






Näköala Riuttawuorelta Sortawalan saaristossa. Walokuwan mukaan.



Kumia

KlljnKarjillllsta.

Kirjoittanut

A A. Zo^sst^önr.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa,
Helsingissa,

1894.





Ensimmäinen tuku.

Laatokan Kantamailla.
..Kohti pohjaista tulemme,
„Kol>ti kuohuja kowia,
„Lakti>.ä>tä lainchia,
„Sampoa tapoamahan,
..Kirjokantta katsomahan
..Pohjolan kiwimäesta,
„Waaran waskisen sisästä".

Kalcwala XXXIX.

Laatokan pohjoisten rantamaiden yleinen luonne. Korkeat »vuo-
ret. Wenäjän puoleisen Laatokan rantamaat. Laatokan symyys. Me-
den korkeus. Laatokan myrskyt. Sumu. Kangastukset. Korkeat ranta-
wuorct eli „riutat". Haukkariutta. Sywät lahdet. Kirjmvalnhti. Il-
masto. Nedcn lämpömäärä. Jäälautat ja „romppeikot**. Meriliikc
Laatokalla. Wienti- ja tuontitawarat. Laatokan „saimat". Ilman-
suuntien nimet. Nehewä kaswisto. Harwinaisia kasweja ja puun-
lajeja. Laatokan kalarikkaus. Kalastusta ja kalastajaelämää. Sampi
ja miekkakala. Norppa ja norpcmpyynti. Laatokan pohjoisten rantamai-
den mineraali-rikkaus. Ruskealan marmorilouhos. Sordamaliitti. Ki-
illän granaatit. Kelmenpyyntiä Impilahdella. Värtsilän rautaruukki.
Pitkänrannan waskikaiwokset. Käynti .valtiorajamme toisella puolella.
„Anuksen linnu". Sortmvalan kaupunki ja Kymölän seminaari.

Laatokan pohjoiset rantamaat omat epäilemättä
maamme kauniimpia seutuja. Näyttää siltä, ikäänkuin
täällä Suomen sisämaan ja merenrannikon luonto olisiwat
yhtyneet nmmeiseen ponnistukseen, muodostaakseen oikein
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jyrkkää mastakohtaa tuolle Itäeurooppalaiselle tasangolle",
joka yksitoikkoisena, järmettömänä, muorettomana alkaa
maltiorajamme itäpuolella. Merta edustamat näissä mai-
semissa Laatokan aukeat ulapat ja „mereksi" sanookin
karjalainen tätä Euroopan suurinta järmeä.

Omituista näille pohjoisen Laatokan rantamaille omat
korkeat muoret. Mutta turhaan saapi noita muoria Suo-
men kartasta hakea. Siinä omat Laatokan rantaseudut
ylt'yleiseen kumatut tasankomaiksi. Ei edes mahingossa ole
pienintäkään tummanmustukaista karttaan hairahtunut.
Luulisi ihan olemansa Pohjanmaan lakeuksilla. Ia kui-
tenkaan ei liene koko maassamme Kuusamoa etelämpänä
moista muoriseutua. Sitä kestää Kurkijoelta Impilahteen
asti ja se ulottuu melkoisen kauaksi ylämaahan.

Erittäin komeilta näyttämät nuo rantawuoret, kun
niitä mereltä päin katselee tyynenä kesäiltana. Ne kohoa-
mat kartion tapaisina toinen toisensa mieressä. Kahden
wiereisen wuorikartion malissa on aina symä laakso, useim-
miten kapea kaistale main. Wuorenkukkulat eimät siltä
sula yhteen, sillä ilta-auringon malo lankeaa toiseen he-
leämpänä, toiseen tummempana. Wielä silloinkin, kun ne
sinertämän autereisina katoamat etäisellä taiwaanrannalla,
ornat niiden rajamiimat toisistaan erotettamissa.

Koko Wenäjän puoleinen Laatokan rannikko on sileätä
hiekkakangasta, paikka paikoin sawensekaista, peräti lahde-
toin ja niin matala, että leimat maan yksissä paikoin pää-
sewät rantaan laskemaan. Siellä ei myöskään ole saa-
ristoa, niinkuin Suomen puolella. Seurauksena tästä on
että lnonto siellä näyttää hywin Mwältä ja yksitoik-
koiselta.

