli hän ivaimonsi herra ja pää, sillä hän joi ja malasi, »lakasi
ja joi, yhden miikon toisensa perästä, urutta snorittautui aina
maanantaina silmäksi. Hän oli kolmannen luotNu (gildin) kauppa-
mies, ja kuin maanantai oli miikon markkina» eli bnziU-päimä,
jolloin ympäristön maa-rahmas ioi taivaratansi, mimmäksi osiksi
eloa, kaupunkiin kaupaksi, ja kuin kaupungin pienet kauppiaat
elämätkin sillä, että he suuremmille ja niiden rahalla polku-hin-
nasta ostamat talon-pojan elon, niin oli tällöin jo lcmä-peräi-
sinkin pormari liikkeellä jotakin toki miikon eläkkeeksi knhmun-
massi. Tämä ei kuitenkaan ollut suurin syy siihen, että isäntäni
tällöin oli selmcinä; kauppansa rinnalla oli hän myös pieni mitta-
mies. Krasnoslobodskissi ja mannaan muissakin Wenäjän kau-
pungissa tulee omia tuotteitansa myöwä» talon-pojan sotaisesta
kuormasta, jota kaupungin torilla alvataan, suorittaa sen kassaan
maksun, joka täällä kuului olewau 12 kop. hop. Tämän tulon
oli korttien-isäntäni armteernnmit kaupungilta s. o. hän maksoi
missin määrätyn summan muodcsft, siipa sitten enemmän eli
mähemmän talon-pojilta, ja tämän maksun kantaminen st oli st,
joka hänen joka maanantai herätti henkiin. Sillä marhain aa-
mulla liehui hän tällöin renkinensi talon-pottain seassa torilla,
ja onneloin se talon-poita, jota määrättyä maksua ei kiireesti
hänelle suorittanut eli joka esim., sen muotsi että hänen kuor-
mansa oli maan läpi-kulkema, ei mieluisesti suostunut sitä mak-
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simaan. Talvallisinta oli että tämmöiseltä riistettiin ajo-kalut
tvieläpä toisinaan heivonmkin pantitsi, ja surkea uli uähdä, mitkä
summat isäntä sitten pihattansa, juhon hän riistetyn tamamn ku-
leksi kiskoi talon-poika-rukiltn, ennenkuin heille kalunsa takasin
antoi. Hopearupla oli mähintä, jonka tyhmä Mordmalainen
eli Tatarilaiuen tällöin sai matsia siitä että Mahankaan oli epäil-
lyt rahan-kantajan oikeutta.

Tästä hymästä isännästä ja hänen talostansa pääsin eril-
leni ivasin Miiden Miikon peräsiä, jolloin Viimeinkin löysin tyy-
ncmmän, paremman ja huokeamman korttierin erään Manhan
ämmän, stnnowoj pristnmin (nimi?-miehen) lesten tykönä, jossa
elin lähes kolme tim-knutin ja tulin hywästi toimeen. Paitst
emäntää oli talossa muita asujia maan hänen 13:wuotias tyt-
tärensä, aikn-mies poika ja kaksi niin ikään »vanhaa ämmää, mo-
lemmat talon ivanhnt palmelisit. Oppilais-ajasinniko jäänyt tot-
tumus lienee minussa ivai mikä muu siihen syynä, eitä asuntoni
siistijänä enimmän rakastan Mnnhojn ämmiä; sen maan tiedän
mnrmatsi, että jos heidän tuuliansa ja itse-päisyyttänsi Mähän
kärsit, niin he monin-kertnisesti sm palkitsemat suuremmalla siis-
tiydellä, tärsiivällisyydellä ja uskollisuudella. Ol'ga Ilvnnnan
(tämä oii uuden emäntäni nimi) palmelisi-eukoisin oli »vanhempi
ollut ei ainonstaan hänen lapsiensa maan myös hänen itsensäkin
nintta eli lapsen-litta, jn tämmöisellä simoin kuin isännän eli
emännän entisillä imettäjälläkin on menäläisissi perhekunnissa
useasti malta, joka outoa hämmästyttää, marsinkin kuin muiste-
taan, että he taMlllliststi owat joko talon orjia eli muuten pal-
welijan-siädystä. Näin totteliivat Ol'ga livannanlin talossa
kaikki wanhnn Tatjanaa, totteliwat sen enemmin kuin hän oli
jotenkin hymä-simyinen ja hänen tiedettiin aina siististi eläneen
sekä tahtoman myös kunnialla hautaan saattaa Manhan piikuu-
tensa. Muiden kuuliaisuuteen häntä kohtaan oli wielä suurena
syynä setin, että Tatjana oli hywin jumalinen, sillä illoin aa-
muin piti hän pitkät rukoukset, waan risti keski-päiwällälin sil-
miänsä Vähimmistä syisiä, niinkuin jos säikähti, jos kuuli kenen
ivihassi puhuwan, tulta tehdessinsi, kaljaa laskiessinsi j. n. e.;
sen ohessa paastosi hän kolme päiivciä iviikossi (taivallisesti paas-
totaan maan taksin päitvin iviikossi), ja hänen paastonsa oli
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niin ankara, ett'ei hänen sanottu wesi-märkää näinä päiivinä suu-
hunsa ottnwan. Kaikki tämä teki hänen jommoistksikin koto-py-
häksi, josta ei olisi ollut mitään sanomista, ellei hän olisi koet-
tanut esi-miehuuttnnsi laajentaa minunkin ylitseni, toraten muka
siitä että illoilla toisinaan wiiwyin myöhemmin kylässä kuin hä-
nestä oli hyivä, ja nuhdellen minua siitä että paasto-päiivinä
söin llrki-ruolna. Tämä ei kuitenkaan häirittänyt sopua »välil-
lämme, sillä saappaani ja lattian piti Tatjana puhtaina, ivaissa
ruoassa kyllä haivaitsi miuun ..syntiseksi". Ainoastaan terran
oti rauha meillä sodaksi muuttua asiasta, jossa Tatjana itsekin
pyhyytensä piiristä ultoni takaisin, en inhdo sanoa syntiin, Vaan
tumminkin synnin rajoille. Asia olisi tuskin kertomisen arrooi-
nen, ellei sekin loisi muutamia siteitä maloa täkäläisen kansin
luonteelle. Kuin iverekset kurkut, joita täällä alussa pidetään
suurena herkkuna, alkoilvat joutua, ostatin minä niitä eräältä
naapurilta Tatjanalla, joka niiden sanoi maksiwan 10 kop. hop.
kymmmism, jonka hinnan jälkeen hän jo useampia kertoja oli
minulta rahaa ottanut. Mutta terra» tuli niiden myöjä itse
taupalle ja tällöin ilmestyi, että turkku-fymmeninen ei koskaan
ollut maksanut enenlmän kuin 6 kop. Peläten että minua muissa
suurmunissiikin ostoissa näin oli petetty ja petettäisiin Masiakin,
otin Tatjanan tutkinnon alle; waan kiween kowaan kielsi hän
miuun rahastani hyötyneensä, jn tvannoi „jumalan edessä", osot-
taen nurkkaan ja silmiänsä ristien, että hän oli wiatoin. Nyt
töytäsi emäntäkin hätään ja alvasi niintänsä puolelta semmoisen
tulen, että minä wähän »vastusteltuani näin ainoaksi pelastus-
keinoksi pakenemisen kamariini. Vaan kuin emäntä ei siihen tyy-
tynyt, mutta seurasi minua tännekin, lausum että hänen cijatut-
sensi minusta nyt oli totonansa muuttunut, ja soimaten minua
yhden-laisetsi tuin muutkin „siiwarm-nylkijät Saksilaiset" owat,
jotka joka kopettlln lukemat, otin minä patoni oikeaan menäläi-
scen keinoon, löin raha-kukkaroni pöyiään ja sanoin itselläni ole-
»vlln rahaa osion hänen sekä talonsa että taiten elämisensä (jota
lause. Luoja paratkoon! ci suinkaan ollut tosi), entä niiden muu-
tamien kapeikkojen, waan enemmän iisen asian, iähden ämmää
ahdistaneeni. Raha on tälle kansille, sen sanon wielä terran,
enemmän jumala tuin kelienkään muulle, ja tekee omistajansa
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kuninkaaksi hänen filmissänsä. Itiin »vaikutti tassikin tilassa sen
paljas näkö Ol'ga Iwannan mielen päälle kuin öljy aaltoawai-
scn weden^pinnalle: hän nöyrtyi ja alkoi yhteen ja toiseen syy-
tellä koko kurttu-juttua. Se selko asiassa, jonka häneltä »vähi-
tellen sain, oli että minulle ostettaessa kurttuja oli talon-iväki
aina itsellensitin kymmenisen ostaneet lisäämällä »ttnuu rahaani
2 kop., joten kahden kymmenisen hinta oli täysi, mutta joten
fymmminen minulle maksoi iviittci kertaa enemmän kuin heille.
Mieleen oli se minusta, että Tatjanan puoli puhdistui tässä
asiassa waan siksi, että hän oli ollut tnlon-wäm wäli-lnppalema
minua petettäessä, ja kuin eukko kerran tämä» jälteen käivi kir-
kossa, seltvisi hänen yksin-tertainm järkensä niin, että hän sieltä
palattuansa tuli tyköni, tunnusti itsensä wika-pääksi ja pyysi an'
teeksi, joka seikka kohotti hänen minun silmissäni sangen korkealle,
niin että siitä päiiväsin Tatjana ja minä olimme parnctt ystciivät.

Enkä emännänkään kanssa tuosta rettelöstä tauan ollut
wihassi, sillä petos on täällä niin tniuallista, että missi se ei
koste enempää tuin topeitoita, sitä ei pidetä minäkään ja sm
nuhtelemista waan nauretaan saksalaisuudeksi. Sen ohessa oli
emäntä-nilalla sydän kylläinen paljon surkeammista asioista, joita
hän mieltänsä lauhduttaaksem jälkeenpäin minulle »vähitellen jut-
teli. Hänellä oli kolme aitn-miestä poikaa ja yksi tytär jo nai-
misessa. Vanhin kotona oleiva poika oli ollut ivirassi, waan
iviime sodan aikana hullautunut menemään upsierikst nosto-ivä-
kem (opoltschönie). Lähellä sotaa käytyänsä drushinansi tanssi
oli hän niinkuin muutkin tämän-laiset upsierit lähetetty kotiin yh-
den ivuoden palkan kanssa, waan kuin palattuansa ei entistä
eikä mitään muutatnau Mirkaa annettu hänelle, hyleksi hän nyt
tyhjän-toimittajana äitinsä tykönä, ryyppi milloin rahaa sattui
ja ammuksmteli sorsia aikansa mietteeksi. Toinen poika oli piiri-
kunnallisen aatelin-päällikön sihtierinä. Maan oli kopeudellansa
tämän niin suututtanut että hän luoivutti hänen Mirasta ja pai-
nollansa wielä saattoi senkin matkaan, että hän ajettiin pois siltä
maa-howitta, johon noin wuost takaperin oli mennyt koti-wäwyksi.
Waan nuorinta poikaansa äiti näkyi enimmän rakastaneen, Mar-
inaan smtähden, että hän oli ollut onnettomi». Sota-Mäestä,
johon hän' oli ollut annettu itsensä upsieriksi palwelemaan, oli
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hänet hylätty kolua-kormaisuudcsta esi-miehiänsä ivastaan; äiti
oli itse hakenut hauet sieltä kotiin, maan täällä oli hän alkanut
jundn onnettonlnsti, äitiliänsi silaa myöskmnellytipyhäin-kumin
ja muuta kalliimpaa kalua ja Miimeiu »väkeenkin kiskonut hänellä
kaikki, mitä hengestä irti oli, niin että äitin »vihdoin oli läytynyt
panettaa hänet kiini ja lähctyttää arestantti-komppaniaan. Moni
äitin-sydän halkcaisi jo wähcmmästätin, waan tämän kuormansa
lisiksi sii Ol'ga Ilvannll »vielä useampi päiwä niellä häiuittö-
myyiln mäivyltänsi, jonka itse oli ennen aikaan „

kengittänyt ja
ivaatetinnut", niinkuin hän sanoi, waan joka palkitsi tämän hy-
ivyydcn niin että oli anopilta parhaan osin taloa »vallannut ja
sen lisiksi wielä kohteli häntä kamaloittaivalla ynseydellä. Nämä
kaikki seikat kurkku-jutun jälkeen mähitellen saatuani tietää, koin
minä kohteleivaisuudella pysyttäydä mastoin-käymisistä ärtyneen
emäntäni lemmissi, eikä meillä mainitun tapauksen jälkeen ollut-
kaau muuta Malillamme kuin ystämyys ja hymä-tahto.

Venäläisen seuruus-elämän, jommoisma se maalla ja pie-
nemmissä kaupungissa löyiyy, tulin Krasnoslobodstissi ollessani
tuntemaan enemmän kuin ennen, sillä täällä elin ninonstaan
Venäläisten knnsft. Paraimmiffi awuikftnsi kiittelee tämä kansi
wicraan-piiäwäisyyttänsi, ja ivanha totuus on se, että tämä awu
simistymättömissi kansoissa on suurempi ja myös tarpeellisem-
pikin kuin tiivistyneissä. Vaan päällisin-puolinen simistys on
täällä tämän niinkuin monta muutakin hymää omaisuutta joko
häivittänyt eli muuttanut. Venäläisen Mieiaan-pitätväisyys ei
koskaan tee sitä leivollisln ja eiähyiinivää Maikukusia Mieraan
mielessä kuin se sydämellinen ja yksin-kerininen käytös, jolla häntä
Suomessa ja Skandinamiassi kohdellaan. Venäläinen on kyllä
ensi kohtauksessa teitä ivastaan itse nöyryys, itse imartelu, itse
liehakoitstmaisuus, ja alussa luulen jokaisen ulko-maalaisen pet-
tymän tämän kautta ja tasin-kultna hopeana pitämän, niinkuin
minunkin kämi. Tämä yli-määräinen kohteliaisuus hältvmee kui-
tenkin pian hänessä, joka tulee osiksi hänen yleisestä häilymästä
luonnostaan osiksi myös siitä, että hänellä alussa on ollut teistä
liian suuri ajatus: hän on joko pitänyt teitä liian rikkaana eli
luullut teillä oleman liian suuren mallan elikkä myös liian tor-
ketta suojelijoita. Hänen hatvaittuansi, että olette ilman näiltä
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eduitta ja muilta »vaaditte kunnioitusta tvaau omien amujenne
esim. simistyksmne, oppinne, neronne tautia, tulette sen tässämaassa kokemaan, että mieraan-pitämäisyyttä nautittuanne sen
monesti saatte palkita hämittömyytin nielemällä, hienompaa ja
tösseämpää sitä myöten unten milloinkin sittuu, jn minun neu-
»voni niille, jotka kotva onni saattaa tänne, on että niin mähän
tuin mahdollista meltautua täkäläiseen Mieraan-pitämäisyytcen eli
upota maan smruus-elämään. Tämän jälkimäisen tekee turha
utto-inuodon noudatus sivistyneelle ihmisille hywin tukalaksi, ja
jos meidän Pohjasta olema matkalainen syystä woipi moittia
Saksilaisten yksin-kertaisuutta ja awonaisuutln seurallisessa elä-
mässä liian ystälvälliseksi ja joka-päiwäiseksi, niin on täällä taas
poikettu toisinnepäin liiaksi ja seurallisuuden ainoassa muodossa
luultu sen totisen luonnon löytämänsä. Käymät (wisiitit) pide-
tään tarkassa »vaarissa ja niiden keskinäisyys (rLesiroeitel.) suu-ressa «rivossa, kuin myös niiden tekemisellä eli lnimin-lyömistllä
»voidaan suuresti ilahuttaa eli loukata toinen toistansa, jossa
kaikessa useastikin ei puutu naurun ainetta. Niin mahtaa moni
lukija muistaa, miten CastnM kertoo Mesmissi gorodnitschijn
tanssi lähettiläistm tantta taistelleensa useampia päiwiä siitä,
kumpiko heisiä ensin käivisi loisensa luona, jossa Castron kuiten-
kin näyttää »väärässä olleen, sillä maikalainm, jos hänen tvirka-
arwonsi ei ole koman paljoa korkeampi sen paikkakunnan asu-
janten, johon hän tulee, on täkäläisiä sääntöjä myöten »velmolli-
nm heidän tykönänsä ensin käymään. Näin päätti ivarmaankin
apteekkari KrnZnoslobodstissi uuden gorodnitschijn tultua. Tämä
teki käymänsä kaikkien muiden kaupungin merkillisten asujanten
tykönä, maan laimin-löi apiecssarin, maissa hänellä wielä korttie-
nkin sattui olemaan simassa talossa, jossa apteekkari asui. Muut
selittiivät tämän huolilnattomuuden niin, että gorodnitschij luki
apteekkarin porwari-siäiyyn, ja sen melivollisuus tämmöisissä ti-
loissa on nöyryytensä osoittaminen uudelle pää-miehelle, minkä
sokuri-ioklllla, minkä miini-lesserillä, minkä milläkin lahjalla. Mutta
apteekkari ajatteli toisin, ja Maikka hän oli hywä ystäwäni, niin
en »voinut olla nauramatta sille armolle, jonka hän antoi tälle
»vähä-pcitöiselle seikalle, ja niille lonehtimisille palivelijoidm, yh-
teisten tuttaivieu ja muiden kantta, joilln kumpikin koetti sindn
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toistansa ensi askeleen ottamaan. Tötö kesti nuin kuu-kauden
ajan, ja minun löhtiessöni jönvät he »vielö surini-kuuttua metö-
määit töstö lvallan-painalvastn asiasta.

Tawailisel huwitus-leinot seuroissa owat kortit, tanssi ja
palo-wiinn. Tätä jälkimäistä käytetään kaikissa niissä tiloissa,
joissa meillä läytelään ivaihetellen palo-wiinaa, wiiniä, iolia ja
punssia; st on Venäläisen niin ylhäistlnmän tuin nlhaisenlill
A ja O, surussa lohdutus, ilossa riemun iväli-kappale, kaikissa
tiloissa wälttänlätöin. Arwattawasti ei iäinmöistssi sturuus-
elämässi kirjllllisti keskustelut ja harjoitukset koskaan tule kysy-
mykseen. Vaikka käynyt sangen monen hoivin-hcrran ja ivirln-
miehen tykönä, en ole yhdessäkään perhekunnnssi ialvannut kir-
jastoa. Ainoat kirjat, joita siellä täällä tvoitte nähdä, owat jot-
kut ranskalaiset rolnnani-renlput, joita talon nnis->väki joko luke-
mat hirmuisella ulos-puheella eli waan owat lukelvinausi. En-
nen iviimeistä sotaa löytyi Venäjällä monta posti-konttuoria,
johon ci tilattu yhtään sinoma-lehteä. Kasinin pois-luettua,
jossa on kaksi keskin-kertnista kirja-puotia ei koko ttä-Vmäjässi
maa-alalla, jolla elää noin 20 miljonna ihmistä, löydy ainoa-
takaan kirja-kauppaa. Paikka paikoin nähdään muun räämän
seassa kirjojakin jonkun kauppa-miehen puodissa, joka on N.
Nowgorodin markkinoilla eli Moskowassi ostanut niitä nnu-
loittllin eikä itse osia niiden nimi-lehteä lukea. Vaan se paksu
toniu, joka ne peittää, ja ne monet täpät, joilla useampien ke-
sien kärpäset owat ne kirjanneet, todistawat stlwästi, ett' eiwät
ne ole sitä tawcuaa, jota paljon menee. Ainoat tämän kirja-
kaupan ystciivät lieneivcit joku stl'stij pisir (kylä-kirjoittaja), joka
ratoiksensa sissi-parillaa juodessaan ostaa pyhä-kertomuksen 11
tuhannesla neitsyestä, eli solu ivarattaampi porwarin-ämmä,
joka kadotuksen kuivan eli pyhän Nikolauksen rinnalle tahtoo
seinällensä ripustaa Sinopen tappelun eli sota-mies Koschlan ku-
wan Seivastopolisin. Varattaammal säädyt kyllä woisiwat
Pietarista eli Moskowasta itsellensä lähetyttää kirjoja yhtä hy-
win kuin lähetytinivät miinan mauksia, ulko-maan sieniä ja la-
wemangi-ruiskuja; mutta tämä kuin ei ole tullut „muodiksi,"
niin tekee sen harwa, ja koti-maallinen kirjallisuus on melkein
yhtä suuressa ylen-katstessi luin koti-maallinen teollisuuskin.
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Tämä tirjallisuudeu ylm-lnisominen tostntsentin siten että
siwistys niin-futsntuissi siwistyneissitin säädyissä on joko mi-
tätöin eli waan hieno helme sisällisen törkeyden päällä. Miehet
tuitmtiu meneivät mukiin; heistä on moni saanut kaswatuksinsi
kruunun-laitoksissa, moni on paltveUiit sota-wäesss Warsiwassi,
Riigassi cli Helsingissä, ja lukee tällä ajalla paljon simisty-
neensi ja onkin maa-miehiinsi nähden paljon siwistynyt. Vaan
nais-puolien tanssi on seikka aiman toisen-lain en; ainoan simis-
tylsensi owat he saaneet ranskan kielen tvaillinaiscssi monger-
tamistssi ja pianon surkeassa rämpytykftssi, ja sisemmissi paik-
kakunnissa on harwa saanut tätäkään siivistysin. Lutijattarmi
antakoot anteeksi, waan useasti on st minulle tapahtunut täkä-
läisissä seuroissa, että katsellessani jonkun kaunottaren konstilli-
sesti tichkurottua lutkaa Masien tahtoani owat juohtuneet mie-
leeni ne koriva-puustit, jotta sm kichkuroimlncn on »varmaan
maksinui kaunottaren orja-tytölle, että ihmetellessäni, hänen silssi-
waatteustnnsi njaiukstni on ollut niin rohkea ja silmän-räpäyk-
seksi kuivannut itsellensä sen lila-Harmaisen alus-hameen, jonka
päällä liittämä silkki tohisee, ja eitä ihaillessani hänestä tuotsua-
»vaa hymää hajua maroinatta olen tullut miettimään niitä suu-
ria lyössiä ja sitä äkeätä hapan-lNalia, joita kaunotar puoli-päi-
»oäistä syödessään ei suinkaan ole ylen-tatsonut.

Ei lienekään siis ihme, eitä rouwas-wäm wähä siwistys
eli oikeammittnin siwistytsen puutos johdattaa sm taitcn-laisiin
hulluuksiin. Rattaudm-jliomia ja taika-pussia ei täytetä missään
min ahkerasti kuin Venäjällä; minkki on sangen yleinen kauneu-
den ylennys-keino; luonnollisien lääkkeiden siassa olen useasti
kuullut tittettäivän homoiopathiaa, sitä jota ruotsiksi kutsutaan
sympathi-lur, reivalenta arabicaa ja n. e., jotka kaikki keinot nais-
mäessä marsinkin omat löytäneet uutterat käyttäjät ja uskolliset
puolustajat. Miesten seassa on tämä omaisuus kansin luon-
teessa synnyttänyt yksiä eli yhdenlaisia harhauksia, ja erittäinkin
minimaa simistyncempiä neroioin epäileminen uskon-asioissa,
jonka ulos-puhumlsen he pitämät suurena kunniana, Maan jola
elämässä jotenkin toteuntamaan kuitenkin owat liian suuria lais-
kuria eli pelkuria. Tässä juohtuu mieleeni muuan humittaivai-
siminia pniiviäni Krasnoslobodstissi erään rvirtn-miehen tykönä,
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joka oli piirikunnan korkeinnuia. Syötyä hymä puoli-päimäinen
muutamana sunnuntaina kutsui hän »vieraansa, joita olimme
maan apteekkari, lääkäri ja minä, kauniisen puistoonsa Mokschau
rannalla, jossa heittäydyimme miheriäiselle nurmelle ja kukkais-
ten, kukkimien tuomien ja hawanna-sikarien tuoksussa ivalmis-
tuimme odottamaan, inillä isäntämme wielä tnhtoi lisiiä meidän
tostitstmista. Tämä lisä olikin täällä harivimttsta laatua, sillä
hän otti esiin paksun-läisen käsi-kirjoituksen ja tahtoi lukea meille
„joinkin merkillistä." LuetiNlva oli ivmäjän-kielinm käännös
Volneyn kirjasta: !.«« ruinß. Minua wiehätti tässä cnsintin se
seikka, että kirja oli munkin kääntämä, ja ne harivat, jotka sen
sisällyksin tulttmewat, owat warmaan myös kansani ihmettele-
wät, että wenäläinen munkki oli joutunut hänen säädyllensä
näin mähä-hyötyistci kirjaa kääntämään eli että hänellä alunkaan
oli edes oppia ja taitoa ollut sitä tekemään. Ei paljon »vähempi
ollut se ihme, että käsi-kirjoituksen omistaja, joka Mirassansa ei
kirjoittanut koskaan muuta kuin nimensä suoritettamim paperien
alle, oli sen omalla kädellänsä kopioinnut. Vichtyimättiu niin
hywin lukija kuin hänen toiset kuuntelijansikin kirjasia siiä enem-
män kuka kauemmin luettiin, ja näin ei hawciittu, että päiwä
oli jo lähellä lastuansa cnneukuin tirjan saimme loppuun. Mi-
nun täytyy tunnustaani että se minussa ei lvaikuttanut niin eh-
dottomasti luin lumppalisftni, johon kukaties oli syynä sekin,
essen niin tarkoin ymmärtänyt kaikkia kielen hienouksia kuin he.
Waau nähtäivä oli sekin, että he oliivat tottumattomammat täm-
möisten ruokaan kuin minä. Meidän ylä-atteis-kouluissi saatta-
mat niin ivanhmncet ajatukset, kuin Volneyn owat, ylimmän
luotan parempi-päisiä poikia sangen suuresti »viehättää. Waan
ajattelewaisen tymnasiolaisen luulen niille otta-pciitänsä nostele-
wan, ja muu tieteellisesti sinistynyt yleisö on ne cli marsinkin
enimmät niistä jo kauan sitten jättänyt taaksensa.

Se, jonka on täytynyt micraantua huivituksista, elää jo
ja jaksan taas itämäin kärsiä kokonaisen kuu-kauden niin hupai-
sen pciimän päälle kuin edellä-kerrottu oli minulle. Toisen täm-
möisen päiwän siin wielä Krasnoslobodstissi ollessini nnullin
muutamana sunnuutaina, tuin sen tässä tienoossa oleman ryk-
mentin emesti mieras-pidoilla ilahutti koko kaupungin. Se ta-
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pahtui erääu noin puolen-tymmmen wirstnn päässä olelvan
»nies-luoötarill tykönä. Luostari on kauniilla Motscha-joen lier-
täniällä niemellä, jossa sen pyhän pailan yhdellä puolella on
synkkä metsä, toisella kaunis nurmikko, siellä täällä Marthojen
tammien ja lehmusten siimestämä. Tällä jälkimäisellä nähtiin
mainittuna päiivänä pari telttiä rakettuna ja niitä lähellä ryk-
mentin musiikin ivnlkoisissi maatteisftnft seisoman ja odotta-
man pillillensä jn toiminenst. Kohta olikin koko seura ivmheissi
tllllut paikalle, Maitta inimas lupasi mässää iloa. Pilioet hajo-
silvat kuitenkin pian, sitä kirkkaammin paistoi nyt päiwä, sitä
ihanampi oli metsin ja nurmen tuoksu, sitä wilppaammasti soit-
tcliwat metsin pilli-piiparit wirsiänsi. Heidän siivelmsä maike-
niwat kuitenkin eli hussuitvat niihin ääni-nnltoihin, joilla inu-

siitti nyt alkoi waikuttaa metsiltä kumeata kaikua. Ia pian oli
tanssikin irti. Jolla tästä ei ollut iloa, se huivittelihm kaivele-
malla luostarin läheisellä kirkon-maalla, jossi kalliit muisto-ss-
met todistitvctt, eitä rikkaalla wielä kuolemassakin (ehkä ei kuo-
leman takana) on etuja, joita köyhän ivaa» tulee kadehtia, koska
hän ei Moi lunnstaa iomullmsi tämmöistä pyhää lepo-paiNaa
tuin rikas. Eli ilahuttihm mainittu tnnssin-yienkatsoja metsissä
kuuntelemalla soiton, tänne kulkemisistansa lauhtunutta, siivelln
eli huivittelihm katsastamalla, luiitta luostarista tulleiden nuo-
rempien isien silmät pyöriivät kntsojn-joukossi seisomien rustea-
postisteu tyttöisten ja emestin pyöreä-kupuisten miina-lekkerien
Malilla. Ia maikka näiden sisällys ei paljon tainnut ilahuttaa
munkkien sydäntä, niin tyhjentyi se kuitenkin illan kuluen, sillä
emestin miernista oli pari-kymmenin hänen omia hilpeitä upsie-
riansi. joista moni kannuu-kallistus-taidossi jn hiektn-sikin omai-
suuksissa olisi Moinut metää »vertoja Alsitian herttualle (katso
W. Scottin Nigelin »vaellukset). Erinomaista oli myös ou-
dolle se isin-waltainen suhde, joka oli emestin ja hänen upsieri-
ensi mälillä. Se näyttihm wähemmin siinä, että hän esim.
laissia nuorempia sinutteli, kuin monessa muussa seikassa, joideu
kertominen tassi kuitenkin olisi liikanaista, ja muistutti katsojalle
mieleen sitä merkillistä clan-lvattaa Skottlannin kansissa, jota
ikään-mainittu kirjoittaja niin monessa kirjassansa ei uuivu ku-
ivaamasta. Eräässäkin näistä ihanaista kuivautsistansi kertoo
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hän aterian, jonka clanin (sukukunnan) pciä-mies antoi alamai-
sillensa. Kaikki istuimctt he yhdessä pöydässä pciä-miehen ylpeästä
sumusta alkaen aina köyhimpään kilin-paimeneen asti. Mutta
lnivinto oli sangen eii-lainen eri-arwoisille mieraille. Kuin ylä-
päässä pöytää syötiin mehcwätä hirwcn-pnistia ja juotiin rans-
kan°wiiniä hopea-mnljoista, täytyi lllempllnll istumieu tyytyä lo-
hen-pottiin, klltajan-marja-iviinaan ja olueen puu-maljoista. Ia
juuri tämäkin seissn clammallasin näyttihen meidän elvestin mie-
raan-pidossi, sillä hänen juodessinsi kunnioitettamimpien mie-
rastensi kanssa portteria, simpan-kaljaa j. n. e., kiersi Miina-
pullo, kyllä ahkerasti, meidän alempana isiumim piirissä, ja il-
man mittakaan pahatta aitvotulsetta tuohtuu minulle tästä mie-
leen eräs pohjllis-Sawossi hywin tunnettu »viisu, jossa paitsi
muuta lauletaan että

„ylä°päässä pöytää Mehnäistä syötiin,
ala-päcissi »vieraita kynsille lyötiin".

jotn kuitenkin tällöin ei ulisi ollut hymä ajatellakaan, sillä kaikki
remusimnt iloisina ja erosilvat pidoista tyytymäisinä. —

Edellisestä woipi moni ehkä luulla minun kaiken aikaa is-
tuneeni piirikunnan kaupungissa. Näin ei knitmkaan ollut, sillä
minä ajelin ja oleskelin kylissäkin, niin hywin Pensin kuin Tam-
bowan läänissä, sen »verran kuin asiani »vaati. Nämä tienoot
owat Wenäjän-maan elo-rittaimpia ja hedelmällisimpiä, waan
kuitenkin nähtänee susscnmpin kyliä ja löyhempää rahwasta tus-
kin missään kuin täällä. Olletikin koskee tämä lause Pensin
lääniä, jossa kylien ullo-muoto inholla ja tnuhisiutseiia täyttää
matkalaisen sydämeu; Tauibowan läänissä näin sitä ivastaan
muutamia sangen kauniita mordtvalais-kyliä, joissa tawattiin hy-
win-eläwiä ja rikkaitakin talon-pottia. Tämä eri-laisuus kahden
ivieressäin olelvan ja yksiä luonnon etuja nauttiivan paikkakun-
nan ivälillä todistaa paremmin kuin mikään muu, kuinka sanomat-
toman painama paittakunnallism hallituksen kclmollisuus eli kel-
mottomuus on semmolsclle kansille kuin täkäläinen, joka ei ma-
haakaan ole tottunut itse itseänsä hallitsemaan.

Monta seikkaa olisi wielä jutelinwaa, paitst muuta eräästä
Krasnoslobodstissi tapaamastani maa-miehesiä, josta sopii sanat
Salmelaisen, Runebergin mukaan, laulamassa »virressä:
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„Kuin lehti tuima lentämi,
Min tuuli tempasi,
Niin raukka hänkin eksyivi,
Ken maansa hylkäsi."