Suomen puoleinen osa Laatokkaa on hywin sywää
mettä. Koko Laatokan keskimääräinen sywyys on 350
jalkaa, siis Itämeren ja Pohjanlahden sywyyttä melkoista
suurempi. Sywimmät paikat löytywät Sortawalan pitä-
jän' alueella. Länsipuolella Walamoa on eräs kohta, jossa
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on 854 jalkaa mettä. Suuren Wironsaaren, Honkasaaren
ja Mustansaaren mälimailla on 714—847 jalkaa symää.

Honkasalon
pää

Laatokan
ulkosaaristossa,

Sortawalan
Pitäjää.
Walokuwam

mukaan.

West Laatokassa on puhdasta ja hymänmaknista. Se on
myös niin kirkasta, että pohja näkyy monen sylen symyydessä
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Weden korkeus Laatokassa maihtelee eri muosina suu-
resti. On tapana sanoa, että se seitsemänä muonna pe-
räkkäin nousee, seitsemänä laskee. Tämä lnulo on kui-
tenkin perätöin. Kaikessa tapauksessa tuo nouseminen ja
laskeminen ei riipu lumisista eikä lumettomista taimista,
maan muista suhteista. Korkeimman ja alhaisimman we-
denrajan eroitus on Laatokassa joskus ollut yli 9 jalkaa.

Koko Laatokan yhteenlaskettu pinta-ala on 18,130
neliökilometria.

Laatokkaa moipi siis täydellä syyllä sanoa mereksi.
Se on tunnettu komista myrskyistään. Sen aalto on lyhyt
ja jyrkkä. Kansa sanoo sitä „kareeksi". Myrskyt omat
komimpia syksyiseen aikaan. Kamalassa muistossa on kan-
salla mielä se myrsky, joka Laatokalla raimosi syyskmm
21—22 pmiä 1883. 30 laimaa joutui silloin kerrassaan
haaksirikkoon, eräät wäkineen päimineen. Sortanlahden
sataman suussa, Laatokan länsirannalla nähtiin silloin kau-
hea näytelmä. Useimmat laimoista pyrkimät näet sinne
myrskyn suojaan. Harmat kuitenkaan pääsimät turmapaik-
kaan. Toiset ajoimat kumoon aukealla merellä, toisia Mis-
kasi tuuli rantamatalikoille. Sortanlahdella joutui kaik-
kiaail 17 laimaa haaksirikkoon. .

Kesälläkin moipi Laatokka toisinaan olla hywin oi-
knllmen. Korkeat rantamuoret kuumenemat päimänpaah-
teessa. Siitä syntyy rantawesillä äkillisiä ilmanmirtoja,
jotka helposti kaatamat purjehtijan purren, ellei hän ole
Maroillaan. Tyynellä kesäillalla kuulee merensnussa toisi-
llaan kumeata jyrinää. Se on „maininki" edellisen päi-
män myrskystä, joka teilhottoinaua murtuu saarisu jyrkkiä
kalliokupeita mastaan.

Merimiesten määrällisin mihollineu Laatokalla, niin-
kuin muillakin mesillä, on silmu. Se miepi helposti pur-
jehtija:: harhateille oikeasta summasta. Onneksi on Laa-
tokan ulappa selmaa meren selkää, jossa ei ole kareja eikä
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hiekkamatalikkoja. Sitä maikeampaa on sen sijaan sumui-
sella säällä purjehtia rantamesillä.

Wenheellä kulkijasta näyttämätrantakalliot utuilmalla
entistä korkeammilta. Wuoriseinän yläosa on kokonaan
usman peitossa ja kallio tuntuu niin loppumattoman kor-
kealta, niin hirmittämän jyrkältä. Mielikumitusta jännit-
tää mielä toinen, mahan etäämpänä olema kallio, joka syn-
kän epäselmänä haamuna kohoaa medenpinnasta, kadotak-
seen sekill tiheään „tumanaml".

Kirkkaalla säällä, kemätaikana semminkin, näkee Laato-
kalla usein kauniita kangastuksia. Meren ulapalla huomaa
silmä laiman ajaman täysissä purjeissa ja sen päällä toi-
sen, samanlaisen laiman, alassuin käännettynä. Etäisellä,
taimaanrannalla näkymät Walamon saaret kullanhohtamine
kirkonkattoineen, ikäänkuin olisimat aiman lähellä. Jo nä-
kyy hetkisen kuluttua toisia saaria ilmassa leijuilemassa.
Kuluu kotman aikaa, ja jo on päällimmäinen saari kään-
tynyt alassuin. Ia näin muuttuu kangastus aiua sen
mukaan, miten kemätauringon säteet lankeamat ilman ohui-
siin, läpikuultamiin auerkerroksiin.

Lähdemme jonakuna kauniina kesäpäimänä soutele-
maan Sortamalail saaristoa. Wenheeulme kulkee jyrkkien
kallioniemien ohi ja symyydestä kohoaa korkeita saaria,
jotka kumastamat louhista kupeitaan kirkkaaseen medenpin-
taan. Kansa nimittää noita jyrkkiä muorenseimä riu-
toiksi". Niiden halkeamat ja komerot omat mieluisia pe-
silltäsijoja haukoille ja muille petolinnuille.

Sellainen paikka on esim. Haukkariutta Haamuksen
saarella, noin 6 kilometriä Sortamalan kaupungista. Se
kohoaa rohkeasti merestä, jyrkkänä kuin seinä. Tuntuu
miu maseutaman jylhältä, kuu meuheellä soutelee sen alla.
Edessä on Laatokan aukea ulappa. Mhäällä kiitää pesäs-
tään eksynyt „waakalintu", huutaeu surkeasti maikeroimalla
äänellä. — Kansantaru ei tietysti ole woinut olla hymäk-
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seen käyttämättä näitä mielikumitukselle niin kiitollisia luon-
nonaiheita. Sen todistamat nimet sellaiset kuin „Neitsyt-
riutta" y. m.

Tuon tuostakin uurtaa meri mantereeseen tai suu-
rempaan saareen symiä lahtia. Ne omat toisinaan monen
kilometrin pituisia nuo lahdet ja useinkin hywin kapeita.
On sanottu, että niissä on jotain Norjan wuonojen ta-
paista; tietysti pienoiskoossa. Sellainen on esim. karmis
Kirjamalahti noin 12 kilometriä Sortamalan kaupun-
gista itäänpäin. Korkeana, äkkijyrkkänä kohoaa siinä paikka
paikoin ranta; metsähuippuisina reunustamat sitä loitom-
pana yksinäiset, mutta tiheässä mierekkäin seisomat muoren-
kartiot.

Näköala noilta muorilta on hywin laaja. Siellä
täällä kimaltelee pieni lampi ikäänkuin helmi mehreän ym-
päristön keskeltä. Kauempana katoaa salo sinisenä, utui-
sena. Eteläisellä ilmalla aukenee katsojan eteen selma me-
ren selkä. Sitä reunustamat korkeat saaret kallioriuttoi-
neen; siinä kapeat salmet ja terheniset niemet. Ia ranta-
saariston takana on aamaa mettä, niin pitkältä kuin silmä
kantaa.

Ilmasto Laatokan rantamyöhykkeessä on meri-ilmas-
ton kaltaista. Kesä on siellä myöhäinen, taimi myöhäi-
nen, syksyllä sakeat sumut ja ankarat myrskyt. Myöhään
syksyllä, kun säät ylämaassa jo alkamat muuttua talmisiksi,
on ilma mielä leutoa rantamailla ja mielä sumisempaa
ulkoua merellä. Symät ja laajat ulapat eimät mielä sil-
loin ole ehtineet suuresti jäähtyä. Keskeltä Laatokka hy-
win Harmoin jäätyy.

Ia yhtä merkkaan se kemäällä lämpeneekin. Ulko-
saarien rannoilla on pintamesi juhannuksen aikana Harmoin
6" <I! lämpöisempää. Juhannuksen jälkeenkin näkee toi-
sina muosiua sulamattomia jäälauttoja uiskenteleman Laa-
tokan ulapalla. Kesällä m. 1893 niitä nähtiin heinäkuun
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alkupäimiin asti, mutta edellinen talmi olikin ollut tamat-
toman ankara ja meri kauttaaltaan jäätynyt.