Waan aika kultainen tulumi jutellessa, jonka tähden tällä
kertaa jo tähän lopetan.

Kymmenes Kirja*).

Kasan'issa 30 p maalisk. «858.

Aina Lepechinin ajoista siatta on oppineiden seassa kul-
kenut se luulo että Mordmalaisia, paitst kahta tunnettua murre-
kuntaa Ersälciiset ja Motschalaiset, löytyy kolmaskin nim.
Karataijit. Mainittu menäläinen akatemisso, joka ivuosina
1768 ja 1769 matkustcli uscammassi iiä-Wenäjän mnakunnnssi,
kirjoittaa tästä asiasta päimä-kirjassinsi (/I.ne!jiii,i« 3unneicu
n^em6oi'nl» j. n. e. painetut Pictnrissi M. 1795, 1:n osi, siw.
155): „Mordwalaiset jakaumat kahteen murrckuntaan, joista yhtä

kutsutaan Mokschcttaiseksi, loista Ersäläisetsi; mutta Mokschalai-
sissikin löytyy joku eroitus keskellänsä. Uksia heistä kutsutaan
peri- eli korkeoiksi Mokschalaisttsi, toisia pidetään ytsin-kertnisina
eli tawallisina Motschalaisina, ja koko eroitus heidän Malillansa
owat waan muutamat puheen-parret"). Wielä puhuitvat
meille neljännestäkin laadusta Mordmalaisia, joita
Karataijiksi kutsumat, ja joita löytyy ainoastaan kolme
kylää Kasanin piirikunnassa."

Muut tutkijat ja matkustajat eiwät kuitenkaan tienneet Mirk-
kaa mitään tästä Lepechinin löytämästä tollnannesta Mordma-
lais-murrckunnasta, ja se sekä hänen lauseensa siitä olimat jo
joutua unhotutsiin, kuin mainio oppinut Frähn kirjassansa Ibn

') Suomen M-opislon Konststoriolle.
"') Tällä lauseella ei ole Mähintäkään perää, sillä josko Mokschan kie-

lessä löytyykin joila-tuita hienompia croituksia, omat ne pailkakunnalliset, ei
säädylliset eli kansakunnalliset, niinkuin Lepechin näyttää arwelewan, koska
Mordwan kansaa ei löydy muina kuin yhtenä talon-pojan säätynä, jonka jä-
senet kaikki omat yhtä korkeoita ja yhtä alku-peräifiä.
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Foszlan's und anderer Araber Berichte über die Russen
älterer Zeit eli oikeimmiten tähän kiijnnn liitetyssä eri tutkin-
nossa Arapicilaisten kirjoittajien mninitstlnistn Wenäjän kansa-
kunnista (kirjan siw. 160) luulee näissä kirjoittajissa löytäneensä
paitst Ersiläisten nimeä, joka on selwä ja epäilemätöin, myös
Kllratnijimkin nimityksen niinä kansoina, jotka entiseen aikaan
nsuiwat Wenäjän maalla. Ne kaksi Arapialaista, jotka heidctt
lnulll lämmöismä mainilst>vllt, owat Ibn-el-Wardy ja Gdrisy,
edellinen kirjoittaen Karcttaijim nimen Kerkijan, ja heidän kau-
punkinsa Kerkijana, jälkimäinen nimittäen heidät Kernkertija.
Mutta kuin nämä maineet owat meidän aikoihin joutuneet tois-
ten ampialaisten kirjoittajien kautta epä-stlwissi ja monesti to-
pioituissi täsi-tirjoitutsissi, on tutkijalla lupa niissä löytyivät ni-
met lukea niinkuin hänen aineellensa on soweljain, ja niin nr-
ivellittaa alussa Frähniäkin, eikö lienekin Wenäjän wanhau pää-
kaupungin Kieivan itä-maalainen nimi Krijatva, Kijawa se,
jota mainitut kirjoittajat edellä-olemilla nimillä tarkoittamat. Mutta
tämän ajatuksen hylkää hän pian ja alkaa noudattaa toista, joka
on se, että nämä nimet molemmat omat oikeastaan lucttaivat
Keratijan, ja että ne kaksi arapialaista kirjoittajaa owat niillä
tarkoittaneet kysymyksessä olemia Karataijia, jotka lienemät muka
olleet sima kansi, jonka Lepechin sitten löysi Knsinin piirikun-
nassa. Tämän päätöksen tekee Frähn, niinkuin itse sanoo, „et-
mas zaghllft", ja lisiä lopulla: „jedoch ich Mill lieber meine
Emendation diests Namms, als etwas Hart, und Lepechins Nach-
richt, als durch anderer Zeugnitz nicht betrnftigi, dahingestellt styn
lassen."

Näiden tätä lotinatta Mordmcilais-murrekunina koskemien
mietteiden lisiksi on tähän liitettäivä wielä, eitä Tbojeiv jo en-
nen (siw. 145) osoittamassani kirjassansa sanoo Teijuschiu piiri-
lunnnsft tälä lääniä löytymän Karatai-nimisen kylän, jonka
asujat owat tataristuneita Mordwalaisia, ja että v. Köppen We-
näjän-maan kansakunta-kartallansa on Mordwan wärillä merkin-
nyt tämän kylän, hänelle tulleita ivissa-kunnallisia ilmoituksia
myöten päättäen sen mordivalaistksi, maikka hän eräässä kirjoi-
tuksessa Pietarin Tiede-Akatemian Bulletinissa (muistaakseni
»vuodelta 1843) epäilee Karatailaisten mordlvalaisuutta, eikä luule
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asiasta muuten selwäksi päästäwän kuin tutkimalla sitä itsellä
paikalla.

Tämmöinen tutkinto oli minulla jo kauan ollut mielessä
ja 18—21 päimänä t. k. sain sen miimcinkin aikaan. Seuraa-
mat omat ne tiedot ja päätteet, joihin se antoi minulle syyn.

Edellä mainitussa Knsinin läänin piirikunnassa Bogorod-
stoen wolostissi Wolgan oikealla rannalla löytyy noin 80 mus-
tan päässä läänin pää-kaupungistn kolme Karatai-nimisin ky-
lää, joista kaksi tännempää omat asutut Venäläisittä (niistä on
toinen herran alustaa, toinen kruunun) ja kolmas tuonnimmai-
nm on st n. k. M ord iv alain e n Karatai, jonka kruunun alai-
sia asujia lvolosliu kirjoittaja sanoi olewan noin 500 sielua (s.
o. miehen puolta). Tämän ja 7 wirstaa siitä tännempänä
oleman kylän Mensitoivan (143 sielua) asujat owat kie-
lensä puolesta puhtaita Tatarin, mutta uskoltansa we-
näläis-kreikkalaisia ja waatteuksessansc, Mordwalaisia.
Kahdesta jältinläisestä seikasta eii uskonnon ja ivacttteuksen inuu-

tolsesta oli sekä ympäristön Venäläisillä ja paikkakunnan papilla
eitä asujilla itsellänsitin se menneistä ajoista peritty maine ylei-
nen, että näiden esi-isit, jotta oliwat olleet Mahomctin-ustoisia
Tataria, oliwat menneen »vuosi-sidan alussa tulleet ristityiksi
Kasanin piispalta Lukaalia, joka Volgassa heidät kastaessinsi
oli heidät nimittänyt Mordivalaisitsi, näin muodoin jo nimityk-
sessäkin luowuttaen heidät entisistä kieli- ja usto-heimolaisistansi,
joiden waatteukstntin he sittemmin hyltäsiwät ja altoiwat pukeu-
tua miehet Venäläisiksi jn naiset lähi-studun Mordwattarien (ja
Tschuwaschittaricn) pukuun.

Tässä kertomuksessa ei. minun katsoessani, ole mitään, joka
potkisi toden-mukaisuutta »vastaan. Sen jumalisen piispan keino
eroittaakstnsi uudet taiwaan-waltakunnan-kokelaat pimeydessä
ivaelinmistll heimolaisisillnsi ei lunnu ensinkään oudolta sille,
joka Matiaittaan tuntee pnpis-mallan historiaa; ivasta-käännetty-
jen tllipuivaisuus kieltää entisen nimensä, ja ottaa nimen kan-
silta, joka simistyksessi ja itse-tunnossi seisoi heitä alempana ja
mahtoi ollakin heiltä halmeksittu, iämä notkeus on selitettäivä
josta-kusta paittakunnalliststa ulkonaisesta ahdistuksesta, joka
niinä aikoina ei liene ihmeteltnivä, maitta Wenäjän hallitus ylei-
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sesti on hnrivoin käyttänyt jyrkkää iväki-ivallna uskon asioissa.
Aikaa woittam, kahden kolmen mies-poliven kuluttua, unohti
kansi entisen uskonsa ja sen taivat ja tottui ivähitellen uuteen
uskoon ja sen menoihin niin, että esim. KaratNin nykyinen pappi
kiitti stulnkuntalaisillnsi hyivitsi kristityiksi, sanoi heidän, waimo-
jenkin, ahkerasti käymän kirkossa, eikä luullut peri-Venäläisten
paremmin pitämän paastoa tuin nämä hiljaiset ja ahlerat Masin-
ristityt sen pitämät.

Mutta mikä isien perinnoska ci ole unhottunut heiltä, se
on kieli. Miesten sanoi pappi kaikkien hywästi tuleman toimeen
Venäjän kielessä, mutta Mainioista kuului harwa wielä ymmär-
tämän tätä kieltä enemmän tuin inissein tawaUisimmat sanat, ja
näin on heidän kielensä omassa keskuudessansa »vielä ainakin
puhdas Tatarin kieli. Ia tässä onkin suurin ja selmin todistus
heidän peri-juurestansa, joka ei moi olla muu kuin tntarilainm.
Sillä se, joka johdattaa mieleensä, muita yhden-laisia näytteitä
mainitsematta, kuinka esim. Aunuksen ja Nowgorodin läänien
Vepsäläiset, Pensin, Tambowan ja monen muun läänin Mord»
»valaiset, eläen pienissä saarekkeissa keskellä paksua mieras-sukuista
kansistoa, joka kaikessa on heitä tväkemämpi, oivctt monia mo-
nituisia muosi-fttojll säilyttäneet äitin-tielensi ja luulinmasti wielä
taulvan eteeutin-päin niin teteivät, sen on waitea suostua uuden
luuloon, jotka päättäivät kysymyksissä olemia Karatnilaisia tctta-
risiuneiksi Mordmalaisitsi. Eikä tämmöistä tiedetä muualla ta-
pahtuneen, että Mordivalaiset olisiivat muka muuttuneet Tainritsi;
miksi olisi se juuri tapahtunut uäissi kahdessa kylässä? Tässä
suotakoon minun myös mainita se yksin-kertainm luuloni, että
kielten ja kansakuntien tutkijat (niiden seassa meidän CastNmim-
mekin) liian useasti ja waromattomasti owat kietoutuneiden wyyh-
tien selwittämiseksi tutkinnoissansa käyttäneet lausetta: st ja st
kansakunta on muuttunut siksi ja siksi. Setnuntua woipi kaksi
eli kotmekin kansia yhdeksi, marsinkin jos koma ja kestämä ulko-
nainen paino sekaannukseen on syynä, niinkuin Englannin kan-
sin esi-lnerssi näyttää. Vaan tämmöistä syytä ei näillä itäisillä

kansakunnilla ole koskaan ollut luopua äitin kielestänsä, ja juuri
näiden sitkeä kestämäisyys todistaa, että kansi woipi muuttua
elämän-laadussi, uskossa, tawoissi, mutta riippuu kielessänsä
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kiini kuin hengessänsä, ja masta sen kuoltua on kansikin kuollut.
Mutta kuottuansikin, missi tämmöinen onnettomuus on tapah-
nut, muistuu asujanten entinen kieli paikkojen nimissä tutkijan
johdoksi. Niin on koko pohjais-Vmäjä täynnä suomalaisia jo-
kien, järwicn ja muidcn paissojcn nimiä seuduilla, joista Suo-
malaiset jo muosi-tuhannen takaperin ajoimat karjansa loisille
laitumille; simoin owat lesti-Venäjän itä-osissa tienoissa, joissa
Venäläiset tiettäioästi owat elelleet jo jonkun puoli-tuhatta »vuotta,
»vetten nimet melkein aina Mordivan-kielisiä. Jos nyi nämä Ka-
ratailaiset olisiivat ennen olleet Mordwan kansia ja sittemmin
muuttuneet Tcttariksi, niin olisi heidän entisestä kielestänsä sa-
moin pitänyt jäädä jälkiä edes paikkojen nimissä heiltä asutussa
tienoossa. Mutta niin ei kuitenkaan ole, sillä ne owat enimmi-
ien tatllnlaista peri-juuria ja itse nimikin Karatai, jota luul-
lulle kolmannelle Mordwalais-murrekunnalle on annateltu, ja joka
on sen paikan nimi, jossa iämän luullun sammuneen murrekun-
nan iviimeistt jäännökset löytyivät, un puhdas tntaiilainen nimi,
messiistivä Suomeksi: musta-mäki.

Ei taidakaan siis olla epäilemistä, että tämmöisen kolman-
nen Mordlvalais-murrekulinan löytyminen ei olisi ilmasta tem-
mattu. Lepcchin kuuli siitä puhuttaman kaukana paikalta ja oli
muutenkin kansakunnallisissa ja kielellisissä tutkinnoissansa niin
heitto, että on päimä-kirjassinsi »vetämät lauseet Tschuwaschin
ja Mordwan kielillä melkein aina tuntemattomiksi turmellut. Niitä
tans Fmhnin löytöön jn sen todistuksiin tulee, owat jättimäiset
niin heikot, että hän niinkuin rehellinen tutkija itse on msimäi-
nen, jota niiden pitömöisyyttä epäilee.

Josko meidän Suomalaisten siis näin muodoin täytyykin
(eikä tuo loivan ivailea lienekään) luopua mältttömästä heimo-
laisuudesta KNratailaistm tanssi, niin woipi se olla meille loh-
dutukseksi, että tämänkin epä-selmän asian Venäjän kansi-tieteessä,
niinkuin monta muuta suurempaakin ja painaivampaa, selitti
Suomalainen mies. Tämä onkin ainoa matka, josta tällä ker-
taa ivoin ylistettäwälle Konsistoriolle kertoa. Koto tnltven olen
tässä kaupungissa järestellyt entisiä kokoelmiani, ja nyt loppu-
puolella talwea myös ivalmistellut itseäni tulemalle matkalleni
Voguulin kielen tuttintohon, jolle olen aikonut lähteä jo tuk-
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massi kuussa eli Toukokuun alussa. Suurma apuna näissä
»valmisteluissani olisimat minulle, jos niitä joutaisin täyttämään,
eräät käsi-kirjoitukset tällä kielellä, jotka minulle lainaksi lähetytti
Pietarin Tiede-Akatemia herra Akatemitto Schiefnerin huolen-
pidosta.



Matka Siperiassa w. 1858.





Gnsimtiinen Kirja.

Pelym'tn kirkolla, Pietarin päimänä
29:nä P. kesät. (l l:nä heinät.) 1858.

Touko-kuun 27 päitvänci nähliin Kasinin kaupungista Si-
perian tielle lähteivän uutuuttansa hohtaivan, niinellä katetun
matka-tarantassin kcmyinin laaiua. Paitst pukilla istumaa Ta-
larin, joka alinomaisella äänessä-olemisella kiiruhti muutenkin
joutuisitta troikaansi, löytyi tamntassissi kolme henkeä, joista

kaksi nählnmästi oli ystämätä saattamaan lähteneitä kaupunkilai-
sia, waan kolmas pukemukststansi ja muusta tunnettiin matln-
miehclsi. Tullin takana wiheriäisessi heinikossa wielä muutamia
hetkiä saattajien tanssi wietettyänsi ja eräillä lasilla maahtoa-
ivllta miinaa sydäntään mnhmistettuansi, nousi matta-mies yksi-
nänsä lnrantllssiin, joka, iviimeiset jää°hywäistt otettua, alkoi
lentää eteenpäin.

Ia näin jäi minulta, joka täten läksin matkalle Woguulim
kylmille soille, taakseni ne lihnivctt leipä-maat, joissa kaksi edel-
listä muotin olin imettänyt. Loppumatoin musta-multainen
pelto-lcttms näissä muuttui uyt hieta-kankaaksi, tammi, lehmus
ja maahder petäjäksi, kuuseksi ja koimuksi, arbuusit, omenat ja
kurtut nauriiksi, mansikaksi ja puolukaksi. Tämä muutos ei ol-
lut minusta outoa; kaikki nämä uudet esineet olimat Manhoja
tuttuja, joita nähdessäni eli ajatellessani pohjaa rakastamaan
tottunut sydämeni iloitsi. Iloitsemisen aine oli minulla sen suu-
rempi, kuin nyt sain myös erota näkemästä orjuutta, joka mai-
nitussa lihllwuuden maassa kaiken elämisen myrkyttää ja kaiken
luonnon lissaudm muuttaa surkeaksi köyhyydeksi. Kastuin lää-
nistä pohjaan päin ei nim. oija-inlon-poitia löydy kuin nimeksi
Maan joita-kuitakyliä; kaikki muut oivut kruunun-talon-poikia, ja ko-
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mukststa ennen matkaamissani tienoissa tiesin edellisten ja jälki-
mäisten wälillä oleman eroituksen niinkuiu yön ja päirvän »välillä.

Eikä tämä kokemukseni täälläkään epäytynyt, sillä hnrwoin
nähtäneen Wenäjällä jn mnissikaan maissi paremmin rakettuja
kyliä kuin Siperian tien «anella nähdään Wätkan ja Permin
lääneissä. Kaffin-kertainen pytinti talon-pojalla ei täällä ole
mikään harivinainen kohtaus, »vaan yksin-kertaisessikin on hä-
nellä useampia kamari-huoneita, joiden maalatut lattiat, monet
pyhäin-kuivat ja arkuilla pinoiut seincimct todistamat hywää
toimeen-tuloa ja rikkauttakin. Keivyempi elämä »vaikuttaa taas
ihmisen mielessäkin keivcyttä ja lempeyttä, ja niin owat näiden
tienotten asujat paljoa nöyremmät, yksin-kertaisemmat ja hymä-
tnhtoistninini kuin kansi keski-Wenäjällci.

Kauniilla ilmalla, hyivillä leillä ja nöyrällä kohtelulla kulki
matkani sangen ihanasti eteenpäin. Ainoa Mastus oli minulla
Malmyschin kaupungissa siinä oleman posti-talon pitäjästä, joka
näytti katsoman kaikkia matkustamia luoduiksi ainoastaan hänelle
hyötyä kartuttamaan. Näköjänsä «kaskuin olisi hän kerrallansa
syönyt kokonaisen sian, oli hän tapojansa niin häivitöin ja pöyh-
leä, että jo useamman kuin yhden matkalaisen sormia luulen
syyhyttäneen lämmittämään hänen suuria korivallisiansi. An-
nettuani hänen jonkun ajan leivitellä suuruuttansa, otin paperini
esiin, ja nähtyänsä erään niistä muuttui se paksu leikari yhlä
kumcutelelvaksi narriksi kuin siihen asti oli ollut pöyhisteleivä
herra. Seitsemän wirstaa toisella puolen Malmyschin kaupun-
kia on lossi Wätta-jom yli, jonka kewät-tulwasin paisunut »vesi
peitti koko ympärystän niin lawealta, etta lossilla oli nyt kulkea
ei »vähemmän kuin 14 wirstaa. Minun tullessani pnikalle oli-
wat kaikki lossit toisella puolen, jn ionitta pylioääsen lyöty tn»
»vcrnöörin kuuluuius ilmoitti, että lossi-miehet loivan rangais-
tuksen haastollll oliivat »vclivolliset iviiivyttämättä kaikkia yli-siat-
tamaan, täytyi minun odottaa kuusi tuntia rannalla ennenkuin
yksi lossia palasi toisetta puolen, jonne toiset kaksi wielä oliwat
jääneet lopettelemaan sitä kestiä, jonka erään rissaan Siperialai-

sen antama juoma-raha heille oli odottamattomasti saattanut.
Odottaessa kokoutui rannalle kolinatta kymmentä henkeä useam-
mista säädyistä, kansoista ja uskoista. Siinä oli kaksi nuorta
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sota-miesici, lasketut sota-palwelukststa ja nyt totiinsa matkalla,
jotka muutamille talon-pojille leliivät sm kunnian että herroiksi
tnttistelimat mitä hyivää heillä oli ewäs-laukuisftnsi, eiwätkä
ylen-katsoneet heidän tupakka-inassiansikaan (täällä pohjais-We-
näjällä owat asujat ahkeroitu, tupakan-polttajia, Siperiassa näh-
dään useasti ivaimojnkin kärsi suussa). Siinä oli eräs tassu-
partainen wanha jouto-mies, joka kaikille walitti onnettomuut-
tllnsi; hän oli nim. eileisnä päiivänä tullut kumppaliu kanssa
Malmyschiin, jossa iltaa »viettääkftnsi oliwat päättäncet ivir-
woittaa itftänsi wiina-kullalla; tämä oli ivoittnnut takku-parran
ja kellistänyt hänen kadulle, josta hän seulnawana aamuna
löysi itsensä, waan ei löytänyttään kumppalia eikä taskussansa
olleita rahoja eitä jalassansa olleita saappaita, jotka taivarat liet-
suun lähtenyt kumppali oli häneltä kysymättä lainannut. Edel-
lensi oli siinä puoli-kymmentä ämmää, jotka, kotoisin kaukaa
pohjaisesta osista Permin lääniä, oliwat tehneet pyhä-rettm
Kasiniin siellä löytyivän kuuluisin jumalan-emon tykö. Toisia
pyhä-rettm tehneitä oli talon-poikninen porwcui Tomskista, jota
»vaimonsa ja kahden lapsen kanssa oli mennä »vuonna kulkenut
Kieiviin, jonka pyhät paikat owat hywin suuressa culvossi kai-
killa oikea-uskoisilla ja jossa rukoilemista pidetään hywin tehol-
lisena. Mies lateli kertomuksia Kieivin pyhien ihme-töistä, joita
toiset kernaasti luunteliwat, ja kaupitsi pyhää »vettä ja jumalan-
kulvia, joita ostamaan kuitenkaan ei kellään näkynyt rahaa ylet-
tymän. Pnrns »voitto hänen ncli-tuhans-mirstaisesta matkas-
tansa oli minun katsoessani puoli-kymmentä oinena-puun tainta,
joille hän telegansi perällä oli laittanut Marsilaisen mutta-pen-
kin ja joisin hän näkyi pitämän suuren huolen. Wielä oli siinä
muutamia Tataria, joista kaksi oli kasinilaista, huonoa tatvaraa
kaupalle lähtenyttä Mahometiläistä, ja kaksi Wättan Tataria,
Wenäjän uskoon ristityttä, jotka jälkimäiset näyttimät oleman
yö-lipakon tilassa sen puolesta, että heidän tansilaistnsi Tatarit
uähinmästi ylcn-katsoiwat heitä, ja uskolaisensi Wenäläiset taas
eiwät näyttäneet heihin wielä mieltyneen. —Kaikki nämä mattn-
nliehet päästivät Minneinkin pnitvän waletessi koiselle puolelle,
ja hajosiwnt siinä taas jokainen laivallaan matkaansa pitkit-
tämään.
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Merkittämistä paikoista on tältä matkalla ensimäinen Per-
min kaupunki, joka on siman-nimisen läänin pää-kaupunki ja
sangen hywästi mkettu. Vaan tämä onkin sen suurin merkilli-
syys, sillä Maissa se on Kama-joen ivarretta ja sen kautta yhtey-
dessä Kasanin tanssi (johon Pennistä tulee 560 »virstaa) kuin
myös koto Wolgan wesikunnan kanssa, on sen liikunto mitätöin,
ja asujien määrä ei ole jaksanut nousta enempään kuin noin
14 tuh. henkeen. Satunnaisesti tulin Pennissä tuntemaan erään
mact-miehen ja Kuopiolaisen, herra M—uksen. Hän oli yksi sitä
suurta maan-mittari-tulmaa, joka noin 20 Vuotta takaperin Suo-
mesta »virtasi Venäjälle leipää ja unnea etsimään. Että use-
ampi näistä oniieil-etsijöistä onnistui onnettomasti eli mähim
tänsikin hywin keskin-kertaisestl, on tunnettu asia; wncin joilla-
kuilla uli myös Maisuus timuta ylemmäksi tumallista ..lanttua,"
joilla Venäjättä on sangen lvähäincn armo, ja näitä Harmoja
ou herra M—uslin. joka tätä nykyä on kruunun-maiden mitta-
uksen päällikkö Permin läänissä. Koko-maan ja sen kielet oli
herra Vt. ennättänyt unhottaa niin tarkoin, että meidän tanssi-
puhe tapahtui Menäjäksi, joka surkea ja luonnotoin seikka kuivi
mastoin mieltäni, ivnittn hän kyllä saneli suosiollisia sanoja lvc-
näjästäni. Näitä hänen suosio-puheitansa ei ollut »vähin se.
kuin hän. kysyttyänsä nykyisen lvissa-aMoni. laski lulvun, että
minä noin kahdm-kymmmen iuuoden sisään olisin — kenraali,
arivo, jonka hän toiivoi käsittämänsä noin kahdeksin »vuoden ku-
luttua, Vaan jota minä en unessakaan ollut Voinut hacilveksia
itselleni. Suomalaisen lukijan ymmärtää tätä seikkaa on sanot-
tawa, että Venäjällä huolimattomammassa puheessa kutsutaan
kenraaliksi muitakin lvirka-miehiä, joilla on kenraalin armo.
Herra M. antoi minulle hyiviä neulvosi, kuinka amo-porrasta
olisi keivyin kalvuta ylös, ja hänen wiltas ja notkea luonteensa
todisti, ett'ci tämä kapuaminen Mielä ollut »väsyttänyt häntä.
Muuten oli hän nainut wenakon Permissä ja, niinkuiu eräs
syrjäinen minulle sanoi, uskonsa muuttanut siksi uskoksi, johon
hänen lapsensakin olimat kastetut.

Penniin tullessa kulkee maan-tie noin 300 »virstan pituu-
delta Notjakicn maan kautta. Useammassa kuin yhdcssi ker-
tomuksessa tästä kansista nähdään siitä paitse muuta mainitta-
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man sekin, cttä se Mikistä Venäjällä löytymistä Suuntt-peräi-
sistä kansoista eniulniän ulisi Itä-meren Suomalaisten näköinen
muussakin, mutta marsinkin siinä, että sillä muka olisi malkeat
hilvukset. Tätä lausetta ei minun katsistctmuksmi tvahivistanut,
sillä „liinll-tuttaa" cn tässä kansissa nähnyt yhdelläkään aino-
alla, maan on hcidän näkönsä aiwan yhden-laincn kuin Tschcre-
missieu, s. o. musta suom-himuksineu tukka ja kaliuas iho-tarlva.
Heidän kieltänsä ei minulla ollut aikaa rumeta tutkimaan, waikka
kyllä teki mictmi sitä tekemään, joka työ, tehtynä suomataisesta
katsannosta, ei suintaan olisi lMamainm, kuin tästä kielestä ei
löydy muuta selitystä kuin Wiedemannin, uuden testamentin
käännöksestä kyhätty, kieli-oppi.

Penniin asti o» inaail-tie juossut aiivan pohjaisten päin;
tästä eteenpäin kääntyy st ci ainoastaan itään, »vaan itä-etelään-
kin päin Uinlllia kohti kulteillaan, ja leissailce tällä matkallansa
muutamin paikoin Bnschkirien mnnn pohjaisimpia reuucita.
Niin on esim. ensillläinen posti-paikka Pennistä Kunguriin päiu
baschliriläiftssi kylässä, ja siitäkin ekempäin taivettaan heitä aina
lekaterinenburgia myöten. Uiko-näössi, kielessä, uskossa ja ta-
moissi ou tämä kansi aiwan yhtä kuin näiden timottm Tnin-
rit, jo jotenkin wäkcwä kumastus-nistin eli, joka on uslotta-
manlpi, ivcihä tieto Vaschkiristä on niillä kirjoittajilla ollut, jotka
heitä päättämät joko suorastaan Suomalaisiksi eli lntaristunciksi
Suomalaisiksi. Suomalaista ainetta ei heissä näy oleman en»
sinlään, mitä ruumiiu-rafmuukscen ja näköön tulee; kielen taas
makuuttimat niin Vaschkirit . kuin täällä taivattaivat Taiarit heil-
länsi oleman aiwan yhdeil, joka kyllä näkyi siitäkin, että he
keskenänsä (s. o. Bnschlir Taimin kanssa) puhuiivctt sillä, ci Ve-
näjäksi, niinkuin Tatari puhuu Tschuwaschin kanssa, eli Ersi-
läincnkin Mofschnlnisen kanssa.

Maa Permistä lekatcrinenburgiin asti ei ote niin met-
säistä kuin Permin ja .Kasanin mäli, ivaan näyttää oleman
sen lihamampaa leipä-maata. Wahwoja kyliä on tiheässä, ja
tiellä tulee ja menee alinomaa kniken-laisia mntka-michiä ja kuor-
mia. Tämän littunnon ivattuttaivat Uranlin ivuori-tchtaat. Umali
itse alkaa Europasta mattaalvalle tuutun noin 250 mirstnn
päässä Perillistä, tuntua siten, että tie muuttuu mäkiseksi ja cttä
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hän ympärillänsä näkee sankan metsän peittämiä mäen-selän-
neitä. Niistä ci kuitenkaan yksikään ole korkeampi Suomessa
tawllttawia mäkiä, ja maan-tie ei ole juuri mäkisempää kuin
mikä meillä esm. Heinolan ja Mikkelin ivcilillä olewalla maan-
tiellä tawataan. Ia tätäkään ei kestä oikeettain enemmän kuin
kaksi holli-wäliä, f. o. noin 40 eli 50 wirstaa. Kauniimpata
maata taivuttanee Harmassa pohjaisessa tienoossa kuin nämä
Uraalin tienoot omat: mäki itse mustan-tumma jylhä metsä,
laaksot milloin kaunis pelto milloin (ja useammin) luonnollinen
niitty, jossa siellä täällä seisoo moncn-laisia lehti-puiia ikäskuin
istutetut joulottain niinkuin englannilaistsft puistossa; jakaiken
tämän läpi juoksee laakson pohjassa kirkas puro eli joen-alku,
paikoin myllyä paikoin rauta-tehdastakin käyttämä. Noin 34
»virstan päässä ennenkuin lekaterinenburgiin tullaan seisoo eräällä
mäellä maan-tien ivicressi kimi-pylmäs, muistoksi silloisen perintö-
ruhtinan, nykyisen keisarimme, käynnistä täällä M. 1837; sima
patsas kuuluu myös oleman mesi-jaon merkki, sillä tästä itään
päin lähteivät jo medet Irtischiin juoksemaan. Paksis on niin-
muodoin luettniva Europan ja Aasian raja-merkiksi, ehkä ivenä-
läistä lukua myöten koko Pennin lääni kuuluu Europaan, ja
sen itäinen raja on wielä paria sataa wirstaa idempänä.

lekaterinenbnrgin kaupunki (noin 360 mirstaa Per-
mistä), Pietari Ensimäisen perustama Istt-jocn Marielle, joka
joki laskee Toboliin, on tumallinen lepuu-paitka niille, jotka Ve-
näjältä matkaamat Siperiaan. Ia sm hymissi mnja-tnloissi
woipikin matkalainen löytää kaiken taivallisen toimeen-tulon, il-
man jotta hänen on Kasinista erottuaan täytynyt kitua; sillä
Permikin on tässä katsannossa wielä hywin kehnosti lvarustettu.
Vaau muutenkin, rakennusten, liikunnon ja mäki-lukunsakin (16
tuh.) puolesta on lekaterinenburg, waikka waan piirikunnan kau-
punki, paljon etelvämpi mainittua läänin-taupunkia ja sitä ei
kukaan kieltäne, että matkalainen Moskowasta lähdettyänsä ci
ole nähnyt niin kaunista kaupunkia kuin se on, sillä Kcisinis-
sikaan, ehkä se on monta »vertaa suurempi edellistä, ei
ole yhtään osia, jonka möisi kämän rinnalle lvetää. Jet. on
nim. koko Umalin muorikunnan pää-kaupunti, ja semmoisena
muori-hallituksen ja lvuon-opistun 010-sia. Paitst tätä löytyy
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siinä kuuluisi kiivi-kalujen tehdas, höyry-konetten tehdas, jonka
enimmät teot meneivät Siperiaan, jn myntti-paja, jossa kaikki
Wenäjän ivaski-raha lyödään. Kaikki nämä laitokset tariuitseivatsuuren joukon tieteellisesti siwistyneitä ivirka-michiä, ja näiden
kuin myös saksilaisten ponvarien »vaikuttama lienee st siwistyt-
sen ja menestyksen näkö, joka kaupungilla on. Kadut owat eu-
ropalaisesti kiivetyt ja sonnalle eiwät haise syrjässäkään olewctt
kaupuugin osat, kaksi etua, jotka ivmäläisessi kaupungissa sano-
mattoman suurta edistystä todistamat. Mainittuja saksilaisia
ivirka-michiä ja porwaria Masten löytyy täällä myös sieivä lu-
teerilainen kirkko, ja kuin minun 010-päiwäni paikalla sattui ole-
maan sunnunlai, sain minäkin luulla lelwollism selityksen us-
koni asioissa, jonka-laista laualle aikaa en ollut kuullut.

lekaterinenburgista eteenpäin muuttuu luouto yhfättiä.
Maa on nyt paikoin hiettä-sekaista siivikkoa paikoin lvetelätct
suota, ja yleisesti tasainen tuin lauta. Turhaan etsiskelee silmä
enää sitä mehmätä »Viheliäisyyttä ja sitä monen-laatuista kaslvi-
kuutaa, johon oli tottunut Umalilla; hongikko, kancrlvitto, pa-
jukko omat täällä cnimmäksi osiksi »vallanncct maan. Tobulskin
lääniin tultua muuttuu maan-tiekin huunumlnaksi; ja kuin mi-
nun matkatessa»!, niiden kaunisten ilmojen perästä, joilla koko
matkan olin kulkenut, mainittuun lääniin päästyäni wielä alkoi
»vastaani tuulla kylmä pohja-tuuli sateen kanssa, niin tiesin kyllä
ja tunsin nyt olemani Siperiassa.