Toisina wuosina kaswaa jää meren ulapalla sulan
reunassa hywin paksuksi „romppeikoksi". Talmiset myrs-

jatkumistaan, knnnes tuo paksu jäälautta miimein kadottaa

kyt irroittawat jäälallttoja ja ajamat niitä toistensa päälle.
Ne jäätymät silloin kiinni toisiinsa. Tätä meuoa jatkuu

jalan wahwuinen. Sellaiset jäämöhkäleet tietysti hywin
tasapainon ja kääntyy syrjälleen. Se woipi silloin olla 70

werkkaan sulawat.

lelta wiedään Pietariin ja yleensä Wenäjälle suuret määrät
Meriliike Laatokalla on hywin wilkas. Suoinen puo-

tuja wiedään inyösknl. Erittäill tärkeitä wielltitawaroita
halkoja, pajuukuorta eli „parkkia" ja kalaa. Woita ja lin-

omat wuoriteollisuuden tuotteet. Sortawalm: kanpungill
tnlliluettelojen mukaa:: nousi wiimeksi inainittlljen tawarain
wienti ineritse Pietariill wuosina 1887—1888 seuraamiin
määriin:

18 8 7: 18 88:

Maskea 83,845 kgr. 83,729 kgr.
Tinaa 5,795 „ 15,621 „

Glaubersuolaa . . . 22,743 „ 38,903 „

Vesilasia — 941 „

Punamultaa.... 6,800 „

Nautaa 3,750,142 „

102,830 „

3,052,409 „

Feltspaattia ja kmartsia 1,536,000 „

Dolomiittia ....

—

1,008,500 „

340,000 „

Graniittia .... 1,825,500 „ 1,398,700 „

Komasinkimeä . . . 70,000 kaupal.
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Tärkeimmät tuontitamarat omat Wenäjän jauho, suola
ja rihkama. Suola kulkee maan kauttakulku-tawarana We-
näjän läpi. Sitä saadaan tuoda tätä tietä ainoastaan ra-
joitetussa määrässä. Jauhot tuodaan enimmäkseen Sermak-
sin satamasta. lauhoparkat saapumat sinne Sisä-Wenäjästä
jokia ja kanamia myöten. „lauhotuuleksi" sanookin sorta-
malalainen kaakkoistuulta, koska sen amulla jauhosaimat
pääsemät Sennaksista tulelliaan.

Laatokalla käytetyt purjelaimat omat miime aikoihin
asti olleet tuota manhaa mallia, jouka Pietari suuri toi
mukanaan Hollannin laimameistämöiltä. Ne omat muo-
doltaan kuin suuret altaat. Köliä eli talkaa niissä ei ole
kuin siksi nimeksi maan. Näillä leimoilla ei sentähden moi
risteillä mastatuulessa. Usein on Laatokan kippari jo äi-
män lähellä matkansa päämäärää, knn äkkiä nousee masta-
tuuli, ja hänen täytyy seurata sen Milkana kohti kotoisia
rantoja. Ia jos oikein koma onni kohtaa, niin saapi hän
useampaan kertaan kesässä uudistaa tätä peliä.

Myötätuulessa kulkemat vuo wanhanaikuiset laiwat hy-
win nopeasti. Kauniita owat ne myös kaukaa katsellen huippu-
ja mmne plirjeineen. Sellaisen laiman ruumaan mahtuu
paljon „ruusua", **) kuten Laatokan merimiehet sanomat.
Suurimmat tämänmalliset laimat omat „hitkkari" ja pal-
jotta"; pienempiä sanotaan „saimoiksi". Kipparit ja
urerimiehet omat enimmäkseen salmilaisia, mutta myöskur
sortamalalaisia, impilahtelaisia ja jaakkimalaisia. Kipparit
omat koulua käymätöiutä mäkeä; hoitamat alustaau waan
manhaail, perittyyn tapaan, tilntematta merenkulun tie-
teellisiä perusteita.