Mutta paitsi tätä luonuon satunnaista muistutusta nyt
oltaivcm siinä maassa, johon kokonainen suuri Valtakunta lykkää

rikoksensa ja paha-tekonsa, ei matkustajan tarivitse olla kolvan
turkka-silmälsen sm muustakin hnlvaitaksmsi. Se orjallinen nöy-
nstcleminen, jolla täkäläiset asujat kohtelemat kaikkia herras-mie-
hiä ja joka loukkaa ja inhoittaa outoa, todistaa heillä oleman
tuoreessa muistissa, että herroilla on ivoimallinen liittolainen ja
towcri, nim. keppi. Se ala-kuloisuus, joka näytättsm useamman
katsannossa, osoittaa että mieli on raskas joko ikäivästä eli hä-
peästä eli oman-tunnon waiwoista eli kaikesta yhteensä. Se
hiljaisuus kylissä ja laulamattomuus, jonka Venäjältä tulema
matkalainen pian hamaitsee, ilmoittaa, että laulu ei moi kelven-
tää tämlln-laatulstll inielen raskautta, ja että Wcnäläinen täällä
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ei ole se seurallinen eläin tuin oikeassa koto-maassansa. Että
nämä lauseet eiwät toskc kaikkia paikkoja Siperiaa ja sen kaikkia
asujia, on helposti ymmärrettäwä, sillä jälkimäisistä on ivähin
osi lllin-kutsuttuja „lähetettyjä" ja suurin osi syntyjänsä Sipe-
rialaisia. Waan useammassa tapaulsessi owat nämäkin lähetet-
tyjen jälkeisiä, ja minun luuloni on se, että rikoksen muisto ja
mielen lNrtvaus pilivcstää useamman poltven elämää rikoksen-
tehneen jälkeisissäkin. In sen ohessa lisiyiyy lvereksimlin lähe-
tettyjen luku ivuosi wuodelta. Tnwallincn lähetettyjen määrä
tekee ivuosittain noin 12 tul), henkeä; waan ~hywinä" wuosinanousee se noin 15 tuhanteen nsti. Kaftnin kaupunki on se paikka,
johon Siperiaan mietämät yhtymät kaikista maltakunnan osista,
ja ken haluaa moi siellä joka maanantai- ja torslni-aamunn kau-
pungin suurimmalla kadulla uähdä parlven näitä onnettomia,
noin sata ja toisinaan kaksikin sataa henkeä, lähtemän matkalle.
Etu-nmässi astuu rumpali ankarasti täryyttäen rumpuansa ja
itäskuiu huutaen kaupunkilaisille: tulkaa meitä katsomaan! Hänen
jälcstänsi seuraamat mangit, miehet ja maimot sekaisin, edelliset
neiittäin sidotut toisesta kädestänsä kemyeen rauka-ivitjaan ; näiiä
seuraa puoli-kymmenlä kuorma-hewoista, jotta wetäwät sairaita,
heikkoja »vaimoja ja lapsia, ja koko pariven ympärillä ratsastaa
noin kymmenkunta tasissia eli muita sota-miehiä, jotta myös
aina seuraa upsieri. Tiellä nähdään joka posti-paikan kohdassa
pittän-lainen puu-rakennus pienillä ikkunoilla ja korkealla pysty-
paalutukselln warustettu. Nämä ratennukstk, joissa jokaisessa
löyiyy upsieri pienen sota-mics-komannon tanssi, oivat ivankien
yö°paikat, ja näin kultewat he päiwässi yhden posti-wälin, oli
st piteinpi cli lyhempi. Pitempi ei st kuitenkaan koskaan ole,
ctt'ei terwe ihminen helposti woisi sitä mainitussa ajassa mat-
kata; marsinkin kuin »vankia useasti lcMähdytetciän eikä näytä
koman ankarasti kohdeltaman. Tobolslin kaupunki on heidän
yhteisen matkansa pää-maali. Täällä löytyy ivissakunin, joka
rikosko, myöim ja laisten paikkakuntien tarpeesen, määrää mikä
mihinlin on lähetettämä. Ainoastaan suurimmat pahan-tekijät
tulemat Njertschinskin wuori-kaiwantoihin; min osi lähetettyjä
joutuu niin-kutsuttujen uudis-tnlolaisten luokkaan, s. o. heitä jae-
taan ympäri maakuntaa fylihin, joissa siaivctt, määrätyssä pii-
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rissi, elää ja liikkua kuin tahtomat. Täällä sanotaan moncsta
lviclä tulclvau ihmisen, niin että »vähitellen rakentamat itsellensä
mökin, murtamat peltoa, naimat ja muuttumat kiinteiksi talon-
pojiksi. Vaan moni heitäkscn myös kerjäyksen ja kuleksimisen
päälle, tekmät pahojansa maan asujille ja päättämät pciiwänsä
joko kaimnnnoissi eli »vanki-huoncissi eli — ruoskankin alla.

Tobols,kin kaupunki, jota muutamassa katsannossa »voipi
sanoa kaiken tämän onnettomuuden pää-pnttaksi, ei ulko-näössin-
sitään epää tätä omaisuuttansa, sillä harmaampaa, märempää ja
iviluisempaa asuin-siaa liencwät ihnnset hmwoin ivalinneet, kuin
tämä päissä on. Näistä haitoistako ivai mistä muusta se myös
tullee, että hartvoin nähdään niin löyhää, niin siwistymätöintä
ja niin uncljnstn läänin-taupunlia luin st ou. Niin ei siinä
esim. löydy yhtään ainonta raivinto-taloa, ja minä tultuani hy-
wään paikkaan yöllä (ivasten 10 p. kesät.) en ollut saada mis-
sään toritienä ja aloin jo arivella lähteä poliissiin yöksi, kuin
miinicinkin eräs porivari, — tarkoin tutkittuansa kuka jn inistä
minä olin, ja tarkoin määrättyänsä kuinka kauan moisin asua
hänen tykönänsä ja luinln paljon siitä tuli maksaani ja minkä-
lainen ylös-pito maksustani tulisi seuraamaan, — armaitsi mi-
nua, amasi porttinsa ja antoi siistin-laisen kamarin asuani.

Eikä tehnytkään mieleni kauan lviipymään tässä Jennakin
pesissä. Maan toimitettuani toimitettamani kumernöörin kansse-
lissi läksin, maitta Mettä sitoi kuin korlvosta kaatamalla, jo 12
pmä kesik. taas matkalle Tunnskiin, joka on tämän läänin län-
tcisimmän piirikiillnan kanpunki, sen, jossi Voguulia enimmättä
löytyy. Turinstiin loppui minulta posti-tie. Tästä kulkee huono
kylän-tie yhdcksän-kymmeilm wirstan lcwyiscn silon poitki Taba-
ryn kylään Tatvda-jocn rannalle. Tällä wälillä ei ole yhtään
taloa ja se täytyy matkustaa yksillä hmosilla. Kahteen kohkaan
on sille kuitenkin rakettu saunat, joissa kummassakin elää yksinäi-
nen lnics. Hän pitää saunan moimassi, josta matkalaiset tai-
mella maksamat hänelle määrätyn maksun, nim. IV2 kop. hop.
st, joka saunalla heivoistansi syöttää ja kopeikcm simaa rahaa
se, joka waan kaypi siinä lämmittelemässänsä. Tämä un main,
attu-perulsin muoto mivinto- eli maja-taloja; sen ja Helsingin
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seum-huoneen wäli ei warmacm ole pienempi kuin tässä matkaa-
mien Woguulien ja esim. yli-opiston rohwessorien wäli.

Tabary'ssi loppui miimeinkin maa-matka. Se, joka sillä
on tärissyt kolmatta tuhatta Mirstaa, niinkuin minä nyt olin
tehnyt, astuu kernaasti wenheesen, marsinkin kuin mmhe on ka-
tettu ja niin muodoin suojelee matkalaista päitvän pacchieesta ja
siteen märkyydestä. Hcssumalliststi oikoo hän maa-mntkasta
jäykistyneitä jäseniänsä sillä pehmeällä lilalla, joka wenheesen on
lehly, ja curoelce ei koskaan matkanneensa näin leivycsti kuin
tässä. Tämä on ensimäisen souiu-taipalcen tunne. Sillä lepäil-
tyänsi ja ihailtuansa jokea ja sen rantoja, tulee matka-mies täs-
säkin tuntemaan, että maan päällä ei ole mitään täydellistä.
Ensimäinen ja suurin lvastus on hänellä itikoista, jotta tuhan-
nen-tuhans-määrissä tunkeutumat hänen päällensä eimättä anna
hänelle silmän-räpäyfsm rauhaa. Ne Moidnan karkoiitaa maau
siten, että katoksen owm edessä poltetaan tulta, mutta siitä nou-
sema siivu, jonka ivenhem kulku ja tuulikin lyö kokonansa katok-
seen, on uusi kiusa, ei paljon mähempi sillä poisietiniuaa pahaa.
Toisekseen on matkan-tekokin sangen hidasta, sillä maikka soittajia
muutetaan noin 20 eli 30 mustan päässä ja maikka Mirta, joka
minun tuikeani oli »vastainen, on hywin tyyni, ei mattaa kulu
tunnissa juuri enemmän luin neljä eli iviist wirstaa. Tamda»
joki, jolla nyt tein matkaa, on Tobolin syrjä-joki ja syntyy kah-
den Uraäitiin tuleman joen, Losman ja (eteläisen) Sosivan yh-
tymisistä. Se on sangen meteivä joki, mutta sen ranteet owat
hywin yksi-jonoiset, s. o. petäjikkö jn pajukko sen reunoilla oivat
loppumattomat. Kyliä kaivataan harivassa, ja nekin owat pie-
niä: neljä iviis taloa yhdessä. Asujilla, jotka owat pelkkiä Ve-
näläisiä, ei mcia-wiljelys enää ole ainoana elatus-keinona; he
walittawctt pelto-maata oleman hywin wähän, paikka paikoin
waan ja ainoastaan joen rannoilla, sanoen kaiken muun maan
kauempana joesta oleivan jynssätä suo-pohjaa korpea, jota ei
millään keinolla ivoi peitata pelloksi. Sentähden oivat Venä-
läisetkin omistaneet allu-peräistm asujien elatus-keinot: mctsis-
tänlise» ja kalan-pyynnön, jotka molemmat täällä owat antoisat.
Päältn-päin katsojalle näyttää täkäläinen rahmas elämän löy-
hästi, waan ei leiwättä. Samowaraa (tec-lyössiä), joka wenä-



203

täisissä seuduissa on tarkka toimeen-tulon sanoja, ei löydy joka
kylässä; kapakat, joita tännekin on istutettu, owat kaukana toi-
sistansa, simoin kuin kissottin; Maan nättiäkin silvistys-kelnottta
ou mhlvas täällä nöyrää, hiljaista ja siistiä.

Noin 200 mirstaa massattuani jotea myöten, eli Turins-
tista yleensä wähän päälle kolmen sidnn »virstan, tulin »vii-
meinkin tänne Pclymin kirkolle 24 p. kesik. Täällä olen nyt
nitonut iviettää pari kuu-kautta Woguulin kielen tutkinnossa, jota
ivasten unnuilll on Woguuli Losiva-joeiia tutkinnon iväli-lnppa-
lcena. Hänen piti pyhän Pietarin lunnialsi ja paastosta pääse-
misen iloksi saada iämä päiwä ivieitää kapakassa wiina-kullan
ääressä, johon Woguuli ou yhtä kärkäs kuin kärpänen meteen.
Tämä on hänelle lernnnsti suotu, sillä hänellä poloisella on niin
ikäivä »vaimoansa ja perhettänsä, että minun täytyi suurastaan
kieltää hänen puhumasta tätä ainetta, niin usein kertoi hän sila
ja niin hellillä sanoilla koki hän liikuttaa minua häntänsä kotiin
laskemaan. Hänen »viettäessinsi Pietarin päitvää ja päätänsä
paillnnellessilln sain minä myös tilaisuuden nämä radit panna
paperille.

Vaikka näin muodoin olen keskellä Siperian saloja, ci mi-
nulla ole juuri mitään hätää. Elämän pienet onnettomuudet
owat täällä: helle, itikat, luteet ja muut syöpäläiset; Mähällä
määrällä kärsimällisyyttä ivoipi nämä »vastukset kuitenkin »voittaa.
Suuremmaksi luen sen pienen onncttomuudm, että tasku-kelloni
tuli Mialle ja herkesi käymästä. Täällä ei armattamasti kukaan
ymmärrä sitä laittaa eikä Tunnßkissikaan, jossa sitä jo käytin,
löytynyt miestä sitä korjaamaan. Kesäinen aika tuo menee ilman
kellottakin; mutta syksyn pitkät yöt ja sumuiset päilvät taitamat
sen puutteessa käydä tufalammltsikin. Kuitenkin on sinu-lasku:

„Otawllss on orjan merkki,
Ei ole kuussa, ei kukossa.
Eikä päiwän koitannassi"

lohdutuksenani, ja kuin niin monta tuhatta ihmistä ikänsä elää
kellotta, moinen minäkin muutamin kuu-kausia tulla toimeen il-
man tättä lljan-mtttarttta.
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Toinen Kirja

Veresow'assa 29 P. syysk. 1858.

Pari päimää takaperin tänne tultuaui sian matkastani nyt
antaa lyhykäisen kertomuksen, niin kauan kuin sen muistot Mielä
owat mielessäni nuoret ja »verekset.

Pelymiu kirkko seisoo niemellä kahden joen, nim. lännestä
tuleman Tllwdan ja pohjasta juokseman Pelymin, »)htymistssi,
jotenka paikalla on sangen kaunis sia. Kylää itseä on noin 15
eli 20 talon-rähjää, joiden kierok seinät ja paperilla paikatnt
ikkunat todistamat asujantm köyhyyttä jn myös — laiskuutta.
Maissa siis tätä nykyä huonoimpia kirkon-kyliä on Pelym en-
nen aikanansa ollut mainiompi paikka, ja jokainen Wenäjän his-
toriaa lulenut tuntee sen surlean merkillisyyden. Pelynlissi oli
nim. ennen aikaan puinen linnoitus muutamilla tyssilöillä, jossa
seisoi joku satanen sota-Mäkeä ynnä ivojemodin tanssi ja josta
käsin jäykkää ivasta-rintaa teteivät Woguulit »vähitellen lniivu-
tettiin kuuliaisuuteen. Heidän ristittyänsä, jota tapahtui menneeu
muosi-sidlln alku-puolella, jäi linna rappiolle ja nyt ei siitä enää
ole muita jäännöksiä jälellä kuin linnuceu jälkeisiä pieni kyläueu
Kasissia mähän massan kirkolla. Mutta pää-asiailisesti on Pc-
lyin niin tullut kuuluisiksi, että sitä Veresow'an rinnalla on pi-
dettynä koivinna lähetys-paikkana Maltakunnallisille pahan-teki-
jöille. Herrat Viron jn Munnich siiivctt täällä, pitkät muosi-
kymmeniset ivieitäen Pelymin suruisilla rannoilla, mietiskellä
»mallisen korkeuden turhuutta ja waamllisuutta. Monta muuta
Mähempi-kuuluista miestä on pidetty Pelymissi, ja marluaan o»
useampi heisiä sen yksinäisyydessä haivainnut, ehkä kyllä myö-
hään, että yksityisen ihmisen ei ole tumallinen tarttua historian
rattaasen sitä muka omia mietteitänsä myöten wääntääksensi.
Tätä nykyä löytyi paikalla waan yksi tämmöisistä syistä lähetetty,
entinen kasinilainen aatelis-mies, jonka kowa-korwaisuus oli teh-
nyt ei ainoastaan sm, että hän etelä-Siperiasta ja kaupungista
multtettiin tänne Woguulim korpeen, waan myöskin sen, että st
nykyisen keisarin armo-julistus, jolla kaitti tämmöiset pahan-teki-
jät paluutettiin Siperiasta, ci kohdannutkaan häntä. Aikaansa
Mietti tämä herras-mies milloin ryyppimällä milloin lukemalla
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mitä käsiinsä sai. Essei hän ollut simistyksettä näkyi siitäkin,
että joka lvuosi lähetyttää itsellensä kirjat: Almanach de Go-
tha ja Annuaire des dcux Mondes. Hän toitvoi kuitenkin
kohtakin pääselvänsi sekä Pesimistä että Siperiastakin, sillä iv.
1862 »vietettämän tuhllt-ivuotisen muisto-juhla» kaunistamiseksi
oli hänellä tekeillä summattoman suuri runo-laitos niidessä kym-
menessä laulussa, joka olisi sisältuiva koko Wenäjän historian ja
tekeivä 10 osia, Viis laulua kussakin osissa. Kaksi eli kolme
osia oli hän jo lähettänyt Pietariin, ja ivalmisteli nyt taas
uutta osia siilne suoritettalvaksi, eikä sanonut runo-tekonsa jäa-
wän lvaikutuksetta hauelle armoa pyydettäessä.

Hänen ja paitlalunnan sisedatelin tanssi Moi täällä jon»
tlln sanan Mäihinä. Pappi sitä ivastaan oli pelkkä talon-poika,
joka itse kynti, niitti, kalasteli, piti kauppaa, ei köyhyydestä niin-
kuin se tapahtuu monessa muussa paikassa, ivnnn ahnaudesta.
Sm ohessa oli hän niin laisla Mirkaansa tounittamaan että koko
minun oliu-ajallani ei pidetty yhtään kertaa täyttä jumalan-pal-
melua, maikka sillä ajalla sattui kaksi suurta juhlaakin (Pietarin
ja Iljan päiivät). Paljon simistyneemmät pappia olimat tänne
asettunut pormali Turinstistn ja miina-herra, joka oli kaikkein
kapakkojen päällikkö iässä lienoossi. Paitst näitä owat Pely-
min herras-siädystn wielä muistettawat piisir, rollo-henn ja
seppä. Piisir oli yhlä soturi-suinen tuin toto hänen sutunsi ja
myös yhtä suuri — telmi. Notto-herrn tuli »linulle lnerkilliseksi
sen kautta että hän useasti häiritti yön-leponi miinassa wni-
moanft pieksämällä, jostn huuto ja telmäminen herätti kaikki
naapurit. Seppää muistelen tässä hänen ankaran-sakean par-
tansa muoksi, joka aina, kuin hänen näin, muistutti minulle mie-
leen kuningas Urjö Toisen ohillisin, josia paroni Mynlhnusi
lcrtoo, että Englannin mantuna oli leikattu hauen parlaansi.
Muuienliu, ci ainoastaan partansa muuksi, oli tämä Pultawnn
läänistä hcrraltansi Siperiaan lähetetty seppä Pelymiläisillä suu-ressa kuumassa ja huolessa, sillä häntä ennen ei ollut taitamaa
seppää löytynyt lähempänä kuin Turinskissi s. o. kolmen sidan
Mirstan päässä.

Pclynlin merkillisyyksistä licncc »viclä muistcttcilva korttieri-
iuloni »vanha cmäutä, jolle Missi, mutta olletikin nainut mlmns
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osoittiwat suurta kunniaa, sillä hän oli koko kylän babuschka
(tämä sina merkitsee sekä mummoa että kätilöintä). Tässä omai-
suudessaan maisteli hän. useasti Vieraina käyden, kyläläistensi
Vaimojen Miina-Maroja, ja silloin tällöin pistihm hän »»inunkin
tyköni pyytämään juoma-rahaa milloin kortteliksi milloin puoleksi.
Ehkä häntä näin joka haaralta koettiin pitää miinan hengessä,
ei hän kuitenkaan nyky-attact rakastanut: mhwas oli muta nyt
entistä Vastaan köyhää, pellot eiwät kaswanect eiwätkä lehmät
lypsäneet niinkuin ennen; yksin päilväkin oli hänen mielestään
lyhennyt, sillä ennen kerkesi muka kesäisessä päilvässi paljon työtä
tehdä, ..maan nyt tuskin lasketit", sanoi hän. ..puoli-päimäisen
päälle »vähän lepäämään, kuin jo ilta on käsissä".

Silmiänsä ristien jätti tämä eukko minut hywästi, luin 19
päiivänä elok. läksin Pelymista matkalle Pelym-jokea myöten poh-
jaan päin. Hän tiesi minulla oleman edessä semmoisin maitan,
jossa suuret kortvet ja »vetelät suot olimat jalan kulcttaivat, sanoi
Milustuivani ja menettämäni tertveytmi, niinkuin muka Miinn-
herra oii ei kauan takaperin kalastus-matkalla ivilustnnut ja nyt
makasi muoteella. sluitenkin nähdessään ett'ei muinut päätös-
täni muuttaa, antoi hän minulle siunauksensa ja emään matkal-
leni (edellisen ilman ja jälkimäisen arwnttawasti maksua ivas-
taan), ja lupasi pitää kuppa-sirlvensi tvnlmisna, jos muta takai-
sin täytyisi palainni ja iermeytmi maniisi hänen lääkärillistä hoi-
toansi. Samaa takaisin-tuloni mirttä lauloi siftdatelitili, joka
laiturilla jää-hymäisiä häneltä ottaessani hymyillcn toiwoi mei-
dän parin loimen miikon perästä taas näkemän toinen toisemme,
~minu!l muka fylliksi ilmaittuani Woguulim maassa". iNinä
kiitin häntä hymä-tahtoisuudestllnsi, mutia iisikseni ajattelin:
odottakaa »vaan minun takaisin-tuloani; „nssn tieltä kesken kään-
tyy, ei mies pahainmknnn".

Se matka, jolle näin läksin, ei kartalta katsoen näyttänyt
niin »vaikealta eikä sitten itse asiassakaan ollut niin maissa, tuin
sitä jota haaralta laulettiin. Lyhykäisesti sanoen olin päättänyt
päästä Veresow'aan suorinta tietä Pesimistä. Tämä suorin tie
tvei ensin Pelym-jokea myöten siihen asti kuin tämän joen lntiva
kääntyy länteen ja etelään päin. Tässä kohdassa ottaa Pesiin
pienen syrjä-joen idästä, jonka latwa taas on niin lähellä poh-
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jäisten Toswaan lankeawan Tapsje-joen latwaa, että mäli-taiwal
ei näyttänyt olewan luin 30 eli 40 wirstan lemyinen, ja niin
lyhyen taipalen, ajattelin minä, pääsen itse yli, waikka hän ol-
koon jos minkä-lainen. Suurin huoli oli minulla kapineistani,
joita pitkällisellä, kesän-taltvcn tehtäivällci matkalla täytyy pitää
enemmän kuin halu olisikaan, ja näin kolkoissa maissi mielä
lisätä yksin keitto-astioillakin, elväällä ja muulla semmoisella lu-

sikalla. Kalujani kantamaan yli mainitun taipaten päätin ylci-
Pelymin Voguuli-kylistä ottaa jonkun kymmenkunnan miestä;
koko matkaksi Pelym-jokea myöten hyyräsin Pesimissä ivenhem,
sika Voguulia myöten oli lähetettäivä takaisin, ja näin toimoin
kaikki maikeudet Mähttellen lvoitettalvan. Edut asialleni oliwat
tästä matkasta silmin-nähtälvät, sillä näin matkaten tulisin kulke-
maan aiwan halki koko Voguulin-maan jn siten hywästi tunte-
maan tämän kansin sekä tctlvat että kielen, jota wastaan jos
posti-tietä Turinskin ja Tobolskin kautta Pesimisin olisin läh-
tenyt Vcresoivaan, olisin tullut tekemään mahdottoman polmen,
menettänyt matkalla paljon rahaa ja aikaa enkä olisi nähnyt
Voguulia taas ennenkuin Beresow'assi, sillä Ob-joen molemmat
rannat omat asutut Ostjakeilta.

Venhe oli pieni kolmi-laita, neljän hengen soudettniva, ja
sen keskus tuohella katettu, niin että katoksen alla kaluni siilyi-
mät sateelta ja siinä itsmttin oli hyivä pissallani olla. Olikin
alusin mattaa tämä katos sangen tarpeellinen, sillä kolme ensi-
mäistä päilvää eli ylä-Pelymin kirkolle asti ivaloi side loppu-
matta. Sittenkin oli wielä wiisso-kaudm aika eli iviimciseen
Voguuli-kylään asti Pelym-joen mnrrella epä-tasiista ilmaa, niin
että kuikan useasti kuultiiu huutaman: totta saa, totta sia (sada),
joilla sanoilla Snivossi seliteiään tämän linnun omituista, muta
sadetta ennustamaa huutoa. Vaan sen jälkeen syntyi yhdeksi
Miikoksi kaunis pouta, joka kesti minun matkaani edellä-mainit-
tuun maa-kannakseen asti.

Ilä-Pelymin kirkko on »varsin nlknen raketin Pelym-joella
asumia Voguulia lvnrten, jn paikka on lvumeine», jossa Venä-
läisiä lamataan, ei enää muita Venäläisiä kuin pappi ja kirkon-
pallvclijat. Nämä omatkin kirkon-kylän ainoat cisujnt, sillä ensi-
mäinen Voguuli-kylä, pari »virstan kirkolta, on wähän ylempänä
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jom-marrella. Surkeampaa siwistyneitten ihmisten asunto-paik-
kaa lienee Harmassa kuin tämä kirkon-kylä on; ne lalsi asuttua
taloa, jotka siinä löytymät, ja niiden kaksi asumatointa tomeria
lasittomille ittuna-reikinensä seisoiwat siinä keskellä suurta puu-
tointa lakeutta autioina, alastomina, suojattomina. Turhaan
etsi silmä jota-kuta pellon-tilkkua, jota-kitta tukka- eli edes kaali-
penkkiä; huoneiden ympärillä ei ollut yksin aitaustakaan. Iasen ohessa osottiwctt talojen hajalliset katot ja lahonneet portaat
asujunten huolimattomuutta; se suuri lakeus, jolla kylä seisoo,
on luonnollinen niitty ja kaslvoi pitkää heinää, mutta miitasseen
jälkiä ei näkyiisi, ei lehmän kelloja kuulunut missään.

Päästyäni katon alle diatschokin tykönä (papin sanottiin
sairastaman eikä tvoiivan mastaan-otina) tuli »volostin Voguli-
iäinen goloma minua lerwehtimään; hänen kanssansa seurasi
puoli-kymmentä muita Voguulia. He olimat jo edeltä-päin kuul-
leet että heidän seutuihinsa oli tulemassa tschinoivnissa Pieta-
risia, ja alkoiwllt nyt kantaa minulle kaiken-laisia malitutsia,
joista kolme oli painaivintn. Ensimäinen oli se, että ruudissa,
jota heille annetaan kruunun puolesta, on Miimeisinä ivuosinn

rumennut olemaan haulia, iänä muonna niin paljon, että ne
hywin tetiivcit kolmannen osin painoa. Tämän seikan selittämi-
seksi on sanottawa, että Siperian kaikki pohjaiset kansat inatsi-
wat weronsi metsin-nahkoissa (mimmiten rcwoissi ja sopulissa,
paikoin myös ornwissi jn kärpissä), jota »veroa kutsutaan jasa-
kaksi, ja kruunu, jolla ruudin-teko jn myömirien on ylsin-oileu-
tenn, myöpi teko-hinnasta näille kansoille ruutia niin paljon kuin
he tnrwitftwat. Tämä on suuri etu heille, sillä ruuti-naula Ve-
näjällä tawnllisesti matsin noiu rupla» hop., >nutta Siperialai-
sille ei se nouse enempään tuin noin 40 fupcittnnn simaa ra-
haa. Vaan haulit owat arwattawasti paljoa huoteamniat sitä-
kin, ja jos joku kelmi sekoittaa esim. 30 puutaan ruutia (se
määrä, joka Pelymin piirikunnassa muosittnin jaeiaan kansille)
kolmanneksi osiksi haulin, niin siapi hän tällä »vnrknudella (hau-
lien hinnan pois-luettun) puhdasta ivoitton lioin 7 puutna ruu-
tia s. o. Venäjällä taivallism hinnan jälleen noin 280 hopea-
ruplan. Mutta Woguulit arwattawasti walittiwctt tästä itsel-
lensä tuleivnn suuren »valunaan stkä rahassa että waiwassi mu-



209

din stulvmism ja puhdistamisen tanssi kuin myös sitenkin että
maromattomasti tämmöisellä ruudilla ladattu pyssy ei laukea,
jos hllulln-me on sattunut menemään tuli-reitään, josta taas
metsi-mics woipi kadottaa monen kauniin otuksen, mietopa jou-
tua päänkin ivaaman, jos karhu sittuu tulemaan mustaan, niin-
kuin täällä usein tapahtuu.

Toinen heidän walitutftnsi oli se, että pappi rasittaa heitä
liian komilla maksoilla toinrituksistnnsi ja omalla kädellänsä ku-
ittina eli muuten tylysti kohtelee sitä, jota ei täytä hänen waa-
timnksinnsi. Niin oli golownn, temäällä tuolleen, isin hauta
kauan ollut lukematta siitä syystä, että poika ei ollut sm siunaa-
misesta jaksanut matsia papille enemmän kuin kolme hopea-rup-
laa, ja sielun-paimen oli suostunut haudan-lukemiseen ivasta an-
nettua hänelle panttiin kaksi kurkkia, jotka oliwat lunastettawat
seitsemällä hopea-ruplalla. Samassa määrässä sinoiwctt hänen
ottalvan ivihkiälstäkin imisin kuusin ja kymineninkin hopea-rup-
lin, jonka lisiksi nuoren parikunnan wielä sitten kesillä pitää
hänelle tehdä sata ruton heiniä. Vihkiäiftn kallius, lisisiwät
walittajat wieltaasti, estää nuoren kansin menemästä mumisten,
joten rahiuas ivähmee ja tsaarille juokseiua jasissa aikaa myöten
kukaties jääpi maksimatta. Paitsi tätä oli mainittu pappi rat-
kennut niin juomaan, että sitten pääsiäisen ei ollut kertaakaan
pitänyt jumalan-palwelua, ja että toisella kirkon-palivelisilla se
onkin työnä, papille miinan hakeminen Pelymista (150 mirs-
taa), johon seurakuntalaisten täytyy antaa hewoset cli soutajat.

Kolmas ivlllitus oli se, että Pesimin tylän Venäläiset
asujat juuri joen-suussa silpnnmnt koko joen tukeiltn (tämän lni-
totsen näin omin silmini Pelymissi), estäen näin kalan nouse-
masta ylemmäksi, josta Voguulien seudulssi oli suuri kalntto-
muus.

Nämä ivalittttset, jotka yleistä mainetta myöten olimat
toden-peräisit, pyysimät he minuu ivastaan-ottamaan ja sinoi-
wat ne dilltscholnlla kirjallisesti ylös-panetiawansi. Minä ilmoi-
tin heille minullani ei oleman miiään Maltaa olasta heille teh-
tyä määryyttä, ja kehoitin heidän malittamaan papista rowas-
tille (blllhotschinnij). jota jota wuosi käy kutlimassi kirkon tilaa,
ja ruudin jutusta sekä joen silpaamisesta paikkakunnan mnalli-
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sille pciä-miehille. Tämän sinoilvat he jo tehneensä, »vaan siitä
apua ei mitään lähteneen, ja heidän uudestaan pyydettyänsä lu-
pasin minä ottaa heidän »valitus-kirjansa kanssani ja saattaa
ne, Tobolstiin jouduttunni, kuwernöörille jn piispalle. He oli-
wat sangen hymillänsi tästä, waan lähtiessäni seuraaivana päi-
ivänä paikalta ei heillä ollutkaan waiitus-tirjaa minulle antaa,
sillä dicttschok, ehkä ennen turvannut sen heille kirjoittaa, oli nyt
epäytynyt tästä määrällisestä työstä, ja näin jäi Voguuli-par-
lain asia sillensi; sillä suullisesti, ilman niittäkään todistuksitta,
on syrjäisen lvciitea rulveta lantamaan tämmöisiä ivaMutsia,
mailla kyllä olkoon makuutettu niiden todm-pernisyydcstä.

Niinkuin edellä sanottiin erosin tässä lviimeisistä Venäläi-
sistä, joita taas en uudelleen nähnyt ennenkuin neljän »viikon
perästä Sortingjen kirkolla lähellä Beresoivaa. Golowa oli lä-
hettänyt sanan seuraamaan pauliin*), pitää soutajia malmisna,
ja isiui nyt matkaan lähettäessä itse perää pitämään ensimäiftn
kylän-Malin. Tätä ei ollut tuin 20 mirstaa ja goloman hilpeät
soutajat siattoimat minun pian picncn paulin näkywiin, jossa
oli kolme jurttaa. Nähtyänsä wenheen alkoiwat sen nsujnt am-
pua paukkaa, ja maalle noustua oli »vastaan-otto mitä uöyrin
ja mieluisin. Pian hamaittiin kuitenkin, että paulin iväki niin
miehet kuin naisetkin oliwat alkaneet pidot ennen roierasten tu-
loa ja nyt oliwat, niinkuin Samossi sanotaan, aika wahwassi
pajussa. Alussa ei tästä minulle ja kumppanilleni ollut muuta
haittaa kuin liika suuri nöyryys ja imartelu, niintuin halaami-
nen, polwien litistely j. n. e. Waan jurttaan tultuamme muut-
tui asia toisiksi. Lamalla makaama talon-cmäntä heräsi ja tus-
kin oli häu nähnyt gotoman, luin hinnuiscsti sitticn ja sadatel-
len lensi hänen sitcaan mustaau tutkaansa. Goloman fturalai»
set soutu-ulichet tulimat hänelle amuksi, paulin mäki taas cmän-
nälle, „siitäpä kapina kauhea taittui": muutamissa sttmän-räpä»
yksissä oli semmoinen tappelu irti, että minä töin tuskin pääsin
ulos jn pakenin wenheesen. Jonkun ajan jurtassa nuhjettunnsi
tiidättiivät he, kumpiko puolue, sitä en tvoi sanoa, kahakan alla-

") Sana kylä, puhuttaessa Woguulicn mökki-ryhmistä, antaisi ehkä
Määrän ymmärryksen niistä, jonfatähden tässä käytämme moguulilaista sanaa
paul, myös tämän seudun Wenäjän kieleen oteltu ja kaikilla larloillakin käytetty.
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sin sen humalaisen ivaimon owesta pihalle, ja tuliwat yksi toi-
sinsi perästä ulos, päästänsä nykkien telmeessi irtautuneita
MNa-suortumia, eiwätkä näyttäneet oleivan asiasta millänsäkään.
Isäntä salpasi wielä yhä sittilvän »aimonsa siunaan, toi mii-
naa golowalle ja hänen miehillensä, ja kohta syntyi heidän Ma-
lillansa sydämellinen rauha ja rakkaus. Nyt tulin minäkin wcn-
heestä maalle, ja talon-Mäki kiiruhti minulle tuomaan puolu-
koita, tuomen-marjoja ja ketrin-pähkinöttä kostitsemiseksi. Syyn
tlllon-emmännän wimmann golowctta kohti selitti minulle eräs
soutu-miehistä oleivan sen, että goloiva pari niittoa takaperin
ivimn-asiollla täydessänsä tässä paulissa josta-kusta wähästä
syystä oli louttaawillll sanoilla kohdellut emäntää, joka oli ne
painanut sydämeensä ja nyt miinan rohkeudessa tahtoi ne golo-
walle kostaa.

Muutamien tuntien perästä sain Hiljankin soulu-miehet eroa-
maan iästä kostitsiivnstll paitasta ja läksin pnitvän lasketessi
matkaan. Lukija ehkä odottanee ja tässä, hiljalleen wasta-wir-
taan eteenpäin soutaessimme. kyllä olisi tilaisuus antaa kerto-
muksen Woguulien elannosta, tarvoista, asunnoista j. n. e.
Waan semmoisen kertomuksen olen seuraaivassi kirjassa antaiva,
jonkll-inhden se tässä olisi liikannista. Tiestä taas, elikkä Pe-
lym-joesta, ci ole paljon muuta sanomista, kuin että se Euro-
passi ollen olisi lnettlllva »varsinkin keski-isojen jokien joukkoon,
sillä se on ivnrmaan iviittä siiaa »virstaa pitkä ja olisi tyynen
tasaisen juoksuusi kuin myös kohtalaisen syivyytmsi ivuolsi siu-
gen soweljas höyry-laiwa-kulullc. Mutta täällä Siperiassa, suur-
ten jokien maassa, on Pelym niin ivähäinen, että se Ob°jättiläi-
selle on waan syrjä-joki, jn senkin ei suoraan, mutta ivasta kol-
mannessa polivessi, sillä Obin kanssa yhtymä Irtysch ottaa
syrjä-joen Tobolin, Tobol Tamdan ja tämä meidän Pelymin.
Ia sillä olewan liikunnon muoksi ei Pelym ole mistään ar-
mosta, sillä sen mesillä ei liiku muut kuin Woguulit pienissä
yhdestä puusta tehdyissä ruuhissansa. Tämän muoksi omatkin
sen rannat yksi ainoa loppumatoin korpi, kasmaiva mimmiten
kuusta ja lehti-kuusta, harwemmassi koimua ja petäjää. Tämä
korpi on niin ihmiseltä liikuttamatoin kuin hän lienee lähtenyt
Luojan kädestä, ja maikka minä en ole puun-kauppias enkä lai°
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wan-mkentasi, on minun useasti ollut lvaikea luoda silmäili
pois niiltä kauniilta taimaan-korkuisilta, suorilta ja silmittä lehti-
kuusilta, jossa näissä korlvissi lahowat eli korkciillmakseen teke-
mät sen hyödyn, että metsistelemä Voguuli tekee tulen ja miet-
tää yön hcidän juurellansi. Tämä luonnon altu-peminen raa-
kuus ja kauneus onkin ainoa matkaajan hulvitus näissä kol-
koissa maissi, Maan kuin sc aina ja ainn maan on yhdm-muo-
toinen, lväsyttuä sen katsominen pian niin, että innokkaimman-
kin luonnon-ihailijan luulisin täällä-mntkntessnnsi toMownn tai-
palen kohta loppuman ja päästmänsi edes niinkin »vähäiseen ih-
misen asuin-paittaan kuin Woguulieu Paulit omat.

Minun tielläni oli näitä hywin harivassa: neljän päiwä»
mnttnUa, edeNä-mainttun ylä-Pelymin kirkolta lukien, siwuutet-
tiin kaksi paulia, joissa kummassakin oli kaksi jurttaa. Sitten
tultiin wiis-jurttlliseen pauliin, jonkn nimikin, Massin, saakoon
tässä siansa sentähden, että siinä elää maan-wiljclijä Woguuli,
jolla on sangen hywät pellot, wiis hewoista, lolme lehmää, We-
näjän lnwoin lchiy lupa, samoivarn, lee-kuppia ja muiia sem-
moisia kaluja, jotta Woguuleilln ei muunlla ole ja jotta todis-
lnivat hänen ahkeruudella ja ymmärryksellä hankittua wcualli-
sliuttnnsi.

Päiwäll lcwättyäni Masftussi läksin taas matkaan ja tu-
lin kahden päimän perästä wiimeisim pauliin, jonka nimi on
Ätimje-pnul, ivaan jota kirjoissa mainitnnn Werschinsiij pnnl
(latwa-panl), ehkä se, niinkuin tämä osottnisi, ei suinknan ole
Pelymin lllkwalla, waan Woguulien kesken luetaan puoli-wäliksi
joen lcttivcm ja suun wälillä, joka kassalta katsomtin näyttää
oikealta. Tähän asti oli minulla edessä olelvaln maa-taiivalta
Masten miis siatto-iiliestä koossa; mutta kuiu niistä en wielä
luullul olcwnn lyllä lantamaan sekä minun kapineitani että
omaa emästänsä, Pyssyjä, kirmeitä, kattiloita ja muita maltta-
mattomia kaluja, niin toilvoin uupumat eli noin neljä tahi miis
miestä saamani tässä paulissa. Mutta siinä toiivossi petyin:
paikalla ei löytynyt muuta kuin naisia ja yksi ainoa matkaan
tykencmä mies. Muut miehct olimat jo kaikki mctsissi hirivm
pyynnössä, niistä kuitenkin kylän kaksi parainta miestä ylempänä
Pelym-joclla kcsi-jurtissi ja niin muodoin matkalla tamattNmat.
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Näiden molempien taloista suostui heidän tyttärensä, yksi kum-
mastakin, lähtemään soutamaan isiensä jurtille asti, jossa nämä
kämismät heidän siiansa. Näin oli minulla seumaivaua päi-
ivänä taas liitteelle lähtiessäni saattajina: kolme wcthwaa nuorta
miestä, kolme ukkoa, joista Mtsi ei kyennyt paljon mihinkään,
ja kaksi nuorta riipecitä mitoista. Mutta tien-tuntijaa ei ollut
yhtään; kaikki tiesivät he sen, että eräällä pienellä Pesimin syrjä-
joella nimeltä Posserje, noin yhdeksän pällvön matkan pöössö,
eli VeresoMan piirikuntaan kuuluma Voguuli, jonka muutamat
myös tunsivat, sillö hön tuului köylvön tööllö aina silloin täl-
löin jauhoa ja muita tarpeita ostamassa. Vaan Posstrje-jokea
ei tiennyt kukaan, ja tämä seikka oli hywinkin armeluttama, sillä
Pesimillä on paljon syrjä-jokia kummallakin puolellansa, joista
oikeata armata ei ollut helppo asia. Ainoa toiwo oli niissä
kahdessa ylempänä olewassi Ätimjc-miehessä, jotta oliwat käy-
neet Posscrje-joellll ja jotka toiwoin saada tanssimme.

Näin ivcuustettuna ja lisättyäni soutu-iniesten eivääsen kolnlc
puutaa leipää, jotka erittäin ja itaskuin itseäni wasten olin lei-
wottnnut (sillä Woguulit tiesin ivahivoitsi syömäriksi), läksin mat-
kaan ja tulin seuraamana pciiwänä ensiniäiscn Ätimjeläistn metsi-
jurtnlle. Se oli raketin hirsistä niinkuin taimi-jurtatkin, ja ne
kolme aittaa, jotta siistimät jurtan micrcllä, osoittimat että pai-
kan isäntä sai metsistä mitä taNelle panna; sitä simaa todisti
myös »vasta nyletty kuiivamassi riippuma hirwen talja. Mutta
häntä itseänsä ei ollut paikalla. Hänen meidän kanssa olema
tytär otti yhdestä aitasta, joka oli lukotta niinkuin täällä ylei-
sesti kaikki huoneet owat, hyivcit kyörät wercstci hirwen-lihaa mei-
dän keittää. Mehcivan hirmi-rokan liehuessa rannalla tuli kotiin
taksi paikan nsuknsln: sen haltijan toinen tytär ja mcljcn-poitN,
jotka olimat liki-studussi käyueet teiri-loussuja katsomassa. He
sinuiivat isänsä olleen metsissä jo neljä päiivää eitä oleman tie-
toa, koska hän tulisi jurtalle. Hä»m kanssi-saamisen toimo kämi
siis tyhjäksi, ja syötyä läksimme edelleen entisellä mäellä. Kaksi
päimciä kulettua tulimme toisen Ätimjeläisen mctsi-jurtallc; tässä
tapahtui sima seikka: ei häntä eikä ketään muitakaan ollut jur-
talla, ja meidän täytyi siis tien-tuntijatta lähteä Posserjcln etsi-
mään. Eräs ukoista sanoi kirjoittamansa puuhun paikan isin-
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nalle että me olimme siinä käyneet. Minä luulin Voguuleilla
oleman niinkuin Samojecdelllä on jonkun, josko maillinnismkin,
kirjailu-taidon, jolla he »voisivat tehdä joita-Mita ilmoituksia Mu-
kaa toinen toisillensa, ja katsoin sentähden uteliaisuudella ukon
työtä. Vaan hänen kirjuiMkstnsi ci ullut muuta kilin että hän
»vissiin järestyksem hakkasi petäjän tyllien yhdeksän pykölöö, sen
möörön, juka meitä oli henkiä. Minä käskin hänen myös kir-
joittamaan Gregorille (se oli jurtan-miehen nimi), että paitalla
oli käynyt tvirka-mics ja Gregorin tytärkin. Mutta sitä ci hän
enää moiiiuttaan toimittaa kirjoituksellansa ja se merkittiin siten,
että jurttaan jätettiin paperi-lappu ja tytön huimi.

Neljäntenä päiwänä tästä eteenpäin cli seitsemäntenä Ätimje-
paulista lähdettyä tähdättiin suu idästä tuleman joen, joka mi-
nusta näytti Posserje-joelta, sillä Rcgulyn tarkalla kartalla ei
tässä seuduin löydy muita jokia kuin se. Minä seisahduin joen-
suuhun jn lähetin kaksi miestä pienellä mmhccllä ylenunätsi syrjä-
joelle katsomaan, miltä se näytti ja eiwättö siellä ivoisi löytää
miiä merkkiä ihmisten asumisesta sen roarrella. Parin tunnin
perästä tuliwctt he takaisin ja ilmoittiivat, että joki noin kolmen
Mustan päässä kapenee niin että pienelläkin ivmhcellä on niah-
dotoin sitä ylöspäin kulkea, ja yhteisessä neuivossi päätettiin
eitä st ei wielä ollut Posstrje. Tämä päätös olikin oikea, sillä
wielä joita-tuita tuntia soudettua tuli »vastaamme toinen paljoa
suuremman joen suu ja epäilemättä lastimme tvmheet siihen.
Wähän mattaa soudettua alkoi rannoilla näkyä inikm-laisia meik-
kiä ihmisten olosta ei kaukana: meistettyjä puun-kyttiä, kantoja,
tulen-sioja, werton-kuiwaus-laitoksill j. n. e. Miciuisisti sousiivat
Woguulit eteenpäin, sillä heillä alkoi jo olla särpimen puutos,
tuin koko matkan olimat liian herkullisesti eläneet (esim. kolme
kertaa päiivässi keittäneet) jn ampua ei oltu matkalla saatu muuta
kuin muutamia Mesi-lintuja ja pari teinä. Mutta täällä tuli se
»vastus eteen että joessa usein taivattiin suuria läjiä hakoja, joita
luulen muutamin paikoin Suomessa kutsuttaman ryteiköiksi,
ja niiden hakkaamisessa ja ivmheelle tien aulasemistssi mmi sem-
moinen aika että noin kymmenen mirstan matkalla miiivyimme
totonaisen tvuoro-tauden ja Masia toisena päiwänä tulimme edellä-
mainitun Beresowan Soswalaisen Woguulin mökille.
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Iluui tästä tapauksesta ei kuitenkaan ollut Mähempi, mar-
sinkin kuin tämä Voguuli ttääu oli tullut metsistä totii» ja
minulla hänessä siis oli ivarmci tien-sihtasi. Ia onni teki mi-
nulle mielä sen hylvän että simana päimänä saattoi mökille tä-
män miehen weljen poikinensa, jottn eMvät Soswcmn menemän
Tapsjcn »varrella ja nyt olimat jo toista miitkoa olleet metsillä
himen ajossa. Tämä utto antoi minulle seuraan poikansa, josta
siis oli seudun-tuntija tomeri lietsirille. Tosin ei heistä kumpi-
kaan ollut käynyt siinä paulissa Tapsje-joen »varrella, johon nyi
tahtoilvnt saattaa minuu, »vaan hcidän alinomaiset ivaelluksmsi
metsissä tekimät luultawaksi että he eilvät eksyisi, ja minä luotin
heihin wähimmättäkään epäilemisettä.

Seurnawann aamuna oli ilma wielä kirkas, waan päiwän
päälle wetihen tniwaalle se hieno kelwe, jokn on pettämätöin si-
teen ennustaja. Waan kuin ei kukaan pitänyt tästä lukun, niin
lähettiin aamuisen syötyä korpea myöten maa-taiwalta kcttinst-
»naan. Maissa tien-johtajat oliwat minulle makuuttaneet tien eli
mattatlnivan lonven oleman kuiman, olimat minulla lakkarissini
tuimat sukat Maralla, muuttaa ne jalkaani niin pian kuin jalat
attoimat märiltä tuutua ja, mintuin ajattelin, suun poikki oli
päästy. Suotu ei turmittuknan kauan odottaa, ja pian purskui
»vesi siappnissnni. Lemätessi muutin sukat: Woguulit nauroiwat
ja ftnoiwat sen olewan tyhjän waiwan, sillä koko matta olisi
oleiva semmoista sammal-suota kulu tähänkin asti oli ollut. Kui-
ivalla tiellä oliwat saattajat ymmärtäneet sen, että ei tcuivin-
nut lahlctta wedessi »vyötäistä myöten, niinkuin se näissä kor-
ioissa useasti tapahtuu, ja tapahtui meillentin. Enkä sen loivem-
min sitte mää ruivcnnutkaan jalkineita muuttamaan tällä mat-
kalla, sillä se ivailva oli tosin turha. Alussa mattaa tapahtui
minulle useampia pieniä lvastulsia. Uön olin jurtalla leivcinnyt
nuotiolla; »varmaan oli tassi nokea cli mitä muuta joutunut
toiseen silmääni, niin että sitä ilta-puolella pciilvää rupesi anka-
rasti hakkaamaan. Tämän kautta puoli-sokeana eteenpäin astues-
sini loukkasin polrveni tuimaa puun-otsia masten, ja nyt täytyi
meidän seisahtua, johon liittoon jo iltakin kohta alkoi pimetä.
Huuhdottuani kylmällä medellä niin silmäni kuin polivmikin.
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jossa toinen myötä-seumamista Voguulittarista oli Herthanani,
panin teetä juotuani kuusen juureen maata.

Mllä olin unissani uimanani kylmässä medessä jäiden
seassa, ja herättyäni hawaitsin että Milla-peitteen ja sarka-nutun
alla olin kastunut märäksi ja että rankka side tvaloi ehtimiseen
tailvaaltll. Tuli oli sammunut, jouMtähden herätin seuralaisiani
sitä korjaamaan. He eimät näyttäneet oleman sateesta millänsä-
kään, maMsMat waan niin lähellä tulta tuin mahdollinen oli,
aika ajalta kääntäen milloin kylen milloin toisen sadetta masten.
Päiivän »valettua läksimme matkaan, maissa lietsiri ei sanonut
oikein tietämänsä miten nyt kulkea, kuin päiwästu ei lvoinut
suuntnn katson (tolva onni oli minulta cdes-mmncenä ivuonna
hätvittänyt pittä-sttmän, jossa oli kompassi). Sntnmasta ci he-
rennyt silmän-rnpäykseksikään, ja noin taksi eli kolme tuntia lvael»
lettua eteenpäin sanoi lietsiri matkan suunnan kokonaan kadot-
taneensa, pyysi minun taukoamaan ja pyssynsä sekä koiransa jät-
täen meidän tykö läksi hän tveljmsä pojan kanssa eteenpäin maata
katselemaan.

Tulen tehtyä rakensiivcit seuralaiseni kaksi majaa, joista oli
joku, jos ei täysikään, suoja sadetta ivnstm. Keitettyä, kuimail-
tuamlne, lepäiltyä alkoi jo tulla ikatva lietsiria, mutta heitä ei
kuulunut. Näin kului koko päiwä siteen pidossa ja turhassa
odotuksessa. Wiimeiu aloin pelätä että lietsirit oliwat karanneet,
warsinkin kuin nyt sain tietää, että eräs Pelymilaisista tomeris-
tani oli eileisnä iltana peloitcllut Posserjelaista ja sanonut mi-
nun lyöttäwllni häntä, jos ei tänä päiwänä saattaisi seurnn kor-
wen yli. Ajatellessani tätä stittna alkoi tilani olla jotenkin ikälvä.
Ilman lietftrittn ollen oli yksi kahdesta tehtäivä: joko omin kä-
sin koetella pyrkiä Tapsjen rannalle, joka näinkin oli mahdolli-
nen löytää, sillä se juoksi poikki meidän matkan-suuntamme, —

ja sitten joki-rantaa myöten etsiä paul; eli palata tataisin Pos»
serjelle ja siellä odottaa parempaa aikaa ja matka»onnea. Minä
huusin edellisiä, mutta saattajani tahtoiivat kääntyä takaisin, ja
olikin heillä syytä tähän waattmuksem: heidän emäänsä oli lo-
pussa. Viimeisen leipänsä ottivat he syöneet tänä aamuna ja
nyt ei heillä enää ollut muuta jälellä tuin suolaa, mähän ohran-
suurimoita ja hirwen-raswaa; tosin ei PosserjeNakaan löytynyt
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ei leipää eikä suurimoita, maan leiriä oli siellä kyllä, ja teirin-
lihalla elää Voguuli ikänsä, ilman leimatta ja muitta herkuitta.
Mutta takllisili-mattaaminen ei olisi ollut helppo; seuralaisilleni
oli tienot outo, ja Mkemme lvoimme maan suossa nähdä, maan
tuimilla kannaksilla Voisimme haipua oikealta suunnalta, painua
korpeen etemmäksi ja nääntyä tietymättömiin. Näissä ei kotvan
himittaivissi ajatuksissa Vietin ilta-puolen päiwää. Min lietsirit
lviimeinkin »väsyksissä tulimat takaisin. Heidän »vaelluksensa pää-
tarkoitus oli ollut löytää eräs puro, jonka tiesmät tässä lor-
wessi olewan, ja sen juoksusta päättää matkan suuntaa. Kauan
etsittyänsä olimat sen miimein löytäneetkin, ja sinoimat siltä ei
tuleman ko»van pitkän matkan paikkaan, jossaTapsjeläiset syksyllä
pitämät peurojansa ja josta tie oli pauliin

He oliwat palatessinsi lyötstnnelleet merkkejä puihin, joiin
myöten meidän seuraamana päiwänä oli helppo tulla mainitulle
purolle. Sade oli nyl myös herennyt ja päiwä oli waan puoli-
pilwinen, niin että auringosta nyt oli hylvä johto. Niin löy-
simmekin wiimein illn-päilvällä tien-suun, josta tapauksesta en
minä ollut iloisempi kuin Voguulittaan. He keittiivat tässä ivii-
meisen terran, nyt ilman suurimoittakin s. o. mettä suolan ja
raswan tanssi. Minä jaoin heille wehnä-leipää, sen wähän
mikä itsellänikin oli, jn ivoin myös heidän kattilaansa laskea pari
kourallista riisi-suurimoita ja palasen puljonia. Vissisiettyinä
enemmän toiivoltn kohta päästwämme korwestn kuin wähiltä ja
lehnoilta ruoka-rawinnoilta läksimme syötyä taas tallustamaan,
ja myöhä-illalla olimme miimeinkin niin onnelliset, että kuulimme
koiran haukkumisen ja kohta sen jälkeen tutimme joen rantaan,
jonka toisella puolen olemasta paulistn nousi ystämällinen simu
ilmalle. Pyssyn nmpuma ilnioitti sen asujille tulomme, he toi-
mat lohta ivenhem mnstnan ja pian olimme sangen siistissä,
ihanalle paikalle rakeiussi paulissa, jonka nimi oli Schohteltit.

Se oli 7:s päimä syys-tuuta. Seuraamana päimänä ero-
sin Pelymilaisistu seuralaisistani, jotka palasmat tien-osoittajien
tanssi simaa tietä takaisin. Ainoastaan yhden puoli-sokean ukon
palkkasin Sortiugjen kirkolle asti tulkikseni, sillä käytännöllinen
taitoni Voguulin kielessä oli mielä niin heikko, essen pitempiä
lauseita lvoinut en puhua eulä ymmärtää, ja nämä Soswan
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Woguulit eiwät ymmärrä Venäjän kieltä enemmän kuin muuta-
mia kirouksia, jota heidän muka „tictämättömyyttänsä" eräs Pe-
lyinllaisista kyllä moitti, sanoen Soslvalnisen ihmisten parissa
istuman äänettä kuin tcirin. Tämän ukon ja kahden soutajan
kanssa lätsin päimän lcivättyäni Tapsje-jokea alaspäin laskemaan.
Se ei tosin ole tolvan ivirtainm, maan kuitenkin „maksoi mäki
metkansa", niinkuin meillä sanotaan. Kumminkin oli tämä alku-
matta Soslvan-mesillä minulle sangen tukala: lvenhe oli niin
Mpea ja pieni, että siinä piti istua wenhe-pohjassi, ja ivcihäisin-
lin litta liikahdus lvoi sen kaataa. Toisekseen oli st kattcetoin,
ja ilma oli jo niin kylmä että pari kertaa luntakin sitoi, jonka
ohessa minua horkan tamoin »vilusti, seuraus jalka-matkastani.
Pahin seitta oli kuitenkin se, että eiväässi puutuimme Mhta pai-
nalvctta tarwetta: leipää ja suolaa. Teiriä, Milvaa peumn-lihaa
ja rusivaa oli kyllä. Ukko tulkkini alkoi tästä napista, sinom
tottuneensa edes suolalle, josko leimattakin ivoisi elää, ja tämä
hänen napistmistnsi ei ivähmnyt, tuin unhotti tupakka-kukkaronsa
erääsen yö-pctittaan ja tätä »vahinkoa ei halvaittu enncntuin pit-
kän matkan päässä paikalta. Minä autoin häntä tupakalla »vä-
histä mnroistnni jn lohdutin koiivolln kohtn päästä»vän parempi-
hin paittoin.

Neljä päimää näin kärsittyämme tuliminetin Tapsjen suulle
eli sen yhtymiseen lännestä juokseman pää-joen Soslvan kanssa.
Tässä oli kokonainen tuohi-knupunki: noin 30 kesi-juritna, joissa
eli ympäristön Voguulcja koko kesin paikalla kalastaen. Myös
löytyi siinä jauho-ivenhe, erään Sosivalla asuman Syrjänin
tamara, jota myömään hän oli tänne paliveiijansi lähettänyt.
Jauhot matsoiivat täällä 11 orawaa puuta (s. o. 63 kop. hop.;
Tobolstissi inaksoiwllt ne mennä syksynä 30 kop., ja etelämpänä
Tobolskin läänissä 15 kop. simaa rahaa); mutta kauppias sanoi
kamaransa hitaasti menemän, sillä omivia ei oltu Mielä ennätetty
pyytää, maikka tvuosi oli hymäu-lainen oraroi-ivuosi. Hän oli
syntyjänsä Samojedi, mutta oli jo lapsina manhempimsikanssa
joutunut isiutänsi Syrjänin paltvelutsem (s. o. orjuuteen), ja
oli hän oikea polyglotti, sillä paitst omaa kieltänsä puhui hän
Syrjänin, Voguulin ja Ostjakin kieliä ja sangen selmästi Ve-
näjäinkin.
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Nyt loppumat ukon ja minun puutteet; ostimme kohtuul-
lisen määrän jauhoa, josta rieskotluin tehtiin leipää, pieniä kak-
karoita, jotta paistettiin tuli-sian tuhkassa. Tämä on Voguulien
tumallinen leilvän-teon-laatu, sillä urutta ei löydy heidäu tullvi-
jurtissiusnknnii, jn sillä tnlvoiu tehty leipä on sangen hylvää,
»varsinkin siitä, joka jonkun ajan on ollut kotonausi leimatta.
Myös annettiin minulle tässä Sortingjen kirkolle asti suurempi
ja lvllmlvampl lvenhe. joka katettiin tuohella niin että lopun
matkan, mielä kuusi päiwää. teimme mermllisestt paremmassa ti-
lassa Miu mattan Tapsjella. Pohjainen Sosivct on suuri joki.
lclvcydeltänsi Volgan tokoinen Kasanin kohdassa, ja sen ivirtct
on sangen wätewä, joka jälkimäinen omaisuus meille kyytiä lisäsi.

Soltingjcn kirkko on ensimäinen ja ainoa paikka Sosmalln,
jossi Venäläisiä tnlvataan. Paitsi pappia ja lirton-palmelijoitn
elää siinä tnuppna pitälvä pormari ja lnuutnmin muita asujia,
yleensä kuusi eli seitsemän taloa, joiden rinnalla ja lisinä seisoo
kymmenkunta Voguulien juittia. Paikka on surkeimpia ihmisen
010-paikkoja, maan minulle oli se arwattawasti hywän-toiwon
niemi. Pitikin pnpin hymän-tahioinen emäntä minua siinä ol-
lessani niin hymänä jn ewästi wielä matkalle Bcnsowaan niin
hywästi, että hän on paraimpia muistojani Siperiasta. Olos-
tani Sortingjelln ja matkastani Beresow'aan, joka ci kestänyt
täyttä kahta wuoro-kautta, ei ole juuri mitää» rvirklnmisln, jonka
tähden tämän pitkän epistolan jo ivoinkin tähän lopettaa.

Kolmas Kirja*).
Vercsow'assll l p. lokat. 1858.

Sitten miimeisen eli neljännen matta-kertomutseni lähetet-
tyä läksin Kasinisln loppu-puolella mennyttä touko-kuuta mat-
kalle Sipennan ja kulin kesi-kuun loppu-puolella Tobolskin ja
Tulinskin kaupunkien kautta, Pelymin tukolle, miimetsi maini-
tun kaupungin piirikuntaa, Taivda- ja Pelym-jotien yhdyntä-pai-
lassi »vähäistä etelämpänä 60:ttä pohjaista lemcys-pykälää.
Matta-kaamastani tietää ylistettämä konsistorio, että minulln
tämän-muotisin tutkinnon tarkoituksena oli Voguulien kieli ja

') Suomen Ili-opislon Konsisloriolle.
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kansi. Pelymissi lvietmkin lähes kaksi kuu-kautta mainitun kie-
len tutkimisessa, jolla ajalla sain selitetyksi kaksi toinen toisestansa
ei suuresti eroawctta murretta, joista yhtä woipi kutsua Pe-
lymin ja toista Kondan murteeksi. Näiu jo johon-kuhuu
määrään lultunni tunteinaan kielen läksin Pelymista elo-kuuu
19:nä päiwänä matkalle itseä Voguulin kansiakin oppimaan.
Massani kulki pohjasta tulemaa Pelym-jokea myöten lähes 62:tn
pykälää; tässä erosin tämän joen nyt länteen ja etelään kään-
tymästä latmasta, kulin jalan noin 50 eli 60^wirstaisen taipa-
len, jonka toisella puolella tapasin Tapsje-jom, joka etelästä
pohjaa kohden juoksee pohjaiseen Soswa-jokeen. Näitä molem-
pia jokia myöicn jnoksi nyt matkani Sortingjcn kirkolle, Sosma-
joen rannalla, 63 '/^ lemeys- ja 81 pituus-pykälän alla. Tämä
kirkon-kylä, johon tulin 16 p. syysk., on ensimäinen ja ainoa
Venäläisten asuma paikka Veresowasin itään päin. Siinä mie-
tin miisso-klluden päimät tutkien kolmatta eli Sosm an murretta
Voguulin kielessä, joka myöskään sanojen taimututsissi ei mer-
tittämästi eroa etelämmässi olemista sisaristansa. Sortingjen
kirkolta Miimeksi tulin menneellä Miikalla tähän kaupunkiin ja
aion täällä mieltää keli-rikon ajan. Talmi-kclin tultua, jonka
täällä luullaan joutuman noin parin eli kolmen Miikon perästä,
aion lähteä Obdorstiin, saamaan selkoa Obdorskin eli pohjais-
ten Ostjllssein kielestä. Tämän tutkinto ei tosin kuulu matka-
kaamaani, maan sen läheinen heimolaisuus Voguulin kielen
tanssi maatii semmoisen tutkinnon, marsinkin koska sen luullaan
isostl poikkeaman Castrenin tutkimasta Irtyschin ja teskimäisen
Obin ostjassilaisistll kielestä. Mainitun matkan tehtyäni toi-
won, noin parin kuu-kauden perästä, Jumalan awulla »voiwani
jättää jää°hywäiset Siperialle ja palata Pennin lääniin siellä
olemien Permiläisten kieltä lähemmin tunnustelemnlln.

Sen merta matkani juoksusta. Kieli-opillisista ja sana-kir-
jallisista saaliistani en nyt aio puhua; sitä wastaan suotakoon
minun tähän liittää jotta-tuila lauseita Voguulin kansasta.

Itä-puolella Urualin keskimäistä osia, 59:nnen ja 64:nnen
leweys-pykälien wälillä, juoksee pitkin »vuoren juoksua kolme eli



221

neljä alhaista ja kapeata maan-selännettä wieressnin, jotka owat
kokonaan erillänsä itsestä Uraalista eitoättä keskenänsikään mis-
sään yhlcydessi. Näiden, paikkakunnan Venäjän kielessä Uival-
liksi kutsuttujen harjanneitten ivälissi syntyy ja juoksee joukko
osittain sangen suurin jokia, jotka kaikki joko wälittöiuästi eli
toisten jokien kautta lankcaivat Iltysch-Obin jäitiläis-jokeen, ja
joista »icrkillisimmät owctt: 1) Tura, juoksewa lännesiä itään
ja lankcaiva Tobol-jokem; 2) Taivda, joka syntyy kahdesta itä-
etelää kohti rinnatkain juoksewasta joesta: eteläinen S o sivu. ja
Loswa; Tawda ivastaan-ottaa pohjasta juotsewan Pelym-joen
ja lankce samoin Toboliin; 3) Konda, joka suuri joki hewosin-
kcugän muodossa juosten kerää ison joukon pienempiä syrjä-
jokia juoksuunsa ja larttee Irtyschiin; 4) pohjainen Sosiva*),
syntymä useamman picnemmän joen yhtyinisestä Uraalin juurella,
juoksee melkein lakinaisin S:n muodossa ja lankee ei kaukana
Bcresowasln Obiin; sm suurin syrjä-joki lännestä on Sigma
cli Ljapina (Woguuliksi: Sakujc), ja etelästä jo mnm mai-
uittu Tapsje").

Paitst Turan ja eteläisen Soswan seutuja, joissa maan-
miljelys mielä menestyy hywästi, on näiden jokien läpi-juokstma
maa Miljelemätöintä korpea ja pohjatoinln suota, joissa ihminen
ei ole yrittänyttään, eikä mahda koskaan yrittää, ivallitsemaan

") Nimet Sosma ja Losma omat epäilemättä syrjäniläiset ja Syrjä-
nilciislen kautta, joka kansa tämän maan teki lutulst Venäläisille, tulleet Ve-
näjän kieleen. Sana ma merkitsee nim. edellisten kielessä Mettä ja on päät-
teenä useammassa joen-nimessä Syrjänein ja Permiläisten maassa, niinkuin
esim. nimissä: Kosiva, Lisma, Koiwa, laiwa, Wilwa, Seiwa, Us-
wa, Kolwa j. n. e. Voguulin kielessä kutsutaau kummaistakin Soswaa il-
man croiluksetta Täyt, jn Venäjäksikin ottaa eteläinen Soswa Loswan kanssa
yhdyttyänsä tämän alku-peräisen nimensä takaisin, sillä siitä lähtien kutsutaan
sitä Tamdaksi.

") Herra Regulyn kartalla (Ethnogiaphisch-geografthische Karte
des nördlichen Ural-Gebiels, entmorfen auf einer Reise in den
Jahren ,844-1845 von Anton v. Reguly, S:t Petersburg 184<!),
joka yleisesti on sangen tarkka, on tämä nimi kirjoitettu Taplia, niinkuin
eräissä muissakin moguulilaisissa nimissä on kummallinen puristamien lm ja
sm Maihdos, esim. Maslau pitää olla Massan, Lepliä pitää olla Lepsje
j. n. e., joka on sitä ihmeellisempi kuin hetta R. on itse paikoilla ollut ja
Voguulien suusta oikeat nimet kyllä kuullut.
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yli-ivoimnisla luontoa. Meisimmät puun-laadut näissä äärettö-
missä metsissä owat: kuusi, koiivu, petäjä, hopea-kuusi (W. nnx^l,,
sinn» pieen), ketri-puu (W. icogpi., muu» riimdr»), siksi»- eli
lehti-ssiusi (W. uinu» I»nx) ja paju. Näiden met-
sien jn niin muodoin koko tämän maankin sumin rikkaus on
niissä olemat elämät niinkuin: masima, jota kuitenkin nyt enää
Harmoin lamataan; repo, myös Harmassa; naali (R. fjällrnckci,
W. neoeni»), elämä pohjcmpnnn; sopuli (R. sobel, W. c-ulin^i,),
jotn wielä laivataan sangen suuressa määrässä; ja oraiva. Paitsi
uäitä nahkansa tähden mctsistcttäwiä eläimiä owat tässä metsin-
eläjistä wielä nillinittawat hinvi ja tawallisit nietsi-linnut (pyy,
teiri ja metso), joita asujat pyytäwät rimaksensa. Joet, etenkin
pohjainen Toslva ja Ob, owat siunatut kalalla niin monesta,
inadusta, että niiden tunteminen jn luetteleminen ou mahdotoin
sille, joka ei kauemman aikaa ole elänyt paikalla.

Tässä maassa elää tti-ivanhoistn ajoista Woguulin kansi,
joka läheisten heimolnistensi Ostjakkien kanssi oli jo lnuinaisina
aikoina kaukaisillenlin kansoille iunnettu lugrin eli Ugrin ni-
mellä, mnan itse nimitätscn Manjsi, josta niinkuin Woguulin-
tin nimestä tehtyjä inonin perättömiä selitytsiä minä en rnpen
wielä lisämaan uudella stnunoisclla. Niinestä Wogul siilon
»vaan sen, että sitä paikalla ei kukaan käytä, sillä Pelymin tie-
noossa tutsulvat Wenäläisct Woguulia ainoastaan i,!ior>o/lm>i
(»vielns-peräisii, ei-Wenäläiftt) eli Aon'iiii,i6 (jasilNn-mnksilvat,
ei°talo»pojat), ja Veresow'an piinkunnassi kutsutaan heitä ja
Ostjakkeja yhteisesti Oe^Kii. Herra Regulyu päätteelle (Baer
u. Helmersen, Veiträge zur Kenntniss Nussland's, N.
IX.) etiä Woguulit eiwät olisi maan nlku-peräiftt asutkaak. waan
wennllisesti myöhemmin inistä kusta etelämmästä tänne siirty-
neitä, ei löydy mitään todistuksia. Päin lvnstoin todistamat
jokien, järwien ja muorien uimet ei ainoastaan Woguulien tätä
nykyä asumassa maassa, maan paljon etelämpänäkin jn länncm-
pänä, jossa nyt jo kaukaisista ajoista asuu muita kansujn, että
Woguulit owat ensimäiseksi niille paikoille jalan astuneet jn kie-
lellänsä ne nimiitäneei. Woguulin kielen rikkaus nimttykflstä
tämän maan omituisille luonnon-esineille ja sattumille on myös
todistuksena tämän kansin siinä kauan asuneen.
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Woguulim nykyisin alan eteläisenä rajana owat?Loswa
ja Taivda, jonka jälkimäisen joen »varrella kuitenkaan ei Woguu-
lia tawata enää muunlla tuin Koschutstin wolostissi kolme
pientä tylää; lännessä on Uraali heidän luonnollinen rajansa
Syrjäänein maata ivasten; pohjassa eiwät Woguulit nouse ylem-
mäksi Toswa°joen pohjasta tulcwia syrjä-jokia, ja idässä taas
ci heidän piirinsä ulotu yhdistyneesen Ob-Irtysch-jutcen asti
muunlla tuin Beresownn kaupungin kohdalla, sillä etelämpänä
owat Obin sekä Irtyschin molemmat rannat Ostjassein Mallassa.
Hallitliksellistssi katsannossa knulumnt he kahteen lääniin, nim.
Permin, jossa heidän alansa on Tscherdynin ja Werchotnrien
piirikunnissa, ja Tobolskin lääniin, jossi heidän mnn kuuluu
Turinstin ja Veresoluiru piirikuntiin. Heidän lukunsa on, iver-
rnten siihen suureen mnn-alaan, joka heidän Mallassansa on, ai-
wan »vähäinen. Tobolskin läänissä löytyy Woguulin noin 900
weron-maksiwaa miehen-puolin, join myöten, jos jokaista tveron-
nlaistll wastaan luetaau 6 »verotointa henkeä, joka lienee koh-
tuullinen. Voguulicn yhteinen määrä Tobolskin läänissä tekisi
noin 5,400 henkeä; Permin läänissä taas ei heitä ole yhteensä
mennnän luin 900 hengen pniloillc, jn näin muodoin ei koto
Woguulin kansin luku tee täyttä puolta seitsemättä tuhatta hen-
keä. Syyt tähän tvähään wäm paljouteen owat: ilman koivuus
ja elämän-laudun waiwaloisuus, meisin-oiuksm ivähmeminen jn
siitä seurnnmn yleinen köyhyys, kuin myös menäläisten pappien
ahnaus, jotka Woguuleilta waatiwat niin suuren mihtiäis-rahan
eitä moni nuori mies juuri sen puutteesta jätätsm naimatta.
Beresowan piirikunnassa elälviä Woguulin haittaa kalymikin
(nailna-lnha morsialnen isälle makscitaiva) nnidessinsi, ja ylei-
siksi wäen-wähyyden syiksi woipi wielä lukea kulku-iauditkin, joista
rokko ja wenerin-tauti owat tehneet suussa tuhoa heidän sias-sansa. Wenäläisiä lähellä »vähenee heidän määränsä sitenkin,
että moni Woguuli annakftn työ-miehttsi Venäläisille, ja ruieras-
tuen omista elatus-teinoistansn perehtyy täällä näiden elämän-
laatuun sekä palo-lviinaan ja katoaa näin muodoin kansistansa.
Weisesti walittawat tätäläiset wirka-miehet niin Woguulim kuin
Ostjakkienkin ja muiden heidän taivallansi elärvien kansojen Si-
periassa ivuosi wuodelta wähmewän ja heidän kokonaisen lop-
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pumistnsi siis ei kaukana oleman, joka kohtalo tiettälvästi on
kaikkein semmoisten kansiin, jotta eimät tahdo antautua simis-
tyksen ivaltaan.

Elämän lnatunsi puolesta woipi Woguulesi kutsua aset-
tuneeksi metsästäjä-kansaksi. Syrjä-elatus-keinoja on ete-
lässä, Losiva- ja Pelym-jokicn wnrsilln, joku wähäinm mnnn-
wiljelyä ja karjan-hoitoa, ja pohjassa Sosiva-joclla kalan-pyyntö.
Waan metsin-käynti on ainakin Woguulin paras ja rassahin
toimitus. Metsästämistä hciijoitctaan seka kodiska käsin että
metsään rakctuista, noin päiwcin matkan eli paiin päässä ole-
wistn, majoista. Se alkaa syys-kesillä elo- ja syys-kuussi hir-
tven pyytämisillä, jokn tähän aikaan tvuottn on hy»vin lihnwn.
Hirwi asustelee ternaasti kuimilln suo saarilla, joissa wiheriäinen
ruoho on hänen paras herkkuusi, ja lämmöistä ruohoa parem-
min lasivllttaaksmsi sytyttää Woguuli useasti sm-tnltaiset pai-
kat tuleen, jostn ne monet metsi-wnlkent owat seliteitöwät, jotta
Siperiassakin häwittäwät täällä tosin wielä nrivotointa metsiä.
Tämmöisissä paikoissa löytää Woguuli pian hiriven jälet jn koi-
rillensa alkaa hän sitä ajaa perästä, jota ajamista monesti kes-
tää neljä wiis päiwää ja enemmänkin, ennenkuin hirlvi laskee
ajajansa niin lähelle että nmpull ivoi. Jos ampuminen onnis-
tuu, teurastaa hän saaliinsa paikalla ja rakentaa joko puuhun
eli korkeiden pylmnstm päälle pienen nitan, jossa liha, leikeltynä
taitaisiin jn hienoin suiluleihin, tuimnn ja taimeen asti säilyy kar-
huilta ja muilta raatelijoilta. Mainittuin hirmcn asumn-paissoi-
hin iviriietään myös suuria jousia, jotka eläimen lähestyessä
laukeamat jn joita Wenäjän kielessä tästä kutsutnnn itse-ampu-
jttsi (oiiivioc^pil^Lui. , ollnoc/rpii^in). Myöhemmin syksyllä,

kuin nnhin-oins on sinnut täyden karmansa, kuin soiden jn Met-
ten jäädyttyä metsin-käynti on helppo ja kuin ensimäinen lumi
hywästi näyttää eläinten jälet, tällöin alkaa oikea metsin-pyyntö,
joka pcuaasta päästä on sopulin ajaminen. Tätä eläintä pyy-
detään sitten monella lailla koko taimi aina kclvääsin asti, tunne
lumi alkaa upottaa miestä ja koiraa. Tässä pyynnössä on
hyivä koira werratoin kappale ja semmoinen maksaakin Woguu-
lim testen taksin kolmin-kymmenin hopea-ruplin, eikä niitä pie-
niä helma-rassin, joitn mnnhnin naisten knupunkiloissi nähdään
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hywäilewän, pidetä niin hywästi kuin Woguuli pitää koiraansa,
joka taas kuuliaisuudessa ja uskollisuudessa jättää kauas jälel-
lensi mainitut kaupunkilaiset heimolaisensa. Sopulin hinta on
hyivyyttä myöten eri-lainm: neljästä aina kymmeneen hopea-
ruplaan, ja jasissaa maksettaessa ottaa hallitus hylvän sopulin
ivastaan kolmen sielun werona. Toinen eläin, joka »vielä useam-
min luin sopuli saa antaa nnhknnsi Voguulille, on orawa, join
tapetaan ympäri ivuottn ja yhtä »verran huiviksmsi luin oikeaksi
lyöksi. Woguuli ei nim. koskaan liikahda jurtastansa ilman
koiraita, pyssyttä ja kiriveettä. Jos hän jalan lähtee mihin
asialle, on hänellä koira muassinsi; jos taas tvmchin, juok-
see koira pitkin joen-rantaa hänen itsensä melomalla hiljalleen
matkaa tchdessinsi. Koira löytää pian ornwnn ja ilmoittaa
haukkumalla sen isännällensä, jokn kuitenkin on ruudilta ja hau-
lilta liian saita oraroaa ampumaan. Kirineellänsä kolkuttaa
hän puuta, jossa orawa istuu. Jos tämä hypätcssinsi toisien
puuhun ei putoa maahan, lertoo metsästäjä puun-kolkuttamista
niin kauan kuune orawa enää ei hyppäcttään puusta puuhun,
waan istuu uppi-nistNiftsti paikallansa. Tällöin hakataan puu
poikki ja sen kaatuessa joutuu otus wälttämättömästi odottaman
koiran hampaihin. Omivan hinta maihcttelee täällä 6ja 10
kopeilNn Malilla hop. Harmemmin snadaan repoa, joka on mai-
ssa pyytää, ja armaten miciä hnnveinmin karhua. Mctsi-lintuja
pyydetään loukuilla (W. o^onoul,), jotka asetetaan ei koman
kauas kotoa, niin että maimot ja muu kotonn elämä heikompi
kansi hywin woipi ne hoilaa. Kewäällä lapekaan myös paljon
wesi-liniusi, joitn pyydetään merroilla eli ammutaan jousella,
joka knlu iviclä löytyy joka kalossi.

Kalastaminen, joka Taivdalla ja sen syrjä-jokiloilln ci ole
koivlln antoisa, tapahtuu siellä tawallisesti talwella siten että joti
soroeljnassi paikassa lähellä kotia totonansa suletaan ja suluissa
olemiin porttiin asetetaan suuria, päre-puikoista tehtyjä mertoja.
Näitä pyydyksiä hoitamat simoin ivaimot ja muu toto-kansi.
Waan pohjaisen Soslvan Woguuleilla on kalastaminen suurem-massa arlvossi ja suuremmasta hyödystäkin. Heti ivetten auet-
tua ja tultva-ivedm laskeutua keräytywät he suurissa parroissa
jom-suu-pnlssoihin joko Sostvnlln eli Ob°joelln, jn eläwät niissä
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kalastaen koko kesän syys-kuuhun asti, niin että hirwen pyytö
täällä jääpikin useammalta tekemättä. Tumallisin pyydys on
nuotta, ja sen, joka ei ole nähnyt tämmöistä lalan-pyytäjä-kylää
Sosman cli Obin rannalla, on wnitea uskoa sitä kalau-pnljouttn,
joka täällä ivuosittain tapetaan. Voguuli ei koskaan suolaa ka-
laa, siitä syystä että hän suolaamiscn pitää hyödytöinnä hcrkun-
lvalmistuksma ja että hänellä ei ole Maraa ostaa suolaa niin
paljon kuin siihen karmittaisiin. Mitä hän perheillensä ja koiri-
llensa ei paikalla syö — ja se ei ole ivähä — kuiwataan ilmassa eli
sctwustetaan tuli-sian ympärille asetetuilla martailla talmcn iuaratsi.

Se, joka on matkustanut Venäjällä, on kyllä pinn tullut
hatvaitsemaan, että kaupunkien kaduilla rcnikoiden ja muiden sen-
kaltaisten herllujen seassa myös myödään hänelle tuntemattomia
ruskioita pawun-kokoisia jyiviä, joita rahivas, olletikin pyhä- jn
juhln-päiivinä, syödä raksuttelee ja joista Venäjällä lauppa-mics-
ten rouwien sanotaan pysywän niin hywässi lihnssi kuin he tn-
wallisesti owat. Nämä jywät owat ketri-puun käwyssi kaswawia
pähkinöttä. joita saadaan Siperiassa ja joidenkerääminen tämän
maan köyhillä Woguuleilla ja Venäläisilläkin sen pohjaiscmmissi
tienoissa on sangen painnlva syrjä-elatus-keino. Naula näitä
pähkinöitä maksaa esim. Kasinissi 7 eli 8 kop. hop.. Maan pai-
kalla ei puudan hinta ole kalliimpi kuin noin 3 eli 5 ruplaa pa-
perissa. Mutta milloin hyivä pähtinä-ivuosi sattuu, woipi yksi
perhekunta niitä helposti kerätä useampia kymmeniä puutta ja
näin ilman suurcttn wniwnttn lunnstaa hylvät rahat.

Niinkuin edellä sanottiin allnwai Loslva- ja Pelym-joella
eläwät Woguulit wähän maatakin miljellä, jonln lnnssi myös
hcivoisten ja karjan piio luonnollisesti yhdistäksen. Wenäläisillä
Pelymissi ja sen seuduilla on se yleinen ivalitus, eitä maan-
miljely ei näissä tienoin tahdo enää menestyä. Mutta koko-
naista leiveys-pykälää pohjempana Pelymia eli ivähäisiä ete-
lälnpänä 61:tä pykälää, Mnssnun paulissa Pelym-joelta Mähän
syrjään, on eräs Woguuli mähitellen raatanut itsellensä niin hy-
mät pellot, että hän suurine perheillensä leiman puolesln tulee
omnllnnsi niknnn jn hywinä wuosina wielä myöpitin isot mää-
rät eloa. Tämä todistaisi, että mnnn-iviljely täällä ahkeralla
raatajalla »vielä palkitsee waiwat, ehkä kyllä halla useasti häivit-
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tää hänen toiwonsi. Kuitenkin on sanottawa, että mainittu
paikka on pohjaan päin iviimeinen, jossa maun-miljelyä löytyy,
sillä siitä noin 30 wirstaa pohjempana olewa Atimje-paul ei
enää miljele muuta Min naurista ja sitäkin hywin wähän. Jäl-
kimäinen kylä on myös iviimeinen tällä kohdalla, jossa helvosill
tawlltaan.

Heivosen siassa pitämät Veresowcm piilikuninan kuulumat
Woguulit peuroja. Harmalla on niitä kuitenkaan enemmän kuin
joku kymmenkunta, ja eräs parin sadan peuran isäntä Tapsje-
joen llltmalla on näissä seuduin mainio pohatta, ehkä hän Ob-
dorskin tienoossa rikasten Snmojeedein rinnalla, joilla tätä omai-
suutta on tuhllns-määrin, tämisi köyhäksi raukaksi. Beresow'an
seudussa lamataan kuitenkin waraNaammilla Woguuleilla jo he-
Mosiakin ja lehmiä, maikka kumminkin kahden Miimeisen muoden
korkea mesi jokiloissi on tehnyt, ett'ei heinää silloin ivoitu tehdä
ensinkään, jonka kahden sekä Woguulim että Venäläisten taas
on täytynyt melkein tuähiin hämittää tarjansi ja hemoftnsi.

Maa eli oiteammiten metsä on Woguuleilla yhteinen, jossa
jokaisella, joka maan kykenee, on täysi oikens pyytää mitä itä-
nänsä ivoipi. Pelym-joelln, jonne alempana asumat Wenäläiset
talwen ajaksi tulemat metsiä pyytämään, eiwät Woguulit heitä laske
metsiänsä muuten kuin yhdessä jonkun heikäläisensä tanssi, ja
näin yhtyivät Venäläinen ja Woguuli pienetsi yhdyskunnaksi,
jossa Woguuli Venäläisen kanssa jakaa metsästys-oikeutensa ja
tämä taas pitää hänen leiwässi, mutta kaikki saalis pannaan
tahtia. Kala-ivesi sitä »vastaan pidetään tartemmassi, niin eitä
tullakin joen-suulla eli muulla lnlasius-paikalln owat tietyt isän-
tänsä, joilta Wenäläiset ainoastaan »vuokraamalla woiivat ne
saada käyttääksensi.

Harwllt ihmisten asunio-siat lienewät niin surkeat ulko-muo-
doltansi kuin Voguulien kylät eli Paulit owat. Ne owat aina
lnketut kulmalle paikalle joen rannalla ja mimmitm semmoisiin
kohtiin, joissi pienempi joki yhtyy suurempaan, sillä joen-suissi
on kalan-pyyntö parempi kuin muualla ja jokia myöten on sekä
taimella että kesillä huokeampi liikkua kuin metsiä. Kylät seiso-
mat kaukana toinen toisestansa, päimän matkan, kahden ja kol-
menkin päässä, sentähdm että lullakin olisi metsästys- ja kalan-
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pyyntö-alaa kyllä. Kylässä on tnwalliststi maan kaksi cli kolme
jurttaa; Miis jurttaa on jo suuri kylä, ja isoin pnul, jonka, minä
matkallani olen lamannut, on edellä-mainittu Ätimje-paul Pelym-
joellä, jossa on seitsemän jurttaa. Jurtat omat tnhden-laiset:
talmi- ja kesi-jurtat. Edelliset omat raketut hirsistä, sammalletut
ja tuohella malkojen kanssa katetut. Ne owat harwoin suurem-
mat kuin kotmea syltä lullattu seinällä. Olvi, jonka edessä Har-
moin on mitään porstuaa eli suojaa, on tawallisesti etelään
päin, mannaan siitä syystä, että tuuli siltä puolen on tvimompi
kuin muui tuulet. Owen mierus-nurtassi on pieni, aiwan eng-
lannilaism kamiinin tawoin rakettu, siwcsta ja ruohosta kyhätty
tuli-sia, jossa tuli palaa kaiken päiwciä, maan jonka tormi yöksi
katolta käsin peitetään tuohella. Lämmintä tästä rumista ei kui-
teittaan tulen sammuttua ole toitvomista, sillä se on liian pieni
ja liian huonoista aineista tehty, ja onkin yöllä herätessä näissä
jurtissa aika ivilu, kuin ilma sittuu kylmempi olemaan. Walo
tulee jurttaan pienestä issuuasta, jota tawallisesti on lasista,
waan sen puutteessa myös kalan-nahkasta eli paperista ja tai-
mella jäästä. Pitkin jurtan seiniä kulkee noin puolta kyynärää
korkeat, hymin leivcät laiviisit, simoin tuin Tatarilaisten asun-
noissi, jotka omat katetut tuohella cli kaisloista kudotuilla kat-
teilla. Armollisemman mieraan iullessi leivitetään lamitsitle hä-
nen leivätntseen nseampia peuran-nahkoja. Oudon ei ole kuiten-
kaan hyivä lemahtaa tälle kyllä iviehättäivälle sialle, sillä tawal-
lisesti on se täynnä kirppuja; hänen on parempi istua sille pie-
nelle rahille, join pidetään pöydän asemesta. Jokaiseen jurttaan
kuuluu yksi eli pari pieniä, korkeille pylmäille ralettua aittaa, ja
aitan takana jo seisoo jylhä kuusikko, jonka huminaa ja rallista
hajua Woguuli niin rakastaa. Kesi-jurtat, joihin hän aina
muuttaa lämpimän ajaksi asumaan, maissa jäisikin taimi-jurttien
paikalle kesiksi, owat tuohesta ja Sostva-joella kukkuran-muotoi-
set. Niissä on tuli-sia keskellä jurttaa ja saivu menee ulos sen
kohdalle tehdystä reiästä katossa; ne owat latteattomat ja muu-
tenkin ivaillinaisemmat kuin taltvi-jurtat.

Tämmöiset owat Beresow'an piirikunnnssn elämien Voguu-
lien asunnot. Eteläiset Woguulit cli Pelymin jn Loswnn wnr-
silla asuiuaiset pitämät Harmoin kesi-jurttia, maan elämät kesin
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talwen hirsistä mletuissi asunnoissa. Ne eiwät eroa Soswalais-
ten jurtista muussa Min siinä että edellä-lirjoitetun tuli-sian wie-
reen on muurattu ison-lainen pata, jossa ruoka keitetään ja jonka
alta nousema s.mu eri torwellu johdetaan Mli-siaan, jonka tor-
westa sekin menee ulos. Näiden eteläisten Woguulien nähdään
jo rakentaman iveuäläisiätin tupia, juttu talvallisesti asetetaan
jurtan perään ja oivat kamarin eli mieras-huoneen asemesta.

Huonc-Mlut ja muut astet eimät tällä laivoin elätvällä kan-
silla woi olla monen-laiset. Paitse koiraa ou Woguulilla pyssy
kalliin tnwnra, wattM heidän pyssynsä tawalliststi owat huo-
nointa lajia. Muita useita ou hänellä: lcihäs karhun »vasten,
kirives ja suuri puukko, joka ynnä tulusten Mnssi aina riippuu
»vyöllä. Paitse kattilaa cli pataa owat Mikki muut astiat, yksin
lusikatkin ja kätkyet, tuohesta, jotn he osaamat hywästi käyttää,
ehkä heidän siitä tehdyt kaluusi eiwät ole läheskään niin simict
kuin pohjaisessa osissa Suomea tuohi-kalut tehdään. Wenheet
pienemmillä joilla owat yhdestä pölkystä onnennetnt rnuhet,
mutta rakennukseltansa hywin sujutat ja niin matalat, että niitä
ci käy soutaminen, maan ajetaan eteen päin melomalla. Sos-
malla ja Obilla owat Woguuttmkin wenheet suuremmat ja masto-
niekat, ja Min koko perhekunta lähtee ivesille, yhdistetään kaksi
»venhettä rinnakkain ja Mketaan tuohella.

Vacttteus on eteläisillä Woguuleilla yhden-lainen kuin sm
seudun Venäläisillä, st maan eroitusta että heidän pukimensi
omak huonommat ja repaleiscmmat kuin näiden. Sosman Vo-
guulien maatteus on se hywin tunnettu malitsi, joka kesillä on
Wenäjän sarasta, taimella peuran-nahkainen ja kaksin-kertainen,
niin että päällimäisin maliisin kaiwa-puoli on ulos-päin, ali-
maisin sisään. Lakista eiwät Sosivalaiset tiedä mitään. Kesillä
on heillä päänsä ainoana peitteenä pitkä ja paksu tukka, joka le-
titetään kahdelle loivasti punotulle letille; taimella sitä ivastaan
peitetään pää ja laslvot mallisin laululseeu ommellulla kukkarolla
myös peuran-nahkasta. Jalkineet oivat kesin tnliven peuran-nah-
kaiset pttkä-ivartisct pieksut, tunnetut nimellä pimy, ollen kesi-
pimy ichdyl nahkaslll, josta karwn on ajettu pois, jota ivastaan
talwi-pieksul owat tnrwan kanssa ja kaksin-kertaiset. Alus°waat-
teet (paita ja housut) owat muutamilla Wenäjän piilosta, useani»
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millä nekin peumn-nahkaska. Waimojcn puku on myös pcumn
nahkainen, leikattu melkein simoin kuin Tatarittarien päällys-
maate; päässä on heillä suuri huiivi irmllansi, jolla mieraan
lähestyessä peittämät silmänsä simoin kuin Tatarittaret. Myös
omat heidän lettinsä niinkuin miimeksi mainittujenkin palmikoidut
hohtawilla nauhoilla, helinillä ja muilla helistimillä. Sormet
owat täynnä lvaskl-sormuksill, joita nähdään miestenkin sormissa.
Merkillistä on, että Woguulittarilla tädet ja jalat owat koriste-
tut iho-piirroksilla, jotka owat monen-muotoisia, aika simiä kie-
kuroita ja jotka tehdääu lapsuudessa neulalla pistelemcillä ja neu-
lan hctalvctt ruudilla hieromalla.

Rimassansa ei Woguuli ole ylen herkullinen eli hyleksimä.
Hänen ainoa elatuksensa kesin taltven on metsi-iinnut ja kala,
sillä eroituksella että ne kesillä omat iverekset, mutta taimella lui-
watusta keitetään. Peuran ja hinven liha on harwemmassi eikä
räkkää muiden syödä kuin wainNaampim. Eteläisille Voguu-
leille on suolan ja leitvän nautinto jo tullut tarpeeksi, mutta
Sosivan asujat pitäivät näitä aineita wielä herkkuina waan,
joita isä kirkolla eli kaupungissa käydessään tuo jonkun wähän
lapsille tuomisiksi niinkuin talon-potta meillä sokiuin ja meh-
iläistä. Tupakan nautinto on täällä ainoa herkutteleminen ja
niin yleinen, että Pelymin Voguulissi »vaimotkin ja tytöt ah-
kerasti polttamat tupakkaa ja jälkimäisilläkin on oma piippuusi;
Sosmalaiset sitä ivastaan eiwät polta tupakkaa, waan nuuskaa-
ivat. Pihkan pureminen on myös yleinen ja sitä sanotaan ter-
wcelliseksi keri-puttia ivastaan. Pleisesti woipi Woguuli paljon
kärsiä nälkää, ja monesti tapahtuu hänelle metsästys-matkoil-
lansa, että kattilan puutteessa täytyy useampia päiwiä ja iviitto-
laudmtin elää raalla taialla eli leirin-lihalla, jotta hän naulitsee
wähimmättälään tvalmistlttsetta. Vaan ruoan ääreen pääs-
tyänsä on hän mies »velkansa takaisin ottamaan, ja st ei ole
mikään kumma että Woguuli yhdellä atrialla lopettaa neljä wiisi
tciriä, päälle wielä ryyppää niiden liemen ja leiiväksi syö tui-
waa kalaa.

Ruumiin-rakennukselta owat Woguulit kestin-kertaista ko-
koa. Lyhyt-tasivuisict miehiä nähdään heidän stassinsa Harmoin,
mutta sitä wastaan sangen usein hylvintin pitkiä. Kuin metsä-
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mies konsinllnsikin on Voguuli temyt jalalta, maan hartca-moi-
massi ei hänen sanota wetäwän wertoja Venäläiselle. Muoto
on pyöreä, kastvot wähän ulos-seisowat niinkuin Mikillä Suo-
inalaisilla, ucnä lelveä mutta ei litteä, hiusten yleisin karma on
mustan-ruskea, ja silmät aukcctt ja pyöreät niinkuin muillakin
ihmisillä, ehkä ne useasti owat pilautunect siitä paljosta silvusta,
jossa tämäkin kansi elää. Mongolilaista, jota muutamat mat-
kustajat muka owat olleet löytäivinänsä Woguuleissi, m minä
heissä ole hawainuut mitään, jos siksi ci lucttane sitä että ete-
läisissä Voguuleissi, marsinkin Konda-joctta asumissa, Msivot
monellakin seisoivat hylvin ulkona, hiukset omat piki-mustat, ihon
lama Mmmau-kalmea ja parran Msmu heitto, jonla pohjaiset
Woguulit siten mielä mähentämät, että lamat nuoruudessa juu-
ritiensä nyhdetään puis. Mahtanmctt siis mainitut Kondalaiset
olla enemmän sekoitetut iviemilla lanMi-aineilla Min heidän poh-
jaiset »veljensä, jotka ulko-näössi enemmän lähenewät muita Suo-
malaisia kansoja, joka luulo on sitä todeu-mukaisempi Min heidänmaansa muusta Woguulieu alasta on lähinnä ja aivoinna ete-
lästä ja idästä tulleille wicmille Miisoille.

Säwyltänsi on Voguuli huolcioin ja tyyni luonnon-lapsi.
Keskenänsä rupnttnwat he jn nnurawat alinomaa, ja heidän pu-
heessansa kaikuu erinomainen hywän-tnhtoinen siinne, joln epäi-
lemättä todistaa katmtoinin ja lempeäln mielen-laaiua. Tämä
tostee olleiitin Soswan Voguuieja, sillä niissä, jolla eläivät
läheinpänä Venäläisiä ja owctt siwistyneenipiä, olvat näinä pa-
remmat puolet enemmän eli »vähemmän hnivinneet. Vnilta ei
toston-himoinen suuttuu Voguuli pian pienestäkin loukkauksesta,
waan leppyy myös pian ja sydämellisesti. Viina päässä on
hän kuitmiin ivnilatoin ja tällöin ei ole hyivä hänen kanssansa
taistella. Tämmöiseen tilaan joutuu hän kaikeksi onneksi Har-
moin, kerran eli kahdesti iuuodessi kaupungissa täydessään ivaan,
sillä wiisialln wnrowaisuudella on tnpassojcn asettaminen jaylei-
sesti miinan myönti heidän kylissänsä tomasti kielletty. Msi
suuri ivttn on Voguulillll kuitenkin ja se on st, että hän on sa-
nomattoman lniskn kaikkeen muuhun työhön kuin metsin-käyntiin,
jonka tähden Voguulilninen työ-miestin Venäläisen työssä siapi
maan puolen sen tverrnn palkkaa tuin Venäläinen. Käsi-töissä
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un tämä Musa sangen typerä. Waimot kyllä ompcletvat »vaat-
teet sekä itsillensi että miehille, jossa he Myttälvät rihmana joko
peuran suonia eli wiholaism kuitua. Waan miehet eiwät ym-
märrä tehdä kaikkia omia kalujanftkaan, sillä seppiä ei hcidän
senssinsi löydy missään, Maan täytyy pyssyt korjauttaa ja muuta
taottaa Venäläisillä sepillä, EasMniu ja Hagemeisterin ilmoi-
tus Ostjakeista, että nämä muta olisiwat hywiä huoneen-silma-
jia, ou ilmasta temmattu ja sille nauraa jokainen Siperialainen,
joka kyllä tietää että täällä pohjan perittä mkettaessi työ-miehct
täytyy Mukaa tuottaa, maitta Voguuleja ja Ostjakkeja kyllä ki-
hisee ympärillä.

Woguulin ustonnollinm tunto on se iti-wanha lumous-
usto (schninanisnl), jota useammilla muillakin pohjais-Aasian kan-
soilla täyttää hengellisen tarpeen. Hän on tosi» kastettu, on
saanut kristillisen nimen ja on kirjoitettu jonkun kirkon kirjoihin ;

myös ivihttinä hän iisensi papilla, kastattaa lapsensa papilla ja
luettaa haudau papilla, tuiu joku kuolee hänen perheestänsä, jos
nim. pappi sattuu lili-studuille, jota kaukaisemmissa kylissä el
koskaan tapahdu. Kerran eli kahdesti muodessi kirkolle tulles-
sansa muissa asioissa pistoksen hän kirkossakin, nscttcm tuohuksen
jonkun pyhän-kuivan eteen ja ristasee siinä wähän silmiänsä.
Waan muuten ja sisällisesti on hän Vielä täysi pakana, ja kuin
ei hän ole saanut Vähäistäkään opetusta kiistin opissa, ei se
lienekään ihme että hän wielä luottaa pikemmin niihin Voimiin,
joiden aivulla hänen esi-isiusi owat eläneet ja joilta hänkin toi-
woo onnen metsin-pyynnössä, kuin niihin uusiin jumaliin, jotka
waan wacttiwat ylen isoa uhraamista eimättä metsästykseen näytä
mitään tvllikuttaivan. Woguulien kiistin uskoon kääntäminen
alettiin menneen muosi-sidan alku-puolella, jn oli enemmän mäki-
maltaista epci-jumaltm tulvien häwittämistä tuin uskon saarnaa-
mista. Siitä saakka owat he olleet nimi-kristityitä, mutta maissa
epä-jumatten kuivia ei liene rakettu uudestaan, kuuluu Woguu-
leilla wielä olewan wissit uhri-paikat metsissä, joissa uhrataan
peuroja, metsin-nahkoja ja hopea-rahojakin metsästys-onnea saa-
dakseen jumaloitta. Ehkä näitä uhria ja uhiaus-paissoja pide-
tään salassa rvissa-miehiltä ja yleisesti Venäläisiltä, tapahtuu
kuitenkin, että Venäläisetkin ottawat osin uhrissa, luin. jotcu
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edellä sanoimme, yhdessä Woguulieu kanssa lähteivät metsille.
Sen pienen yhdys-Mnnan jäsenet tekewät tällöin toinen toisel-
lensa uskollisuuden »valan karhun kuonon Mutta s. o. he leikkaa-
mat »veitsellä eli pumsemat karhun kuonoa merkiksi, että joka Ma-
lan rikkoo, sm syököön karhu, joissa tapahtnmisesta niin Woguu-
lit Min Venäläisetkin owat lujasti makuutetut. Karhun suuresta
kunnioittamisesta, jota oli yleinen Suomalaistenkin esi-isissi että
liene meidän maassamme »vielä nytkään lopen sammunut, löytyy
Voguulien seassa mielä muitakin jättiä. Niinkuin Suomen met-
sälstmmissä tienoissa, joissa tätä eläintä lvielö löytyy, sitä Har-
moin nimitetääll oikealla nimellänsä, ivaan mainitaan mesi-käm-
menen nimityksellä eli millä muulla imarrus-sinalla, niin ivält-
tulvät Woguulittin hänen nimensä mainitsemista ja kutsumat
häntä tamallisesti lvanhukseksi (andschuech), jolla epäilemättä
tahdotaan kunnioitusta osoittaa. Ia niinkuin muinaisten Suo-
malaisten Kulmalassa nähdään karhulle pitäivän peijaiset ja juh-
lallisesti micttämän hänen tappamistansa, niin talutetaan hän
Woguulientin seassa soitolla, laululla ja pyssyjen ampumisella
kylään, jossa hänen kuolonsa sitten »vietetään pidoilla ja juo-
mingilla,

lugrin maan kauppa meisän-nahtoitta oli jo lvanhoina ai-
toina tuuluift. Ennen Venäläisten maahan juurtumista oli se
Syrjcineiu wallassi, joiden tosin nyty-aitoina on täytynyt jakaa
sen tvoitot Venäläisten kauppinstcn kanssa, waan joilla»vieläkin
on tämän maan kaupan-liikunnossa suuri osi. Arhangelin lää-
nin Meftnin piirilunnlln Syijänit omat ne, jotta tätä kauppaa
käymät ja jotka ivuositinin kahta tietä kulkemat Uracttiu poikki
Beresow'an ja Obdorskin markkinoille. Eteläinen mäistä teistä
menee Veresownsin Soswaa ja sen syrjä-jokea Sigmaa myöten
ja sitten Uraalin poikki, joka tässä kohden on niin kapea, että
miimeisisin jurtista Beresowan puolella. Sigman latwoilla, woipi
hywän kelin aikana peuroilla joulua rouoro-kaudcssi Petschora-
joelle, ja niin kewyt yli-päästä, että tätä tietä myöten ivuositinin
kuletetnnn Petschornlle useampia tuhansia puutia jauhoa, joka Si-
periassa on huokeampi kuin siellä, kuin myös sieltä taas tänne
kaiken-laiska raskasta kalua niinkuin: tiriveiin, pyssyjä, patoja
j. n. e. Toinen pohjaiftmpi tie kulkee Obdorskista Sub- eli
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Synje-jokia myöten Petschornan juoksewan Ussin lcttwoille (jota
jokea myöten Castron tuli ensi kerran Siperiaan) ja sitten Ussia
myöten Petschoralle. Kaikki kauppa tässä maassa tapahtuu ra-
hatta tahi, toisin sanoen, on »vaihto-kauppaa, jossa taivaran hin-
nan yleisenä määränä on orawa. Niinkuin Tsheremissien kie-
lessä sana ur merkilsee setä orawaa että kopeikkaa, samoin
Voguulienkin murteissa sina lin (l«n), niin että esim. riunn
on Voguuliksi lou lin (lO omivaa), rupla schöt lin eli snt
len (100 orawaa). Vaan kuin ornman hinka nyk oikeastaan
on paljon suurempi niiden aikojen hintaa, jolloin lämä käytös
korvoi kieleen, lisiäwät Woguulit rnhnn mainitessaan, eroitukstksi
oikeista ornwistn, tntnrin kielestä otetun ftnnn oksa (raha) sum-
nmn jälkeen, ja sanomat esim. kymmentä ruplaa: lou sch«t lin
oksa (10 sataa orawaa rahaa), jola ivastaan lou schut lin
yksinänsä olisi 1.000 oikeata orawaa, joiden arivo nyt on montn
tvertna enemmän kuin 10 ruplaa. Syrjänein ja Wenäläisten
knupassi täkäläisten knnsojen tanssi on juurtunut tvelka-kauppa,
joka näille jälkimäisille ei tvoi olla muuta kuin hywin »vahin-
gollinen. Kauppias antaa nim. tawaratansi ostajalle welcttsi
lulewan metsin-saaliin päälle, jossa hän arwattawasti lukee kor-
keamman hinnan kamarallensa kuin jos se rahalla eli nahkoilla
ostettaisiin, ja metkaa maksettaessa taas polkee hän melka-mie-
hensi kamaraa. Se tekee tämän hitaaksi maksamaan, saattaen
hänen myömään tarvcuansi ennen muille kuin melkojallmsi ; josta
syystä kuin myös ivahinkojen tähden kuoleman eli petoksen kautta
kauppiaan täytyy, uutta ivelkaa antaessinsi, panna tamarallensa
korkea, useasti kaksin-kertainen hinta. Seuraus tästä mclla-kau-
pasta on monellmkin Woguulille ja Ostjakille st, että paljon
melkautuansi ja mähä-onninen oltuansi metsin-pyynnössä hänen
täytyy joko itsensä lähteä eli poitnnsi lähettää »velkojalle työhön,
joka useasti muuttuu elin-aikaiseksi orjuudeksi ja jossa hän eli
poika kokonansa hukkuu heimostaan jn kansistansa.

Woguulit eimät Mau sukuihin niinkuin Samojeedit ja moni
muu Siperian kansi, waan owat jaetut Venäläisten taivalta >vo-
lostihin, joissa heillä on omat golomansi ja sinschinat. Heidän
muinaisesta uma-maltaisesta hallituksestaan ei ole muuta muis-
toa jälellä. Min että Sosma-joella pari heimokuntaa »vaatimat
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lniäsin (ruhtinan) nimeä. Minä tulvatcssani latsi tämmöistä
ruhtinll-suluista Woguulin en löytänyt heidän muussa eroalvan
toisista kansalaisistansa kuin siinä että heidän silmänsä olimat
puhtaammaksi pestyt Min muiden; mutta asunto, wnatteus, as-
kareet oliwat heillä aiwan yhden-laiset kuin toisillakin, joilta he
myös eiwät näkyneet waatiwcin mitään erinäistä kunnioitusta.
Muuten hallitaan Woguulit ja muut täkäläiset kansat tumallisilta
ivissa-miehiltä Veresow'asta ja Obdorstista käsin, joka hallitse-
minen ei olekaan lvaikea heidän nöyryydellänsä ja Muliaisuudel-
laau. Sillä uskollisempia alamaisia ei löytyne Min he omat;
jota paikassa kysellään matkalaiselta kuinka sorni khan (kultai-
nen than s. u. keisari) muipi, minkä-laincn hänen asuntonsa on,
jos hän pukeupi niihin nahkoihin, joilla he jasikan maksamat,
jos hänkin syöpi teiriä ja Milvaa kalaa j. n. e. Että näillä
kansoilla suinkaan olekaan syytä toilvoa itsellensä parempaa halli-
tusta Min st, joka heillä on. Heidän Massansa (iveronft) on
hyttiin lvähäinen ja tulee heille runsaasti palkituksi jo ainoastaan
sen kautta, että kruunu oinasta hinnastansa antaa heille täyden
tarpeen kruutia. Suuria rasituksia ivirM-miesten puolelta eimät
he myöskään kärsi, sillä riitansa mtkastlvat he keskenänsä oikeutta
käymättä, ja elämät muuten niin kaukana mirM-miehistä että
nämä eimät näe heitä Min kerran wuodessä s. o. Mattaa mak-
settaessa; paitse sitä omat hekin jo tottuneet kaipaamaan, missi
heitä rasitetaan, ja tämä on tehnyt Virta-miehet warowamniiksi.

Tämmöinen on Woguulin nykyinen elämä. Mettle näyttää
se oleman täynnä puutettn jn kurjuutta, maan ivoguulilaisestn
katsannosta on nsinn lnita toisin. Hän ei ole kenenkään herra
eikä kenenkään orja, tekee työtä milloin ja missi woipi jn tahtoo,
syöpi mitä Jumala antaa eikä jasikan suoritettuansa pelkää ke-
tään. Todella, werraten hänen elämätänsi kcski-Wmäjän orjan
oloon, joka elää kaikilla lahjoilla siunatussa maassa, joka päiwä
kyntäen peltoja, joiden yli silmä ei kanna, waan jonka pahnn ei
ole parempi kuin Woguulin, joka tnltvi-tnuden kttuu nälässä ja
puutteessa ja jota päällisiksi wielä alinomaa rääkätään ja häiri-
tään, — kuka ei sanoisi Woguuiia onnellisemmaksi tämmöistä
turjaa raukkaa?
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Neljäs Kirja.

Pietarissa tammi-kuussa <859.

Wiimeinen jakso matkaani, Obdorskistn Pietariin, enem-
män kuin puolm-Viidettä-tuhannen Virstan pituinen, on itselleni
merkillinen sen muoksi, että st käsittää monessa katsannossa ko-
konansa masta-tälssäisiä asioita. Tämän matkan yhdessä päässä
omat Obdorsk ja Beresoiv, ioiftssi Moskolva ja Pieinri; yhdessä
istuu Ostjassilainm ruhtinas, peuran-nahfa-teltassinsi halliten
Mähä-lukuisia köyhiä kansilaisiausi, toisessa käypi koko suurm
Wenäjän-waltakunnan hallitus-kone lukeinattomilla rattailla; yh-
dessä riemuitsee Ostjakki muutamien haukien saaliille, toisessa
pyytämät rahan ja kaupan ruhtinat »voittoa sita-tuhansittain;
yhdessä on miina-ryyppy jäätyneen kalan kanssa kyllä ilahuttn-
maan ihmisen sydäntä, toisessa eiwät maa-ilman hicnoinunntknan
nautinnot lvoi elähyttää hessumallistm kylläistä mieltä; yhdessä
ajetaan peuroilla, toisessa lennetään rauta-teillä. Tämmöisiä
wasta-kälssäisyyksiä ivoisi tältä matkalta luetella enemmänkin, ja
helppo olisi niistä kirjoittaa ivaissa kokonainen kirja; waan tuin
minulla ei aita eitä halu anna sitä tehdä, niin olkoon lukija
hywä ja tyytyköön niihin muulamiin muistelmiin, joilla tässä
nyt hänestä niinkuin maikastanttin eroan.

Beresowan kaupunki oli se paikka, johon tnmän-edelli-
scssii kirjassani matka-kertomukseni lanka loppui. Tämä kaupunki
on tullut kuuluisiksi siten että mainio Menschikoiv, Pietnri ensi-
mäisen ystäwä, wnllnstn langettuansa lähetettiin tänne maa-pa-
kolaisuuteen. Tämä merkillinen mies, leipurin-oppi-pojnsin nous-
sut Wenäjän mallan ensimäiseksi ylimykseksi ja hoitajaksi nuorelle
keisarille Pietari toiselle, jolle hän myös tahtoi antaa tyttärensä
puolisoksi, kuoli samoin kuin tämä keisarinnaksi aimottu tyttären-
säkin Veresowaan, ja halpainen puu-risti merkitsee sen kohdan
Beresow'an hautaus-maalla, jossa tämän isin-maallensa suurin
palmeluksia tehneen miehen tomu lepää. Mmschikowan mihul-
lisia Dolgorukyn moimallista sukua kohtasi maan muutamia »vuo-
sia häntä jätteen sima onnettomuus, johon he olimat hänen tuo-
minneet: he lähetettiin tähän simnnn Veresowaan ja »vaino heitä
kohtaan oli wielä loivempi luin Menschikoiv'aa kohtaan. Ensi-
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maisen Pietarin miehistä oli mielä Ostermannikin niitä, joiden
pallvcMksm ja ivaitvat sen-aikuinen Venäjä palkitsi Siperialla;
hänkin lähetettiin ja kuoli Veresowaan, ja yhden-lainen risti
tuin cdellä-malnittu Menschikow'au haudalla olema seisoo hänen-
kin lcpo-kammionsi päällä ja herättää kaivelisin mielessä surul-
lisia mieli-johteita.

Näiden muisietiawien miesten onnettomuus ja sen kanssa
yhdessä tapahtuneet kumoukset Wenäjän hallituksessa owat anta-
neet Beresowan kaupungille erinomaisen kuuluisuuden, joka se
muuten ei suinknnn ole ansainnut. Se on tätä nykyä Tobolskin
läänin pohjoisimman piirikunnan pää-kaupunki, niin-muodoin tn-
ivallistm piirikunnnn-mirka-miesten istuin. Muita asujia on siinä
kolme eli neljä kauppa-micstä, puoli sataa kasassia ja noin puoli-
toista tuhatta köyhää ponvaria, jotka elämät osittaiu kalan-pyy-
döllä osittain myös kalan- jn metsin-nahkojen-oskostn Woguu-
leilla, Ostjakeilta ja Samojcediltä, kuin myös heille myömisestä
heidän larpeiiansi: jauhoja, suolaa, turvetta, tupaltaa ja rih-
tama-lnivaraa. Näinä asujat eläwät yleisien löyhästi, jos asun-
noitten ulko-näöstä woi warallisuudclle ottaa määrän, sillä ne
owat Wenäjän kaupunginkin rakennuksiksi korvan huonot ja sur-
keat. Tähäu köyhyyteen luulen suurimmiksi syiksi laiskuutta ja
juoppoutta, jotka Wenäjän kansin peri-synnit täällä saamat hyös-
tyä sitä paremmin kuin ei ole minkään-laista kanssi-käymistä eli
yhleyttä ulko-maalaisten, eikä paljon ullo-kaupunkilaistmkaan
tanssi, joiden esi-merssi ja simeämpi elämä möisi tehoitina luo-
pumaan isiltä perityistä pahennuksista. Sen lisiksi on luonnon-
kin raakuus niin ankara, ett'ei minkään-laiuen Milja ota tns-
maatsmsi, »vaikka paikka ci olc pohjempana meidän Kajaania.
Kaikki ruota-neumo ou siis luolniva tuhannen mirstan päästä
Tobolslista, s. o. ci ainoastaan jauho ja suurimat omat ostet-
tllMat, Maan myös ne Wmciläisten elämän-laadussa niin Mält-
tänlättömät aineetkin: kaali, kurkut, lyötti ja potaatit. Arwattawa
on esseimät »varat kaikilla asujilla riitä kaikkia näitä aineita os-
tamaan täysin tarpein, ja tämmöisistä puutteesta syntyy heissä
useasti hämiltciiviä tautia, joista se hirmuinen teri-putti sanotaan
pelättämimmätsi. Heinän-saalis joti-rannoilln on tnmallisina wuo-
sinll sangen runsas, jonta-tnhden näillä seuduin karjaa ja heivo-
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sm ivoidaan pitää ja pidetäänkin jotensakin paljon. Waan aita
wälistä, niinkuin nyt kolme »vuotta takaperin, nousee ivefi Obissi
niin korkealle että heinän tekeminen on mahdotoin, ja tällöin
täytyy asujien häwittää Heinoset ja tarja, ivahinko, jota paran-
tamaan monellakaan ei ivoimai niin ja jonka jälkiä ivarassaam-
mattin eiwät ivoi ennenkuin useampien ivuosim kuluttua saada
tuntumattomiksi. Taivallisen sirwi-karjan siassa piinwctt Bere-
sowan asujat tämän maan omituista karjaa peuroja, joita muu-
tamilla on sita-lukujakin. Kesiksi ajetaan peura-karjat kauas
Uraalin kylelle, jossa palkattit Ostjalilais-paimmet lulcttawat
niitä yhdeltä laitumelta toiselle. Waan jokien jäädyttyä tuodaan
ne isännän saapumille ja pidetään sitten koko taimi noin parin
kolmen kymmenen «virstan päässä kaupungista, joista heitä on
belppo saada tarivittaessi ajoihin eli teurastcttaci. Huiskamcitkin
Beresoivciu kaduilla talmiseen aikaan peura-troikat, joillakaunot-
taretkin tässä kylässä rakastamat ajella ilmailemassnnsi. Köy-
hemmät asujat käyttämät puun ja meden metoon koiriakin, joita
kaksi on kyllä metämään taivallisen korwon mettä eli kohtuullisen
kelkan puita, ja joiden elatus ci maksi juuri mitään, kuin he
owat totutetut elämään kalalla ja kalan tossuillakin.

Beresowasta pohjaan eli Obdorstiin päin on peura tn-
»vallinen ja ainoa ajo-eläin, ja matkustamia ivirka-miehiä masten
löytyy näiden kahden paikan Malilla kruunun muokrnnmia peu-
roja, jotka koko tnlmen seisomat määrä-paikoissa, tawallisesti joen
ivarrella löytymim Ostjassilais-jurtticn seuduissa, noin neljän,
kuuden jn knhdeksinkin kymmenen mustan päässä toinen toises-
tansa. Ostjakilla ei ole peuralla ajaessinsi pulkkaa eikä ahkiota,
Maan kelkan kamoin tehty keivyt liiste-reki noin kyynärän korkui-
silla kaplllilla, jälkimäiset näin korkeat lumen tähden, joka muu-
ten estäisi reen juoksun. Nissllnmmillll matkalaisilla, niinkuin
Mirka- ja lnuppa-miehillä, on tänimöinen ajo-neuivo pitempi, ka-
tettu päältä piilolla ja sisästä ivuoritettu iveralla, niin että matka-
mies pantuansa pitkälleen tähän rekeen ja otvm sulettuansa san-
gen hywin säilyy siinä tämän maan kowalta pakkasilta ja lviha-
tvilta tuulilta. Reen eteen »valjastetaan tawallisesti neljä peuraa,
joita Ostjakki pukilta ajaa, wastmman-puolimaista ohjaksella hal-
liten ja toisia hänen mukaansa ohjaten pitkällä seipäällä, jonka
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latwa-puolella hän myös työllii juhtiansa, luin tahtoo kiiruhtaa
heitä juoksuun. Kiiruhtaminen ei knitenkann ole hyivä peuralla
ajettaessa, sillä kiiruhtaen iväsyy tämä eläin pian ja iväsyttyänsä
ei hän ota askeltakaan, waan heitäksen pissalleen. Vaan jos
hän saa juosta lawallista hölssä-juoksuansi (noin 8, korteimmat-
sien 10 wirstaa tunnissa), kulkee hän waiwatta yhteen menoon
80 ja 100:tin wirstaa, aika wälisiä waan heitiseksi seisahtuen
henkeä iveinniään ja silloin tällöin juoksussansa luntn hnutntm.
Turhan olisi minun tässä rumeta kiittelemään tämän eläimen
hyödyllisyyttä, koska sen on jo niin usta matkalainen ennen mi-
nun tehnyt jn st monelle lukijoistani kokemuksestakin on hymästt
tietty. Sen maan sanon, ett'ei ainoakaan eläin maan päällä
näytä oleman niin sen maan-seudun mutainen jossa hän elää
luin peura, ja tamelttin, joitta tanssi peura muuten useasti
mcrrataan, mahtanee tässä tatsinnossi jäädä hänestä jäielle.
Peura ivelää, ruottii ja merhoitsee isäntänsä; mutta sen ohessa hän
mielä tastvattna ja opettaakin häittä tyynellä, tärsimäisellä ja
wahä-lnrpeistlla siwyllänsi, enkä luule mitan liilnnnisin oleman
siinä jos sanon, että nämä peuran omaisuudet ncihlnmästi tu-
wastuwat Ostjakin, Snmojeedin ja Lappalaisin luonteessa, si-
moin kuin hemosen raju ja urhea luouto tuntutvasti näytöksen
muinaisten Mongolien ja Hunnien ja ehta nytyisten Tataricn-
tin ja Vaschtirein mielen-laadussa.

Edellä-mainitun-kaltaiscllll ajo-neumolla tapahtui minunkin
kulkuni, kuin 31 p. loMk. (uutta lukua) läksin Veresoivasta mat-
kalle Obdorstiin päin. Ilmoista sitä ennen on minulla seuraa-
mat seikat muistissa: 13 pciiwänä loMk. (I.nä wanh. l.), joM
on suuri juhla Wenäjän kirkossa, oli niin kaunis ilma että Ve-
resvw'an kaunottaret Mweliwät kaduilla hienoissa pyhä-hameis-
sinsi ilman päällys waatteitta ja warjostimen Mnssi; 17:nä
ja 18:nä päim. oli Mitentin jo pattaista 13 pykälää Ncctumurin
lämpö-mittaria myöten; yöllä miimeksi mainittua päimää masten
jäätyi Soswa, maan tuuli repi sen päilvällä taas auki; seuraa-
mana yönä, 15 pykälän pattaisessi jäätyi se uudelleen eikä au-
ennut sitten enää; 19:nä ja 20:nä 15 pykälän pattainm; 26:na
18 pykälän pakMinen. Sen jälkeen oli sitten leutoja ilmoja
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lumi-siteen tanssi, jonta-lainen ilma oli minuutin mattaan läh-
tiessäni. Illan päälle kiihtyi tuisku hirmuiseksi ryöpyksi, joka
maikeutti matkan-teon niin, että ensimaiseen peuran-muutto-paik-
kaan, johon Veresomirsta luetaan 60 mirstaa ja johon olin las-
kenut tulemani l:lo 9 illalla, pääsin masta k:lo 2 yöllä. Seu-
raamana päiwänä tulin Mushin kirkolle, jossa on pieni lolmi-
lnloinen »venäläinen kylä, ja jossa nyt pidettiin markkinoita
Arhangelin läänin Syrjänit nim., joiden wäli-wnllalla anasta-
misesta peuran-laitumia Samojeedeilln Castren, Echrenck ja muut
matkaajat walittawat, owat täälläkin mallanneet ottenlln jn Mää-
rällä Ostjnssein lnitumet, niin että kumpikin puoli Uraalia on
heidän mallassansa ja heillä on sangen suuret peura-karjat. Näi-
den tnrjujensi tuottnmin (lihaa ja taljoja) kaupalle lasketset he
Uraalilta pari kertaa tvuodessi Siperian puolelle, jolloin myös
simalla tuomat sontaa, rauta-kaluja, kynttilöitä j. m., ja tältä
puolen ostamat leipä-neumon ja Ob-joen kaloja: simpea, muksu-
naa ja muita kalliimpia laatuja. Näitä Uraalin paimenia ja
eräitä »venäläisiä kauppiaita kuin myös muutamia kymmeniä
Ostjakkeja oli nyt paikalle keräytynyt, jälkimäisten seassa eräs
ruhtinaskin Synje-joelln. Tämä oli niin hylvci jn heti tultuani
tuli minun tenvehtimään jn täkäläistä tapaa myöten oli minun
welwollisuuteni miinalla kostita hänen ruhtiriallisuutlnnsi. Vii-
nan ryypättyänsä nlkoimnt ruhtinas ja hänen seuralaisensa syödä
jäätynyttä kalaa raaltanft, ja tuin jo kauan olin kuullut kiitel-
täwän tätä ruokaa hyivcttsi, päätin minäkin nyt maistaa sitä.
Näin syötäivän kalan pitää olla lvereksm, waan hywästi jääty-
neen; se nyleinän, eivät lcikellään pois, jaruoka, leikattu hienoin
suttaleihin, on ivnlmis syödä suolan jn leiman tanssi. Ia mi-
nun täytyy tunnustaa että se jo ensi terralla maistui minnsta
sangen hymälts, ja aitaa myöten totuin siihen niin, essen muuta
ruokaa koko matkalla kaiivannut, tuin maan oli jäätynyttä ta-
lall, jolle tottuneen ei tarmitsetaan matkalla pitää kanssansa
muuta emästä kuin leipää ja suolaa, sillä kalaa löytyy joka jur-
tassa. Venäläinen ottaa kernnnsti omiksensa sen maan taivat.
jossa hän elää, ja niin on käynyt tämänkin nautinnon kanssa

kuin myös raan peuran-lihan syömisen kanssa, jossa Venäläiset
wctäwät ivertoja Samojeedeille. Jäätyneellä kalalla sanotaan
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paitse hywää makuansa olewan wielä se etu, että se »varjelee
keri-putista, lieneekö sitten tässä lauseessa perää tahi ei.

Obdorskiin, johon luetaan Veresowastn noin 450 »virs-
taa, tulin matkalla yleensä oltuani kolme muoro-kautta. Mus-
hin ja Obdorskin »välillä on hamu-puidm pohjaisin raja; Ob-
dorskin seuduilla ei enää kasma muu kuin nälkä-koimu ja pa-
jukko, Maan poltto-puu ja hirret lantataan sinne ylempää Mus-
hin ja Veresowan mäliliä. Kuiimkin on Obdorsk, ehkä ei kau-
punki, jona sitä silloin tällöin nähdään mainittaivan, sangen
siemä kylä noin 50 talolla ja 400 eli 500 asujalla. Te on si-
wistytsen iviimeinen askel Pohjolan-Pimentolnn synkeihin mni-
hin, sillä Obin lahteen ei siitä tule enempää kuin puoli-toista
sataa wirstaa, ja noin 50 wirstnn päässä alkaa jo Samojecdcin
wnlln. Siperian Venäläinen on yleisesti pnljon siistimpi, wa-
ratlaampi ja wieras-waraisimpi kuin hänen weljensi n. k. Eu-
ropan Wenäjässi; kahta »lieluisilnmin tulee siis matkalainen
„näillä raukoilla rajoilla," ryivettyänsä Osijasscin eli Saniojeedein
likaisissa, pimeissä ja siivuisissi juriissi, »venäläiseen kylään,
jossa hän aina tietää löytäwänsi puhtaan ja lämpimän kama-
rin, wcilttäwcin ruoan jn ysintvällism kohtelun. Tämmöisillä
tunteilla tulin Obdorskiin, siman-laisilla naulitsin sitten jälkeen-
kin päin pitkin Ob- jn Irtysch-jotin palatessani niiden maiden
»venäläisten asujien wieras-waraisuutta, ja oikeus wacttii tässä
tunnustamaani, että Siperialaisin yksin-kertainen ja rehellinen
käytös on minua paljon sowitinnut Wenäläism luonnon tanssi,
joka kukaties itsessä Venäjässäkään ei olisi tätä pahempi, jos
sitä pitkällinen ja raskas orjuus ei olisi niin turmellut.

Obdorskin suurin milt'ei ainoa merkillisyys on sm seu-
dussa elämä Ostjassilainen ruhtinas Taischin. Edellisestä on
lukija nähnyt minun jo ennenkin liimanneeni setä Voguulejn
että Ostjakkeja, jotta kutsuttamat itsensä ruhtinoiksi ja mahtuivat
ollakin näitä kansoja entisinä aikoina hallinneittm päällikköjen
jälkeisiä. Mutta näiden ruhtinuuttn haittaa kaksi sangen paina-
maa »vikaa, jotta täällä niinkuin muuallakin mna-ilmassa siat»
taivat stmlnoifm arwo-ninien epäilyksen alaiseksi, nim. he omat
köyhät ja heidän ruhtinn-arivoansi ei Venäjän hallitus ole kos-
kaan siksi tunnustanut. Sitä ivastaan on Obdorskin ruhtinas
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sekä rikas että rnhtinnksi kirjallisesti säädetty ja ivahivistettu kah»
delta Venäjän hallitsijalta, nim. keisarinna Katarina Toisilta ja
keisari Nikolailta. Nämä kaksi seikkaa owat tehneet, että Taischin
on aina ollut erinomaisessa arwossi kansalaistensa kesken, ivaissa
hänellä heidän ylitsensä ei ole juuri mitään laillista maltaa sen-
kun Maan auttaa kruunun rvissa-miehiä jnsilan lastussa ja tan-
nossi. Vaan paljoa suuremmaksi nousi sekä hänen kansalais»
tensi että Venäläistenkin kunnioitus häntä kohtaan kuin Tai-
schin eräsnä talivi-yönä M. 1854 martain läksi Vercsow'nsin suu-
relln peura-parmella jn ivmäläisen iulkin kanssa ajaa hujetta-
lnanu länttä kohti jn tuli Pietariin. Niissä peuran-nahka-maat-
teisftan, joissa hän tänne matkusti, otti häueu keisari Nikolai-
wainaja hywästi wastaan, „piti hänen kylläisenä," niinkuin T.
sinoo, „sekä syömän että juoman puolesta ja majoitti hänen
omaan jurttaansa," kuin myös täytti hänen anomuksensa, jotka
oliwat ne, että Obdorskista luoivulettaisiin iviralta kansin-rääk-
kääjä ftsedlltel ja että tähän kylään ei »vasta enää lähetettäisi
pahan-tekijöitä, jotka useasti oliwat tehneet Ostjakeille pettuutta
ja iväki-ivalinalin. Wahwistettuna ruhtinuutcensi sekä lahjoitet-
tuna omituisella arwo-puwulla, taula-rahalla ja muilla lahjuk-
silla palasi Obdorskin ruhtinas .sshanin kaupungista" koti-tun-
drillensi, ja siitä ajasta siassa owat hänen arwonsi ja arwoi-
suutensi tämän maan kaikkein asujien ja ivirkn-miestenkin seassa
olleet epäilemättömät. Tätä kunnioitusta yllä-pitää arwattawasti
hänen suuri riktNutensikin, olema peura-karjoissa, joita eläimiä
hänellä luullaau oleman tymmmen tuhannen pnljous, jokn ra-
haksi luettuna tekee maan hinnan jälteen noin 40 tuhatta hopea-
ruplaa. Esi-merkiksi tälle Taischinin rikkaudelle mainitaan sen
monesti tapahtuman hänen paimenillensa, että kuin tuiskuisina
yönä karjaan yhtyy susi, jolla on tapana pää-laumasta leikata
ja erillensä ajaa pienempi joukko, joitta hän tappaa kaikki tun-
dralle, paimenet karjan paljouden tähden eiwät hawaitse jonlun
sidan peuran kaioa ennenkuin aletaan kaiwctta wissiä merkki-
peuroja, jotta tämmöisessä tilnssi myös owat kadonneet jn joita
etsittäessä sitten tundralta ivähitellen löydetään suden tappamat
eläimet ja näin wahingon Mille päästään. — Taischin on nä-
köjänsä knnnssn-ruumiinen, kesti-läntä ukko noin 60 wuoden
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iässä, pyöreä-muotoinen ja kasivot wähän ulos-seisoivat niinkuin
Ostjakeilla yleisesti. Waattcuksessinsi ei hän eriä kansalaisis-
tansa muussa kuin että hänen pukimcnsi «iwaitawasti Ostjakin-
muotia myöten owat mitä parainta olla ivoi, eitä myös elämcin-
laadussinsikann muuten kuin siten, että hän ympäri wuoden
syö rukiista leipää, pitää simowcunn Micraita »vasten ja useam-
min ryyppää miinaa kuin muut Ostjakit. Hänen asuntonsa on
kesin tnlivm jurtta, tnlmclla peuran-nahkainen, kesillä tuohium.
Uppi-nisknisuudcksi lukeivnt täkäläiset mirka-urichct sitä Taischinille.
että hän heidän kehoituksiansi myöten ei ole rakennuttanut itsel-
lensä Obdorskiin kartanoa ja rumennut siinä ivalnista elämää
pitämään, tuin myös senkin, että hän ummttko-Wmäläisten
tanssi aina puhuu tulkin knultn, wnittn hänen luullaan hywin-
kin ylnmärtäwän Venäjän kielen, jn »varsinkin sen, että hän,
ehkä usein siihen kehottelin, ei ole antanut yhtään monista po-
jistansa cli pojau-pojistansi opetettaivaksi joko ladctti-kouluihin
eli muihin oppi-lniiotsiin, joissa ruhtinailinen arivo olisi ollut
heillä hylvänä etuna. Vähällä lljattclenlisella »voidaan kuitenkin
hnwaita, että tämmöinen ukon täytös ei ole uppi-niskaisuus,
waan wnrown ymmärtäwäisyys, sillä hänkin lienee hawainnut
että Venäläisin ja Venäläisyyden kanssa pyytää tämmöisissä
tapauksissa olla simoin kuin eräästä muusta olennosta sanotaan:
että jos sille annat sormen, niin se ottaa koko käden.

Obdorskissi puhuu useampi wenäläisistn asujisla sekä Os-
tjakin että Samojeedin kieltä, jonkn tähden minun oli helppo
löytää soiveljas kielen-kääntäjä edellistä kieltä tutkiessani. Waan
kuin sen hawaitsin olewan aiwan yhdcn-laisen Vcresow'assi täy-
tettämän murteen tanssi, oli minun huoten neljässä muoro-tnu-
dessi koota rvahivcttill tälle bamnnnolle, jonka ajan kuluttua
läksin takaisin Beiesowiinn, jonne tulin 12 p. mnrras-kliuta.
Edellä puhuessani tästä kaupungista unohtiu mainita, että siinä
tapasin erään Siperiaan lähetetyn Suomalaisen nimeltä Ju-
hana L —m ja kotoisin Salvon pitäjästä Turun lääniä. Bere»
sowiian ei nyi enää lähetetä Siperiaan tuomitutta pahan-teki-
jöitä muuten kuin siinä tapauksessa että owat Siperiassa jonkin
suuremman rikoksin tehneet. Niin oli L—mikin Siperiaan tul-
tuansa joutunut uudis-talulaiseksi Omskin seudussa olewaan
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Suomalaiseen kylään Ny schkom a. Tämä on suuri kylä useam-
malla sadalla talolla, joka perustui tämän muosi-sidan alussa
siten että keisari Paulin hallitessa Narivan seudusta tänne lähe-
tettiin kokonainen kylälmtta Suomalaisia, jotta oliwat tehneet
tapinan henaansi ivastaan. Sittemmin on tylcin wäti-lutu yksi-
tellen tulleista Suomalaisista ja Nuolaisista karttunut uiin, että
sillä on oma lutccrilllincn kirssonsi jn oli kerran jo oma suo-
lnnlninm kirkko-herransikin (herra Pietari Pundnni, joka nyt on
Saksin kirkko-herrana Kasinissi). L—m sanoi siellä naineensa
suomalaisen ivaimon ja oli jo asunnonkin hankkinut itsellensä
ynnä Heinoset jn lehmät, kuin paha henki hänen kerran riiwasi
toisen kylän markkinoilla, joille oli mennyt ivaimoneen, juomnan
itsensä humalaan. Seuraus oli ollut tästä se että hän, joka itse
silloin ei ollut jaksanut eli ei rnnhtinut wielä lähteä kotiin, oli
lähettänyt wnimonsi yksinään takaisin, waan tämä oli öisellä ja
tuiskussa eksynyt metsään ja sinne kuollut. L—m oli joutunut
luulon alaiseksi murhanneen wnimonsi, waan päätti olemnnsi
miaton ja sanoi että hän asiaa tntkittaessi olisi siitä moinnt hel-
posti selmittäytä, jos olisi tehnyt niinkuin häntä oli neuivoltu:
myönyt omaisuutensa ja antanut rahan tuomarille. Tämän „tuh-
muutensi" tähden joutui hän tänne Veresow'aan parannuksin jn
poliissin katsannon alle ja menetti kumminkin kaiken omnisuuten-
sikin, jonka „herrat" olimat korjanneet taskuunsa. Hän eli nyk
renkinä eräällä ivissa-miehellä, ja gorodniischij kiitteli häniä hil-
jaiseksi mieheksi, ivaan sinoi roimaan meneiväksi.

Seurallinen elämä Veresowassi oli parempi kuin tvoi toi-
miakaan näin pienessä kaupungissa ja tämmöisessä erassuudessi
kaikesta simistytscstä ja kaikesta luonnon ihanuudesta, joka ih-
misten yksinäisyys kuitenkin lienee ollut syy siihen, että he lehelli-
semmin ja hartaammin turmautuimat toinen toiseensa. Seuran
etemimmät jäsenet olimat culvattnmnsti missa-miehet perheillensä,
joista muutamat, kotoisin kaukaa Puolan hedelmällisiltä lakeilta
eli Itä-merm aallokkailta rannoilta, ystämällisellci kohtelullansa
osoittiivat ei unohtaneensi sm tunteita, joka

~— kaukana pois koto-maalta ja tuttujen luota"
oli joutunut Sosman sisseille rannoille, jonka-lainen kohtalo mo-
nestatin näytti niin kotvalle että useampi kuin yksi kysyi nnnnl-
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lakin ihan itselläni, luinla kauaksi ja miskä syystä olin lähetetty
rangnistaa Bcrcsow'aan. Beresow'alaisilla on wanha lapa saattaa
sitä onnellista, joka pääsee heidän kylästänsä lähtemään pois
muuanne ihmisten ilmoihin, eräälle niemelle asti, joka tästä on
saanut nimenkin, joka suomalaisessa käännöksessä kuuluisi saatto-
niemi". Tätä tapaa ei laimin-lyöty minunkaan lähtiessäni, toi-
stua päiwänä tuloni jälkeen, ja kaupungin prolojcrej, joka ilois-
ten ivettulim joukossa unohuiti papis-arwonsi ullonaisen jurou-
den, »luisti siinä tilassa tätä armoansa waan sen iverran että
rekeen Mutinani antoi minulle isällisen siunauksensa. Ia näin
olin nyt taas Ostjassein ivallassi, mutta aiwan toisilla ehdoilla
kulu ennen. Ensintin tapahtui kulkuni nyt tilnwassi reessä he-
»vosilla, wcmpcleessi tawallinen wenäläinen letto, jonka ääntä en
puoleen ivuotccn ollut luullut; toisekseen kiesin tämän puolen
Ostjassein elämän paremmin kuin niiden, joita tähän nsti olin
nähnyt, tiesin myös mntknni menemän mimmtten menalaisten
kylien kautta; ja kolmanneksi wei joka askel, jonka nyt otin eteen-
päin, lähemmäksi kultaista kotoa, jonka ajatuksen nrmauden jo-
kainen tuntee, joka muistelee että minä nyt olin kuin se, joka
kolme muotin oli pyrkinyt »vasta-mäkeä, »viimeinkin päässyt har-
jalle ja nyt huoletta ja keivyellä mielellä alkaa laskea toiselle
puolelle Muoria.

Niin lentämällä Min toiwo minua kiidätti eteenpäin ei
matkan-teko kuiteittaan itsessä asiassa käynyk. Ob-joli jäätyi tänä
muonna taivattoman myöhään ja heikolla jäällä; maan muuten-
kin on se taivattista täällä, että syksyllä ei lähde kukaan, ivattlu
häneltä olisi kuinka kiire, liikkeelle etelään päin, ennenkuin kerran
saadaan Tobolskista posti, jonka tulo on ivarmin ilmoitus jään
oleman niin lujan, että sitä moi maniatta kulkea. Nyt oli odo-
tettu postia jo kuusi iviittoa turhaan; waan kuin Beresow'an
posti-mestari jo miillo-lautta ennen minun lähtöäni oli suorit-
tanut postin simaa tietää, jota minun oli matlattaiva, näytti
se minusta turhalta ivaroivaisuudelta, rumeta odottamaan ete-
läistä postia. Vaan lyydin-pitäjillä Ostjakeilla uli asiasta toi-
nen ajatus; joM posti-paiMssi nuhtelimat he minua siitä että
oliu lähtenyt niin aikaisten liikkeelle ja että rekeni oli niin ta-
ivattoman msMs syksy-kulkuun, jota kyllä olikin tosi, maan jota
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asiaa minä en ivoinut millään taivalla parantaa. Suurella, he-
ivois-ivoimallll ja warustettuinll tirweillä, tuurilla ja nuorilla
siattoiivat he minua tumminkin »vähitellen eteenpäin, kunne eräässä
kohden, ei suurella Obilla, waan muutamalla niistä monista pie-
nemmistä haaroista, joissa tämä joki juoksee loppu-juoksuansa ja
joita pidettiin »vaarattomampina sentähden että oliwat aikaisem-
min jäätyneet, hetvoset ja reki yht-ässiä hurahtiivat ivetccn ja
minä luulin hukkumisen hädän oletvan käsissä. Niin ei kulien-
kaan ollut, waan oli paksu lumi peittänyt uhku-weden, jota oli
niin kossealta että st alkoi nousta rekeen, ja josta sitten olimme
työllä saada rekeä irti, marsinkin kuin paksu hyyhmä raskaasti
inkalli reen liikettä. Man-rantaan päästyä käski» minä njnn
suurelle Obille, jossa ei sanottu oleman uhtu-ivettä jn jonne
pääsimnietin muitta mastutsittn luin että piti pari mustaa lul-
leainme metsän läpi ja monin paikoin hakkaamallakin tehdä tie
reelle. Tämmöisiä seikkoja tapahtui minulle sitten wielä kaksi,
kerran yöllä, jolloin reki niin juuttui hyyhmään ett'ci neljä He-
inoista woinut hieroahutina sitä ja että se piti lungeilla jääty-
mästä yyyhmästä iriauiina, ja toisen kerran siken, että se kaatui
railoon, johon minä kuomun sisässä Mahalla olin tukehtua. Täm-
möiset seikat omat muuallakin Wenäjällä matkatessa sangen tn-
malliset ja niistä ei siellä pidetä mitään lukua, kuin maan mat-
kaaja ei niissä sittu henkeänsä menettämään, enkä minäkään niitä
kerro tässä juuri muun tähden kuin miittnillnkseni lukijalle tätä-
kin matkan-teon-laatua itäisillä naapurillamme.

Waitta Ostjakit saattajani pelkäsivät jään heikkoutta Obilla,
oli siellä kuitenkin parempi kulkea kuin edellä-mainituilla haara-
joilla ja lahdelmilla, luin pois-luctaan ne kerrat, milloin joen
poikki piti mennä (joka tapahtui sangen usein), sillä niissä koh-
din tnrcihytteli tien epä-tnsiisuus sisilmyksiäni ja rekeäni niin,
eitä mokomassa muokassi m ollut koskaan ennen ollut. Obin
niinkuin kaikkien muidenkin isotupain jokien jäätyessä taistelee
kylmän kanssa kaksi muuta ivoimaa uim. tuuli ja wirta. useas-
tikin ei yhdestä puolin, waan hekin wielä keskenänsä riidellen,
niin että tuuli on ivastoin routaa. Tällöin tapahtuu, että joessa
juoksewat jää-lohlNrcet noustwat pystyyn ja jäätyivät pystyyn,
josta näin jäätyneen joen pinta tulee näköjänsä suuren hautaus-
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maan kaltaiseksi, jolla tuhannm-tuhannet moni-tahtoisel kuuleat
marmori-limet, pystyssä, kallellaan ja muissa tiloissa heijastamat
auringon siteitä, maan joka kaunis näkö ei suinkaan estä tien
tämmöisissä paikoissa olemasta mitä ilkcimmän. Ob-joki juoksee
sillä alalla, jonka minä sitä olen nähnyt (Obdorskin ja Sama-
row'an mälin, jota on noin 1000 mirstna) useammissa haaroissa
olletikin ala-juoksussansa, jotka milloin yhdistcttset pää-jokem mil-
loin taas eroaivai siitä. Tie niin kesillä kuin taliveNalin kulkee
tätä jälkimäistä myöten. Se on hidns-juoksuinen, waan tvede-
käs ja sywä joki, ariviolin noin wirsian ja paikoin enemmänkin
lewyinm; rannoista on oiken korkea, mäkinen, kasivatva enilnmi-
ten hawu-puitn, wasm matala ja soinen, taswawa pajua ja
muita lehti-puitll.

Obin ja Irtyschin rantojen allu-peräiset asujat owat Os-
tjakit aina noin 200 wirstaa lähelle Tobolskin kaupunkin, josta
eteenpäin rahivas on pelkkää ivenäläisin ja mliutaillin paikoin
tatcuilllistakin. Wenäläisiä löytyy tuitenkiu yleinpänäkin pohjan
puolella pitkin näitä jokia aina Veresowaan asti ja wielä poh-
jempanalin niinkuin edellä olemme nähneet. Maan-iviljclys lop-
puu kokonansa noin kolme sataa wirstaa pohjempana Tobolslia,
jonka-tähden Obilaisten ja pohjaisien Irtyschilaistenkin toto ole-
minen on niissä tnhdessi: metsissä ja joessa. Metsästäminen
ja pyydctinmät otukset owat täällä yhden-laiset kuin Woguuleilla,
joiden metsästämisestä olen edellisessä kirjassani kertonut. Luo-
tettaivampi ja rikkaampi kuin meksin anto on saalis joesta. Ob
on tvarmaan kala-rikkaimmia jokia maa-ilmassa. Jäiden lähdet-
tyä nousee siihen lää-melestä lukematoin paljous kaiken-laista
tallista kalaa, niinkuin: sampi, sterletti, muksuni, nielma j. n. e.
Syyksi tähän Obin sumeen talll-rittautceu sanoo luonnon-tutkija
Pallas sen pehmeätä ja mutaista pohjaa kuin myös hiljaisia
juoksua, jotka seikat toiselta puolen taas waikuttaivat sen että
Obissi ei löydy lohta ja sontaa, jotka kalat tiettäivästi löytyivät
lää-meressi ja siitä nousewctt Wenäjän muihin jokihin niinkuin
Petschoraan, Wiena-jolem j. n. e., waan jotka rakastaivat kiivik-
toa pohjaa ja routaista ivcden juoksua. Kalaa pyydetään kaiken-
laisilla pyydyksillä pienimmästä merrasta alkaen aina mahdotto-
man suuriin nuottiin asti, mutta kalastus ei tulma-meden aikana
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tapahdu itsessä suuressa Obissi, maan syrjä-joissa, joen lahdel-
missa ja muissa matalammissa paikoissa, joihin kala ajaksi» ku-
teinaan. Kala-meden ainoat isännät omat Ostjakit, siksi tunnus-
tetut lailtakin, maan köyhyys on estänyt heidät hankkimasta kun-
nollisia pyydyksiä, jonka-tnhden se jo »vanhastaan on ollut ta-
pana, että he mimmäksi osiksi omat antaneet kalastus-paikkansa
wuokraan Wenäläisille. Waan kuin »vuokraajat tawallisesti tieh-
towat nämä kauppn-weljensi loppumattomiill meltoihin ja komin
polkemalla suorittamat heille ivuokran, niin on hallitus ottanut
Ostjassein kala-meden muokralle antamisen huoleksensa, siten että
kalastus-oikeus myödään huuto-knupaila enimmän tarjoamalle,
jonkn tulee nrenti-rnhaa maksaa piirikunnan rahastoon, kusta
Ostjakit sen sitten itsellensä perimät. Waissa näissä huuto-kau-
poissa mirka-michet eimctt laimin-lyö omaalaan etuansa, on tästä
asian menetyksistä kumminkin ollut suuri etu Ostjakeille, ivuok-
rnt owat tviirne muosiua nousseet monin kerroin entiseen nähden
jn moni köyhtynyt Ostjnktilnis-kylä on näin päässyt taas ivau-

rastumaan. Mainitut wuotraajat owat enimmin kauppa-miehiä
Tobolskissi. lokie» auettua kewäällä lähteivät he liikkeelle suu-
rilla aluksilla, joissa on laimuetta noin 50 ja lOOttin miestä ja
jotka owat lastatut koko kesin tarpeilla ja ilman sittä wielä jau-
holla, suolalla ja »luulla tnwaralla Ostjakeille myödä. Täm-
möisiä aluksia tulee ala-Obille ja Obin lahden rannoille joka
tvuosi useampia kymmeniä, ja kuin ne owat raketut waan yhdeksi
matkaksi, samoin kuin Wolgnlln elo-parkat, niin jäämät ne niin-
kuin nämäkin siihen paissaan, jossi maila päättyy ja täytetään
siellä rakennus-tarpeihin eli poltto-puuksi. Kukin kalastaa tietyllä
paikallansa koko kesän, kuimaa, simustaa eli suolaa kalan pai-
kalla, ja syys-kllussi palaamat kalastajat pienemmillä aluksilla
taas koto-paittoihinsi. Mennä Mnonnn syntyi, kalastamista Mar-
ten Irtyschilla, Obilla ja Obin lahdella, Tobolskissi yhdys-
kunta, jonka pää-summn on pari miljonaa hopea-ruplaa, ja joka,
liikkuen omilla höyry-laimuillansi ja pitäen tnmara-paittoja useam-
massa kohden näillä mesillä, tulisi täällä »valtaamaan setä kalas-
tuksen ja kalan oston että mctsin-nnhkojmkin kaupan ja hämit-
lämään kaiken yksinäisen liikunnon näillä tnwaioilla. Asian-tun-
tijat epäileivät tämmöisin yhdyskunnan onnistumista, mnnn ivarma



249

on, että se tulee saattamaan paljon rahaa, liitettä ja herätystä
näissä töyhissi ja pimeissä tienoissa. Höyry-alusten tultu-
teino ei kuitenkaan ole enää näilläkään Mesillä tuntemntoin, sillä
Tjlinlenin kaupungissa Tuln-joen warrella löytyy yhdyskunta,
jolla kaksi höyry-lnimaa joka kesi ielee matkoja mainitusta kau-
pungista Tomskiin Turaa, Tobolia, Irtyschia ja Ob-jokca myö-
ten, ja joka kuuluu tlllvaran kuleitamisesta näiden paikkojen Ma-
lilla saaman sangen hymän hyödyn.

Kaksi sataa miis-kymmentä mirstaa »vaikeasti matkattuani
kuliu kolmantena päiwänä K o noin skin monasteriin. Te sei-soo korkealla mäen törmällä Obin oikealla puolella; se on pe-
rustettu kuudennen-toistll »vuosi-sadan loppu-puolella ja nyt tvii-
meksi uudesta rakettu nykyisen arhimandritin isä Arstnijn huo-
len-pidosta. Tarloitus tällä monasterilla on ollut Ostjassein ja
Samojeedein kääntäminen kristin ustoon, jota tarkoitustaan sen
asujat owat myös woimiansi myöten täyttäneet saarnaamalla,
kastamalla ja opettamalla. Monasterilla on tulonsa hyiväsin
tnlastus-pnilnstn, joka sille jo perusiettaessi annettiin, ja joku
wähä myös uskoivaisten hurskaista lahjoista. Sen nykyiset
asujat, mainittu arhimandrit ja kaksi papis-munssia kutsutaan
lähetys-snnrnnajiksi, waan tämän welwollisuutensi töyttäwät he
nyt enimmiten waan siten, että monasterissi koulitsewat joukon
Ostjakilais- ja Samojcediluisiä lapsia. Huwiitawa on katsoa,
kuinka nämä soisen ja raan Pohjolan lapset istumat luokissa,
oppimat kirjoittamaan ja lukemaan ja totutetaan simistyneen
elämän inwoille. Kiitctäänkin heitä niin täytöksensä tuiu oppin-
sikin puolesta sangen ilahuttaiviksi oppilaisiisi, ja olletikin kuu-
lumat Tamojeedit oleman hywä»oppisia, niinkuin he ulko-puolel-
inkin owai wilssllllmman ja pulskemman näköisiä kuin Ostjakit.
Ollessani tässä monasterissi ivuoro-kaudm sain sen isännältä
lahjoituksen, jonka pidän suuremmassa arivossi kuin matkalleni
antamansa siunauksen, nim. wenäläis-osljakilaisen sima-kirjan
(käsi-kirjoituksessi), joka kuitenkin minulle maksoi yhden-laisen
lunastuksen kuin Muinais-iuikijalle W. Scottin siman-nimisissä
romaanissa eräs harwinainm ja kallis-arwoinen kirja, jonka hän
woi omistajalta saada ainoastaan sillä ehdolla, että tyhjensi tä-
män kanssa tolme-tymmentä putellia olutta.
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Kondinstista lähdettyäni sujui matkan-teko helpommasti
kuin siihen asti, johon suurin syy oli se, että täällä ivmäläisiä
kyliä on tiheämmässä, liike teillä siis oli suurempi ja yö-siattin
paremmat kuin ennen. Puoli-kolmntta sataa wirstaa tittelinäni
tulin Sllmarowan kylään, joka seisoo Obin ja Irtyschin yhdis-
tyksessä jn on hywin rnkettu ja kaunis kylä noin parilla sadalla
talolla. Tässä yhtyi minun matkustukseni Eaströnin tutkinto-
»iatkan kanssa, joka laski etelästä päin Irtyschia myöten tähän
asti ja tästä sitten kääntyi Obille wasta-wirtaan nousemaan
Surglttiin ja etemmätsi. Samaroivasta luetaan Tobolskiin
560 wirstaa, joka matka on kaikki Irtyschia myöten; taimella
mahtaa roirsin-määrä olla Mähän ivähempi, sillä Irtysch on hy-
win polwekas joki, jonka-tähden lnlwi-tte useasti kulkeekin ottnft-
mallll maisin. Täällä oli minulla tilaisuus eräässä posti-pai-
knssi nähdä Ostjnssein tanssin jn kuulla heidän soittoansa ja
lauluansa. Tuman seinällä posti-talossa riippui nim. soitto-kalu,
josta olin kuullut puhuttaman, maan jota tätä ennen en ollut
sattunut näkemään. Te on tehty patsasta ja määrästä lepän
juuresta ja muotoansa kuin medessä istuma hanhi, joksi sitä
Venäläiset tämän tähden kutsumatkin. Tämän hanhen kupu,
mnstaama meidän kanteleen koppaa, on onsi niinkuin sekin, mutta
kielet omat asetetut juoksemaan hanhen niskalta ja kaulalta puis-
toon ja tntn-selälle, joten koko kalu arwattawasti on pienen hnr-
pun näköinen. Kielet owat waski-langnsta ja määrältänsä on
heitä muistaakseni yhdeksin. Kysyttyäni eikö joukossa olisi ketä,
joka ivoisi soittaa minun kuullakseni tätä soitto-kalua, löydettiin
pian eräs nuori mies, joka epäili ensin hywän ailaa ja wasta
rommi-ryypyn saatuansa taipui »viereeni istumaan ja soittamaan.
Soiton ääni oli ihmeellisesti yhden-lainen kanteleen äänen tanssi,
niinkuin niissä ostjassilaisissi soitannoissakin, jotka tässä tuli-
ivat ilmi, oli epäilemätöin heimolaisuus monen suomalaisen lau-
lannan kanssa. Laulannoista oliwat muutamat tanssiakin, ja
kuultuansa niiden äänen, eiwät nuoret Ostjakit malttaneet olla
näyttämättä hyppy-taitoansi. Kaksi heistä puki itsensä silaa toi-
sessa huoneessa waimon-waatteihin ja oliwat tois-puoleisen ase-
mesta tanssimilla nuorukaisilla, enkä minä aiivannut heitä mie-
hiksi (sillä kaswot oliwat peitetyt, niinkuin Ostjnttttarilla on ta-
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pnna), ennenluin näin millä halulla ja taidolla he ryyppäsimät
lupin loiftnsi perään tarjoamaani nestettä. Tanssi oli sangen
somaa tiemahdellen jumputtamista, maan kuin uttnuNn ei ole
taitoa selittää tämmöisiä asioita, täytyy minun tässä olla siin
lähemmin kirjoittamatta. Pikemmin olisin suonut olemani ku-
ivaaja, jona olisin siinä saanut kauniin ja omituisen tuman Os-
tjakkiin elämästä, jn lnulannon-tattaja, jona olisin ivoinut ih-
metyttää Eurohan laulu-niekkoja peri-oskjaktilaisilla laulannoilla;
maan molcmmat nämä taidot olimat minulta oppimattomat ja
näin jäiivät Ostjatteini tanssit jn lnulannot muiden onnellisem-
vien matkaajien ylös-panna.

Kuta lähcmmätsi Tobolskin iulin, sitä enemmän wirkoni
liike tiellä. Se oli Obin jn Irtyschin kala, joka matkaan-saat-
toi tämän liikkeen, ja jota kauppn-miehet nyt ehättiivät joulu-
paaston alkuun saada etelä-Siperiaan ja Uraalin tvuori-tehtni-
hin, joissa limoissa littaa pyydetään wähän eli ei ollenkaan.
Tobolskin kaupunki, josta puoli wuotln takaperin olin antanut
niin wähän kiittclewän ehkä toden-mukaisen kirjoituksen, tuntui
minusta tällä kertaa pää-lnupungilta, ja ihastutsella loin nyt
kaupungin latuja myöten taivellessini silmäni milloin puotien
hehkuille, milloin rakennusten somuudelle, milloin taas ajelemien
roumim koreudelle ja ylpeille hemosille. Kaupungilla liikkuman
mäen paljous kuului minusta niin suurelta, että arwelematln ly-
syin eräältä ohitseni menewältä, mikä praasnilln silloin oli, kuin
niin paljon rnhmasta oli liikkeellä, johon hän ivastasi nyt ei
mitään praasmssnn oleman eikä myös rähmäänkään oleman tn-
ivailista suurcmmnn, jn mähän häpeissäni halvaitsin Voguulien
jn Ostjassein parissa tulleeni sydän-maalaisetsi.

Tobolskista woimme nyt, yli-hyppäämällä ne yhdeksin
sataa Mirstaa, jotka minä polmitellcn tulin, muuttaa suoman
Verhoturjen kaupunkiin Permin lääniä. Tällä massalla olemme
kyllä nähneet ja kuulleet Miken-laista. Niin esim. tapahtui, että
Min eräsnä iltana tulin Tjummin kaupunkiin ja ajoin maja-
taloon, jossa jo ennen olin kahdesti pitänyt majaa, sen ivanha
halli-parta kartanon-martisi, kysyttyäni: oliko heillä huonetta an-
taa minulle? ivastasi kysymykseen! toisella kysymyksellä: kauppa-
mieskö minä olin wai »virM-mies? Minä mastasin: wuta-mies.
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„No tuin mirka-mies lienette, niin meillä on mntlustnmin kaikki
huoneet läynnä." Tullessani olin jo talon Harmassa loistamista
tulista arwannut, että huonetta mahtoi olla useampiakin kuin
uttiä niinä tnrmitsin joutilaita, ja ukon ihmeellinen mnstuu kum-
«nnstutti minun myös. Siis nousin reestä ylös, annoin ukon
lyydillänsä katsoa silmiini ja sanoin: kuinka teillä ei ole huo-
neita? etkö sinä enää tunne tvanhojo. tuttnmia? — „Ahaa, tekö
se olette, joka kemäällä majasitte meillä; antakaa anteeksi essen
teitä heti tuntenut; kyllä minä teidän juoma-rahanne olen aina
muistanut, Jumalapa teiin siunatkoon; teille on isännällä huo-
neita, knin paljun tahdotte." Saattaessinsi minua ylä-kertaan,
jossa enin osi mieras-huoneita oli, ja siellä riisuessinsi turkkia
päältäni kertoi hän, että muuan kenraali oli sen-cdelliftllä Mii-
kalla asunui heillä useampia päimiä moni-lukuisen seuransa tanssi,
maan lähtiessään ei mnksinut poluschtaakaan isännälle, josta
tämä oli tehnyt päätöksen, eteenpäin ei laskeakftnsi luokseen tort-
tieriin ketään, jota »vaan kruunulta palkan naulitsi. Tämän
fertomuksen toden-peräisyyden todisti tällä aikaa sisään tullut
isäntä itsekin, tisiämällä tämän ei olleen ensimaism kerran, jol-
loin hänen mnja-talossinsi asuneet missa-miehet olimat lähteneet
pois maksamatta ruuasta ja huoneestn mitään, waan wahwisti
kuitenkin simalla myös sen poikkeuksen hänen päätöksestään, jonka
dwornissn jo omin päinsä oli päättänyt tehdä minun kohtaan.
— Etempänä, eräässä hewosen-muutto-paikassi siman Tjummin
piirikunnassa oudoksuin emännälle sitä suurta siivottomuutta ja
epä-järjestystci, jota ivieras-huonecssi oli ja kysyin sen syytä,
kuin hywin tiesin, että talon-potta tässä osissa Siperiaa pitää
huoneensa siistimpänä kuin herrat monessa paikassa muuta Ve-
näjää. Emäntä selitti heillä pidetyn neljä päilvää hengellistä
oikeutta, joka oli istunut juuri heidän kamarissansa ja ivasin si-
mana päiwänä loppunut. Sen hengellisen luttinnon syy oli ol-
lut st, että seurakunnan dinkon eli papin-apulniuen, joka pari
wuottn takaperin oli jäänyt waimostansi leskeksi eikä tuissansa
sääntöjä myöten saanut toista kertaa naida, ei ollut jaksanut
hillitä wielä nuoren lihansa himoja, waan ottanut erään tytön
kylästä luoksensa ja sm kanssa elänyt kuin awio-waimon knnssi.
Muutamat talou-poika-„ryökälect." joilla oli ollut ivihaa diako-
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nalle, oliwat kantaneet asian piispalle, ja tämän kanteen seuraus
oli se nyt pidetty tutkinto ollut. Kysyttyäni mihin päätökseen
tutkijakunta oli joutunut, selitti eukko, että kyläläisten oli tullut
sääli hyivää miestä, jos hän nyt niin »vähästä syystä olisi jou-
tunut Miralta ja päälle päätteeksi wielä monasteriin; sentähdcn
oliwat he kätkeneet sen, joka oli pahan syy, tytön nim. lapsi-
nensa erään talon siunaan, ja sen ohessa wnlnllansi tvahwis-
tanect kanteen olewan aiwan perättömän j« kantajien ansaitse-
man rangaistusta »valheesta ja oikeuden turhasta ivaimaami-
sestn. Tämän todistuksen ivaitittustn oli diakon iisiiin auttanut
siten, että oli lahjoittanut tutkija-herroille knksi-fymmentä kolissan,
jonka lisiksi hän oli ostanut heille ämpärin Miinaa ja kyläläi-
sille kaksi (Venäjän ämpäri, medro, on noin 4 Suomen kan-
nua). Tuttiuto oli päättynyt tutkijain, tutkittaman ja kyläkun-
nan mieliin, Maan kantajien sekä selän että kukkaron luuli emäntä
tuleman tuntemaan, mitä se on että rumeta nostamaan ..juoruja
ja lewottomuutta" seurakunnassa. — Permin lääniin tultuani
olimat kylien kehnot ja pienet rakennukset minusta tummaa, tuin
metsiä nätyi jota paitassi oleman niin paljon, että asujat oli-
mat työllä estäessään honkia talttumasta heidän pienille pelloil-
lensa ja särkemästä heidän tupiansa. Tästä annettiin se selitys,
että „ kyllähän sitä muka täälläkin rakennettaisiin semmoisiakin
komeita kartanoita kuin siellä Siperiassa on; ivnnn täällä mei-
dän läänissä on joka piirikunnassa, mitä Siperiassa ei ole,
metsä-herra, jonka tulee katsoa ett'ei metsiä haaskata turhaan, ja
jolta talon-pottien pitää lunastaa piljctti cli lupa-kirja mctsin-
hassaamiften; jn sepä se lupa-kirja juuri estääkin talon-pojan
rakentamasta, sillä paitsi kruunulle siitä meneivää lunastusta,
jota ytsinänsi suuttaan ei olisi mnikea suorittaa, pitää lupa-kir-
jan antamisesta inetsi-herrnlle itsillensitin olla hymän-teliäisiä :

poltto-puu-piljctisin 2, tumasta saada ottaa hirsiä yhden talon
korjaamisetsi 10 ja tulvasta Hakala uuden talon ralennutsit met-
sästä 25 lolittaa, ja niitä kuin on monenkin työläs suorittaa,
niin ollaan »vähemmällä rakenkamisella ja eieiään ahtaammassa."

Näitä ja tämmöisiä kertomuksia kuulin matkallani, maan
niiden enempi kertaaminen tässä estäisi minun puhumasta mi-
tään muista yhdyttämistäni esineistä, ja sen ohessa olemmekin
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jo tulleet VerhoMrjem, niinkuin taannoin sanoin, ja sc on myös
tämmöinen muutamalla sanalla muistettawa paikka. Ei itsensä
muotsi, sillä kaupunki on surkea hamkan-pcsi eli ryhmä harakan-
pesiä, joissa elää pari tuhatta köyhää ja laiskaa jn huoletoiuta
ihmistä; että myös Manhan ja rikkaan luostarinsa tähden, jotn
on perustettu emän ennen »vanhaan hurskaasti eläneen ja au-
tuaasti kuolleen räätälin ihmeitä tekemille luille, ja johon monta
tuhatta jumalista sielua uyt ivuosittain macttan. näiden luiden
Mutta rukoilemassa ruumiillensa parannusta eli uskollensa har-
tautta. Vaan Verhottusi on minun silmistäni merkillisin se»
Mutta että st on pohjainen keskus Umalin kuuluisille muoren-
Mimannottle ja tehtaille, joiden Missein ylimäincn hallitus ou,
mintuin sen ennen olen sanonut, letaterinenburgissi.

Umali jakautuu ja jaetaan luonnollisesti kolmeen ostan:
1) eteläinen eli milja-Umali, 50:nncstä lmeys-pykälästä 55:een
asti; 2) keskimäinen eli malm i-Umali 55:nnestä 61:een pykä-
lään asti, ja 3) pohjainen eli nahka-Umali, 61:stä 69:em py-
kälään ett lää-mereen asti. NiinMin niinikin ilmoittaa on kes-
kimäinen Umali se, joka tämän »vuoren on metalli-rikkautensa
»vuoksi tehnyt kuuluisiksi. Paitsi muutamia lajia kalliita ja use-
ampia lajia tarmis-timiä saadaan Umalin muuri-Miivannoiska
mimmitm rautua, »vaskea ja kultaa; w. 1857 saatiin kruunun
ja yksinäisten tehtaissa yleensä: 24 miljonaa puutaa rautaa,
340 tuhatta puutaa waskcct ja 130 puutaa kultaa. Näistä nu-
mcruista «nivaa lukija, kuinka painawa ja Mllis-arwoinen l-ömä
osi Umcttia on Nenäjän-mnalle. ja mikä sinistynyt ja simistä-
wäinen wireys ja liike on tarpeellinen tätä metallin paljoutta
ivalmistaessi ja niitä ihmisiä elättäessä, jotka kämän ivalmis-
tutsen Mnssi omat toimessa. Vaan Umalin muorm-kailvami-
nen ei ole nytkään mielä muuta tuin alulla, maikka se alettiin
jo ennen Pietarin aikoja ja hänen hallitcsftnsi sitten sai jonkun
ivauhdin eteenpäin; sillä malmi-ritknus on loppumatoin ja sen
saaminen hywin huokea, waan teko-paikan kaukaisuus myömä-
paikoistll jn taivllmn hitaincn Mlctus niihin omat esteet, jotka
tähän asti owat waijistaneet tätä hyödyllistä työtä. Kuletus
tapahtuu nyt Uraalin-takaisista tehtaista ensin maisin muutamia
kymmeniä mirstoja jolle-tulle niistä monista syrjä-joista, jotta
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sen länsi-wictteeltä juoksemat Kamaan, sitten mmehin näitä jo-
kia. Kamaa ja Volgaa myöten Nishnij-Nomgorodin markkinoille,
josta tämä talvam niinkuin Mikki muukin sitten leiveää ympäri
Vmäjälu. Vanu kuin hallitus terran päätätsen jatkamaan
ruuta-tcitänsä, joista itäisin haara, Moskoivasta mainittuun mark-
kina-paikkaan, nyt on tekeillä, — joM jatkaminen siitä Kasiniin
ja tästä Permiin eli Ickaterinmburgiin on näiden maakuntien
Miken-laisen rikkauden suhteen niin turpcllinen, että se muutnnttcn
Muosien sisällä on tapahtuma, — niin kohoaa Umalin ivuorm-
Milvanto amnninnttomiin määriin, jn tuntijat sanomat, että tämä
muori yksinänsä woipi täyttää koko Europnn tarpeen esim. mu-
dasta. Enin osi tätä Umalin rikkautta on yksinäisten Mallassa,
joista taas Denliduwien lempeä ja sinistynyt heimo on rittain
ja kuuluisin; sen alusta on Umalin itäisellä puolella, kaupunkien
lekaterinmburgin ja Verhottujen Malilla, ja pää-paitta kätä
maltaa on Nishnij-Tagitin ruukki, sissi on yli 40 tuhannen
asujan ja joka ustammau wirstan sameudetta on mkettu Min
paras kaupmtti.

Keskimäisen Uraalin yli kulkee kaksi tietä, toinen eteläinen
Permistä Kungurin kautta JeMterinmburgiin, ja toinen pohjai-
nen Solttamskista Verhoturjeen. Näistä teistä on waan edel-
linen posti-tie, sc suuri ivalta-suoni, joitta kautta Europa näillä
paikoin yhdistäkstn Aasian kanssa; sitä tietä menin minäkin itään
päin ja siitä kuin myös Umalistct sen kohdalla olen paikallansa
ennen kertonut. Jättimäinen tie, jota nyt Verhoturjesta mat-
kasin takaisin Solikamskiin oli ennen ainoa Venäjältä Siperiaan,
ja tutti-rahan suorittamisen tähden, joM näiden maiden wälillä
kulkemista talvaruista kannettiin Verhoturjessi, oli matkustamien
kuoleman-rangaistuksen uhalla kielletty kulkemasta muita teitä kuin
tätä yhtä. Meinen tamis nyrytti tämän niinkuin monta muuta
siunau-laista lakin mitättömäksi, ja kuin iviisiampim neulvojen
keksittyä iväli-tulli Verhoturjessi kumottiin, tuli eteläisempi ja
suurempi tie, joka paitse sitä kulki Mäki-tiNaamman ja milja-
mamman maan Mutta, aina enemmän käytökseen, ja entinen tie
jäi hylylle ja metsittymään. Kuitenkin on hallituksen aikomus
ja Msky nykyisempinä aikoina ollut alvata tähän taas kelmolli-
nen tie, waan kuin täällä tarkempi perään-katsomus on kaukana,
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on tölliä tien-teko kulkenut hitaasti eteenpäin. Hymä tie olisi
tassi kohden kumminkin sangen tarpeellinen ja liike silläkin tien-
tapaisella, joka siinä nyt löytyy, on talwella sangen suuri. Idästä
kulkee sitä myöten leipä-nmwo ja kala Permin ja Nulogdan
läänien pohjaisiin osiin; lännestä suola, ylellisyys- ja koreus-
tntvnm itään päin, ja »varsinkin Irbitin kuuluisin markkinan
aikana (talwella Hclmi-Mussi) oiMsce tämä tic puoli tuhatta
Mirstaa kolmen läänin Muppa-michitte ja kamaroille.

Tien piluus Verhotuijesia Tolilamskiin on 270 wirstaa,
ja Uraaliksi woipi tästä matkasta lukea noin 100 wirstaa, jota
myöten se tässä kohden on leweämpi kuin suuren tien kohdassa,
josta ennen olen puhunut. Vaan ivaissa rahivns Uraalin jo
näillä seuduin ei muuten uimiinkaan kuin nimellä tame n' (kiwi,
kallio), niin ei se tätä nimeä ansaitse siten, että olisi louhikko,
sillä kiiveä ei täällä näe alunkaan, eikä sitenkään, että sen kor-
keus olisi kotvan suuri, sillä se ei ole tässäkään korkeampi mei-
dän Maan-stlän selanneita jn olletikin idästä päin iuleiva mat-
kustaja ei arlvaifttaan oleivansi niin merkillisellä paikalla kuin
Uraalin harjalla, jos ei kyyditsisi sanoisi nousemisin kalliolle
nyk loppuneen. Mutta jylhä on ja synkeä se metsä, joka alku-
peräisessä ivoimassinsi painaa Uraalin hartioita, ja jota monin
paikoin ahdistaa tienkin niin supecttsi, että mattn-miehen täytyy
puita maahan hakkaamalla raiivain tietä rekensä siiroille, jn kui-
tenkin useasti tnitteleckin näitä siipiä, sillä alinomaa lyöpi reki
tolin-tolin yhdestä puusta toiseen. In raaka ja kylmä on iltnnn
lncttn näillä tienoin, niin raaka, että waitta Soliknmsk seisoo
melkein rinnakkain s. o. yhden pykälän alla Helsingin kanssa ja
Verhoturje kokonaista pykälää etelämpänä, Uranlin seuduissa
näiden paikkojen wälillä ei kylmetä paljon muuta tiun naurista,
sillä kowai hallat ja useasti lumi-sidekin Pietarin päiwän aikaan
tekeivät mitättömiksi maa-miehen koetteet. Mattntessini (joulu-
kuussa) ihmettelin lumen paljoutta, jota jo silloin oli parin kyy-
närän paksuudelta, ja josta ivastatusten tullen tiellä syntyi sille,
jonka piti tie-puoleen lähteä, useamman tunnin työ ja hilaus,
jos hänellä oli kuorma. Vaan sikäläiset asujat sinoilvat tämän
ei wielä olewnn mitään; ivasin keiväällä maalis- ja huuhti-
kuissi, kuin lunta on neljän jn wiidcn kyynärän korkeudelta,
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kuin tie on yhdelle harjalle tallautunut, silloiu ivasta työllä tuu-
luttiiu olewan päästessä toinen toisistansa, luin ivastatsutta sa-
tutaan tulemaan, ja heikomman täytyy täälläkin hyivällä eli pa-
halla loilota! wnhwemman tieltä. Minun tässä kulkiessani oli
myös hirmuinen pakkanen, niin että Pnwdnn kruunun-lvaltaan
kuuiutvllssi kaitvannossi, jossa ystämällisen ja siwistyneen työn-
käyttäjän luona olin yötä, tämä ivaiitti elo-hopeiset lämpö-mit-
tarinsa jäätyneen ja Solitamstissi sitten sanottiin iväki-iviina-
lämpö-mittarien silloin osoittaneen 38 pykälän pcttaiska. Täm-
möisen luonnon koivuudm wuoksi owatkin asujat (laitti Venä-
läisiä) niissä pienissä ja harwoissi kylissä, joita tässä seudussa
löytyy, köyhiä ja elättelekset enemmän metsin-pyynnöllä, rahdin-
ivedolla ja muilla syrjä-töillä kuin maan-wiljelyllä ja karjan-hoi-
dolla, jotka muuten owat ivmälaisen talon-pojan paras ja rak-
kahin toimi. He niinkuin melkein kaikki maalla asuwa rahwas
Permiin asti owat orjia heimoille Stroganoiv, Galitzin, Laza-
rew ja Buterow. Puhellesftni heidän lnnssinsi lohta ftata-
wasta ivapaudcsin, jota monin paikoin muualla Venäjässä olin
rahivlllln kuullut toiwowan kuin maallisia auluutta, hawaiisin
täkäläisen kansin pikemmin epäilyksellä ja pelollakin tuin toi-
wolla odottawan uuden tvapaudm lahjoja, jota on warmin mertti
siitä, että isinnäi suojelemat alamaisiansa ivirka-miestm polusta
eimättä rääkkää heitä liian suurella merolla, sillä sitä enempää
huolen-pitoa menäläinen orjnis-tnlon-poikn ei Maadi isännältänsä
tyytymäismä clääksmsi. Etempcinä. Soliknmskin seudussa ja
edellensi Permiin päin, kohina matkalainen sitten, näiden samo-
jen herrojen alustoissa, milloin minkin, suuria kyliä, wahwoja
rauin-ruussia ja iväli-rikkaita suolan-keittoja; pellot, asunnot,
huone-kalut, kaikki todistaa rahivaan elämän hymässi kunnossa,
eikä yhdessäkään paikassa kuulunut ääntä, jota olisi toimonut
pois herran-mallasta.

Mainitsin ikään suolan-keittoja. Tämä on Soliknmskin
knupungin seudulle kokonansa omituinen ansio-lähde, lähde tä-
män sanan msimnisessi merkityksessä, sillä suolainen ivesi, josta
suoln keittämällä kiteytetään, juoksee lähteistä, jotta kumminkin
minimtten owat sywmnetyt kaimoiksi. Weensi tctee Kama-joen
seuduissa ivoitetun suolan määrä wuosittain noin 10 miljonaa
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puutaa, jonka malinistamiststa, tuletuksesta ja myömiststä hy-
win sadalla tuhannella ihmisellä on runsas leipänsä; niin elää
Solttnmsk. joka seudun suola-rikkaudesta on nimensäkin ftaiuik,
suureksi osiksi tästä luonnon-tuotteesta; niin on, wähän päälle
20 »virstan päässä tästä kaupuugistn, Kama-joen ivarrella rikas
ja pulska kauppala Usolje, jossa on kolme lukkoa, 10 kauppa-
puotia ja kymmenkunta kaksin-kerinisia kiwi-lNrtanoita, ja jonka
asujat kokonansa eläwät waan paikalla löytymistä suola-tehtais-
ta; monta muuta paikkakuntaa mainitsematta, joilla simoin on
ainoa tulonsa suolan »valmistuksesta.

Solikamskin ja pohjaisimpana oleman Tscherdynin piiri-
kunnissa löytyivät niin-kutsutut Permiläiset, joita paikalla ei ku-
kaan tunne muulla nimellä kuin Syrjcinein ja jotka kielen ja
kaiken muun asuusi muoksi omatkin tätä kansia. Vanhat Vjar-
milaisel, joiden kaupalla maitettu rikkaus oli niin miehättämä
Standinamian meri»sinkareille, eiwät olleet muita kuin Viennn
Karjalaisia ja Syrjänejä, jn Bjarmin-mnn ulottui oikeassa lameu-
dessinsi Uraalin juureen eli ivähininsikin Kama-joelle. Syrjä-
nit owat wielä tänäkin päiwänä yli koko pohjais-Venäjän tun-
netut uutteroiksi jn älykkäiksi kauppiaiksi, ivaissa heitä ynnä tä-
män kiitoksen kanssa myös laitetaan miekkaan ja itst-pintaisen
luonteensa tähden. Kahdeksannesta muosi-sidasta 12:een asti
olletikin mahtoi Syrjcinein mnn kukoistaa, josta kukoistuksesta
wielä nytkin taivettaan piikin Kaman rantoja merkillisiä kaupun-
kien ja linnoitusim jäännöksiä, kuin myös näissä seuduin on
paljon löydetty ja löydetään ivicläkin ei ainoastaan nrapialai-
sia, kreikkalaisia ja rnomalaisia rahoja, waan myös muinais-
kreikkalaisten kulta- ja hopea-astioita ja sen ohessa kallis-arrvoi-
sia renkaita, sormuksia, aseita j. n. e. Tämä kukoistus ja rik-
kaus ivutasi Perunalle kahdesta painamasta kaupan-lähteestä.
Msi oli se osi Itä-maan kauppaa Europan kanssa, joka Kas-
pian merestä kulki Volgaa myöten Bolgarin rittaasen ja mah-
tamaan kaupunkiin tämän joen ivarrella (noin 100 mirstaa ete-
lämpänä nykyistä Kasinia). Bolgarilaisilta ottimat Syrjänit
eli Permiläiftl taivaran ivastaan ja siattoitvat sen Kamaa ja
sen syrjä-jokia myöten pohjaan päin ja edellensi, pienten maa-
kannasten poitti-kulettua, joko Petschoraa eli Vytschegdaa ja
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Wiena-joken myöten läci-merm rantaan, josta st sitten leivisi
muualle Europaan. Toinen yhtä painama haara Syrjänein
liitteessä oli heidän kauppansa Uraalin-takaisissi maissi, joissa
he Woguuleilla ja Ostjakeilta ostiivctt näiden kalliita metsin-
nahkoja ja tutustiivat nämä kansat simistyfsen msimäisten alkei-
den tanssi. Tästä Syrjänein siwistyttäwäsin maikutukststa
näissä Ugrin kansoissa löytyy heidän ticlessinsitin jälkiä; sa-
nalla Saran (Syrjäni) on esim. Ostjakin kielessä aiwan yh-
dm-lainen merkttys kuin Suomen kielessä sanalla Saksa; iven-
heitä kutsukaan mainitussa kielessä syrjäniläiseksi ruuheksi,
terwan syrjänin-pihkaksi j. n. e. Vaan kämä Syrjänein ja
Permian kukoistus ei kestänyt kauan; Mongolilaiset walloitiiivat
Volgarin. joka sen kowemmin ei enää tvironnut entiseen woi-
maansi, ja Nowgorodin rahan- ja mallan-ahnaat tasi-maltalai-
set juurtihet Klynowin kaupungin (nykyisen Vjatkan) perusta-
malla Kllma-mllihin, joiden kansoilta he alkoiwat ottaa iveroa ja
waatia osia heidän woitollisessi kaupassinsi. Näin alkoi enti-
nen rikas Permiä mähitellen köyhtyä ja ivaipui siihen Pohjolan
pimeyteen talnisin, josia onnellinen laupan-juolsu oli sen ma-
haksi aikaa kohottanut ja josta asujien heitto ja hiljainen luonto
ei ivoinut sitä pysylväiseen simistytseen jn itsenäisyyteen ylentää.

Talivi esti minun mainitutta raunioita ja jäännöksiä kat-
selemasta, siskopa siitä olisikaan ollut mitään hyötyä, Min ne
niin usein ennen jo omat olleet tutkinnon alla ja kuivatutkin
osiksi miehiltä, joilla tässä asiassa on ollut suurempi taito kuin
minulla. Syrjänin kielm Mttinto taas, joksi Permiläisten murre
heti halvattaan, ei olisi tuottanut paljon hyötyä niin tarkkojen
tutkintojen perästä Min CasMn, Wiedemann ja Sawaitow owat
tästä kielestä sitaisseet. Permin, Kasanin ja N. Nowgorodin
kautta, joista kaupunkilaista jo ennen olemme puhuneet, siamme
siis 1,600 wirstaa muuttautua suoman Mustumaan. Mennessä
woimme wähän tutustua Wenäjän posti-laitoksen Mnssi siltä
osilta, jota liikuttaa matkustalvaisia. Holli- eli, niinkuin niitä
täällä kutsutaan, posti-hewosien pito tapahtuu kruunulta posti-
tviran Mutta, joM määrää kuinka paljon heivosia kussakin pai-
kassa ou pidettcilvä ja kolmeksi wuodcksi kerrallaan huuto-kaupalla
antaa niiden pidon wähimmän wnntiwalle, tuin myös joM puo-
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len wuoden perästä tapahtumien katselmusten kautta makuuttaa
itsensä siitä, että heivoset. ajo-kalut ja kaikki muu on laillisissa
järesiyksessi. Tätä masten löytyy myös suuremmilla teillä joka
posti-paikassa ja pienemmillä aina muutamien posti-ivälim in-
kana postiljuonista mirka-miehetsi korotettu kaitsija, joka myös
matkustamilta kantaa kyyti-rahan jn kirjoittaa heidän lie-kirjansi
kirjaan; tämä sima tvissa-mies määrää myös hemoisten ulos-
llnnon ja on meltvollinen pitämään huolen niin mattustamai-
sista kuin hemosen-pitäjistäkin ja heidän holli-miehistänsä. Vielä
suuremmaksi ivarmuudeksi matkustajille löytyy joka posti-paikassa
sinetillä ja langalla pöytään kimitetty ivalitus-kirja, johon
mattustawllinm woipi tehdä muistutuksia epä-jäiestyksestä; tämä
kirja, jota jokainen kaitsija kokee pitää puhtaana, on niin ivni-
litttllwa, että jos hänen ja mattustatvaisen tväiillä jolloin kul-
loin synkyy eri-niielisyytiä, tämä jälkimäinen ei tnrwitse muuta
kuin tvalmistllutn kirjoittamaan walitus-kirjaan, niin kaitsija pian
antaa perään ja täyttää matkustajan ivaatimrttsen, jos se muu-
ten ei ole kohtuutoin. Vaikka liet Venäjällä owat tasaiset (s.
o. mäettömcit), ei yhdellä Heinosella kuletein kelään; pari on ivä-
hin hemois-lulu, jolla postilla kulkija ivoi maikustna. Kyyti-
rahaa maksetaan parista, jonkn siaan hewosm-pitäjä kuitenkin
melkein joka paikassa antaa kolme Heinoista eli niin-kutsutun
troikan, useammin paikoin 3 kop. hop. wirstalin, waan Siperian
tiellä Kasinisin Tobolskin läänin rajaan asti (ummellensi 1,100
Mirstaa) maksetaan 6 kop. hop. parilta mustan päälle. Tämä
maksu korkonee wielä yhdellä topeikalla ivirsintta siitä niin-kut-
sutusta podoroshncista eli tie-kirjasta, joka lunnstetnan kruunun
rahastoista ja on tarpeellinen kaikille omilla asioillansa (ei kruu-
nun plllweluksessi) matkustamille ja jonka lunastus menee tei-
den ja siltojen moimassi pitämiseen. Vaan näinkin ei kyyti-
rcchn, 4 kop. hop. kolmesta Heinosesta mustalta, ole koman kal-
lis, marsinkin kuin matkustaja mastuksitta ja kiireesti joutuu
matkansa päähän. Laillinen kulku on taimella hymän kelin ai-
kana 12, kesillä 10 mirsina tunnissa; maan kyyti-miehen toimo
suurempaa juoma-rahaa luin mitä hauelle laillisesti tulee (6 kop.
hop.) tekee, että hän aina ajaa kiiieemmin, 14 ja 16 mirstaa
tunnissa, yleisesti itä-Venäjässä ja Siperiassa paremmin kuin
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lännen puolella. Ia tämä ajo ei tultenkaan taiivitst sitä ruos-
kalla hassaamiska jn turmasta repimistä, joka sinistyneessä Suo-
messa on niin yleinen ja joka Venäjältä tuleman matkustajan
inhoittaa; ivenäläistllä kyyditsijällä on maan pienoinen ruoska,
jonka nuora-siiman hän toisinaan, sinkin hywin hcuwoin, ikäs-
kuin laskee hewoscn lautasille inuistuttaaksccn hitaampaa pysy-
mään toisten rinnalla; hän hallitsee ja kiirehtii heitä enemmän
äänellä ja iviheltnmällä, kutsuu heitä heimolaisiksensa ja kyyhky-
läisiksensä, lohduttelee heitä kohta päästämän perille, sanalla sa-
noen knytätsm kuin ihminen ja kristitty, ja maissa kulku on jou-
tuisi uiiutuin edellä sanoin, owat Heinoset 20 ja 30 wirstaa
juostuansa perille päästäessä Harmoin hiessäkään ei koskaan niin
umpi-uläräk ja »vaahdessi kuin kyyti-hemoset Suomessi niin
useasti nähdään oleman. — Mitä siis itseen kulkuun tulee on
matkustaminen Venäjällä sangen hymä; sitä hönkymisln, räis-
kettä jn riitelemistä, jota lännempänä monesti kuullaan kesti-
tiemariloissll, tapahtuu siellä hywin harivoin. Vnnn toiselta
puolen on sielläkin hankaluuksia matkustajalla; posti-paikoissa
ehkä niissä siapi olla yötä ja asua kaksi rvuoro-kautta ilma»
maksutta, ei matkalainen saa muuta kuin suojan ja lämpimän.
Jos hän pyytää ivetin juodaksensa eli iahloo pestä silmänsä,
on medestä suontcttniva juomn-rnha sen tuojalle, muutcu hau-
kahtaa tämä tyhjästä waiwllstansi; makuu-tilaa ci posti-pui-
koissa tullnetatnan ja matkustajista siapi se, jota ennättää, ot-
taa alleusi sen sohivan, joka niissä tawallisesti löytyy, waan
tämäkään onni ei ole kowan kadehtittaiva, sillä sohiva pyytää
olla täynnä lutikoitn niinkuin sen Puschlin myös sanoo eräässä
Venäjällä sangen tutussa tvcirsyssi, joka sanasta sanaan kuuluu
Suomeksi :

..Meidän tiet owat kehnot.
Sillat märtänemät unhotettuina.
Posti-paikoissa on luteita ja kirppuja,
Eimät silmän-mpäystä anna nuMhtaa."

Sikäläiset asujat pitämät aina palmelijnn matkoilla muassinsi,
ja useaulinan kuin kerran sain minä kärsiä ylen-kntsettn jumi
sen Muoksi että minulla ei ollut tämmöistä aivittajata. Vaan
tilan pitää mähä-maraisempitin tanssinsa; mutta sen siistiydestä
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pidetään niin wähän lukua, että minun-arwoiseni miehet Ve-
näjällä Harmoin makaamat esim. lakanalla ja wielä harwempi
kahden lakanan kanssa, jolle omasta kokemuksestani moin kertoa
esimerkiksi, että Pietarista Tallqlvistin rouivan korttierista läl
dettyäni en nähnyt Mhta lakanaa tilalla ennenkuin kaas simassa
maja-talossa, kolmen ivuoden perästä takaisin tultuani. NuoM-
neuwon puolesta omat Venäjän posti-paikat mielä kehnommat
Min Miken muun, sillä niissä ei saa mitään, ja jos matta-mic-
hellä e' ole emästä, täytyy hänen toisinaan matkata miisin si-
doin »virstoin ennenkuin kapan paikan, jossa lvoipi saada mal-
jallisen Malia eli muuta lämmintä ruokaa. Tec-lvesi on täm-
möisissä tiloissa ainoa ehta kyllä wähän elättäwä sia-aine muulle
syöulällc, ja myös palo-miina sille, joka sitä woipi enemmältä
nauttia.

Moskowa, johon nyt woimme päättää päässeemme, on
wäti-ritas (asujia noin 400,000) jn laaja, waan epä-lnsniscsti
ja epä-siäntöiftsii raketin; kirkoista lienee st rissahin kaupunki
koko maa-ilmassi, ehkä niiden määrä kuitenkaan ei mahtane olla
niin suuri kuin joksi sen rahwas arivaa sinan-pnrrcssi: Mosto-
wassi on neljä-kymmmtä neljää-kymmentä kirkkoa (sorok so rö-

tös tserkwej). Tämän Venäläiselle rnttnnn kirkkojen paljou-
den ja sika seuraaman kirkollisen elämän kanssa yhdistä Mos-
koivan nimi kaikki Venäjän knnsin muisiot niin ahdistuksen ja
häwciiskyksm ajoista kuin ivoitonkin ja kunnian. Moskowaa
owat Venäjän wiholliset Talarit, Puolalaiset, Ruotsalaiset, Rans-
lalaiset kukin ajallansa ryöstäneet ja häivittäncet; waan Mos-
kowassi wieiettiin myös woitto-juhlat Kasinin ja Astmhanin
walloitcttua, Moskowasta käsin »voitettiin Siperia, Moskoivnstn
käsin ruwettiin Puolalta waltaamaan maita ja Ruotsilta kisko-
maan sen Itä-merm-tntnisia nluskuntin, ja Moskowasta alkoi
Venäjän »vaarallisin »vihollinen nyky-aikoina Napoleon sen pala-
uksensa, joka ei loppunut ennenkuin Helenan saarella, ja joka
Venäjän tvallalst antoi waan uuttn ivoimaa, kunniaa ja pai-
noa. Sm ohessa tuli Moskowa jo aikaisien, edellä mainitun
permiläisen eli bjarmalaisen kauppa-tien tukkeuduttua, pää-pai-
kaksi itäisten maiden kaupalle lännen kanssa ja sen tanssi tes-
kiikftksi Venäjän sisälliselle kaupalle. Kaupan myötä fultewa si-
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wisiys löysi myös ensinnlisen kehtonsa Venäjällä Moskoivassi;
ensimäiftt lössi maassa lehdyl kirjal painettiin Moskowassi
(wanhimmak kirjat Wenäjän kielellä oivat kuitenkin painetut muu-
alla: Venezinssi, Krcttowassi j. m.),' ensimäinen peri-Wcnäjän
yii-opisto perustettiin tähän kaupunkiin. Näillä muistoilla on
nykyinenkin Moskowa, ehkä ei hallituksen istuin niinkuin mui-
nainen, koko »valtakunnan painamin tehdas-paikka ja Pietarin
rinnalla sen wahwin kauppa-kaupunki, joissa omaisuuksissa siitä
joka haaralle tehtciivcit rauia-tiet pian tulemat sitä wielä enem-
män kohottamaan; simalla on se myös lnlivi-isiuin rikkaammalle
ja sitvistyneemmäNe aatelille, eli oikeammin sille osalle aatelia,
joka ei rakasta howin hehkua ja Pietarin kaupungin ulko-maa-
laisin koreutta, ja sen opisto, sen isin-maatansi rakastamat
kirjan-kustautajat, sm Mwcmcttit tvcinwctt maan paraimman kir-
jallisin tiedon ja taidon sinne. Kaikki nämä seikat yhteen luet-
tuna tekemät, että Venäläinen joka haaralta laajaa ivallatun-
lnansi hartaalla tunnioitutsella luopi ajatuksensa Moskolvaan ja
sen Kremliin päin, toiivoo sieltä kansillensa siivistysin ja kielel-
lensä mottoa, ja keskustelemuksissi waltakunnan painawista asi-
oista odottaa ensimäistä ääntä Moskowasta.







Hinta- l rupla hop.