Wiime wllosikymlllellen klllllessa on kuitenkin rumettu
Laatokalla rakeutamaan uusimallisia laimoja. stämä syr-
jäyttämät merkkaan mutta marmasti tilon manhml mallin
tieltään. Sortamalaan 01l sitä paitsi äskettäin perustettu

') Lastia.



11

merikoulu, jossa Laatokan kipparit ja merimiehet woiwat
oppia merenkulun alkeita.

Laatokan puoleisessa Karjalassa on ilmansuunnilla
omat. Suomen kirjakielestä poikkeamat nimityksensä. Sal-
missa käytetään seuraamia nimiä:
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Sortawalan saarelaisilla owat ilmansuuntien nimet
seuraamat:

Kasmisto pohjoisen Laatokan rantamailla ja saa-
ristossa on harminaisen rikas ja rehemä. Syynä siihen
on toiselta pnolen leuto, kostea ilmasto, toiselta puolen
maan wuorisuus. Waarat suojaamat tuulilta, ja kemät-
tulmat ja kesäiset sateet liuentamat niistä laaksoihin höyste-
aineita, jotka tekemät maaperän hedelmälliseksi.

Lehtimetsä on yleisempi kuin hamumetsä. Saaris-
tossa kasmaa tamallisesti hamumetsää meren puolella.
Mantereen puolella, joka on paremmin tuulen suojassa,
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kasm aa lehtimetsää. Tam allista lehtipuita mainitsematta,
miihtymät täällä maaher ja lehmus millinä metsässä.
Edellinen puunlaji on jotenkin yleinen kaikilla suuremmilla
Laatokan saarilla. lalamia löytyy myös, mutta ni-
meksi maan.

Saarien jyrkillä riutoilla tapaa harwinaisia Baxi-
kra^a ja (. 6raBi.i_.ui lajeja. Täkäläisen kaswiston omitui-
suutena mainittakoon myös eräs laji, jokaLaa-
tokan saarilla ja pohjoisilla rantamailla on hywin yleinen
ja tuoreperäisissä notkoissa kaswaa miehen korkuiseksi.

Laatokan kalarikkaus on minne aikoina entisestään
suuresti mähentynyt. Se on tuo säälimätöin ryöstökalas-
tus, joka täällä, niinkuin muissakin sisämesissämme, hämit-
tää kalat. Kesät umpeen medetään lahtimesissä tiheätä
„rantiita", niin tiheätä, että miltei tuumankin pituiset
kalat sillä nousemat medestä.

Kaikki kelpaa nuottamiehelle. Ainoastaan rauta-
kalat (__aBt,<.i-_»Bt6i'uB) jätetään kelwottomina rannalle. Ia
niitä saadaan nnotta-apajasta toisinaan kapottain. Laato-
kan kalastajat eimät mielä ole oppineet noista pienistä,
pistämistä kaloista öljyä keittämään, niinkuin suomalaiset
merensaarelaiset tekemät.

Armokkaimmat kalalajit omat siika, merilohi ja
nieriäinen. Wiimeksi lnaunttli on eräs Laatokalle omi-
tuinen lohilaji Sainio alpinus). Se löytyy myös Lapin
tunturijärmissä.

Laatokan saarelainen harjoittaa kalastusta miltei
ainoana työnään. Maata miljelee hän siksi nimeksi maan.
Kemäällä kalastetaan rysillä ja merroilla.

**) Rantanuotta.
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Kesällä medetään rantanuottaa. Wedenalaisilla luo-
doilla wedetään „kierrenuottaa". Se on siitä omitui-
nen, että siinä on pomi nuotan toisessa päässä. Sitä
medetään aina yhdestä menheestä ja kolmin miehin. Luoto
piiritetään nuotalla. Msi miehistä pitää menettä paikoil-
laan pitkällä tangolla, jolla hän kaiken aikaa kolahuttaa
pohjakimiin, peloittaakseen kalat apajaan. Kaksi miestä
metää sill'aikaa minkä maan kerkiämät nllottaa menheeseen.
Tällä tamoin pyydetään eilimmäkseell ahmenia ja siikoja
kesällä, nieriäisiä myöhäsyksyllä.

Varsinainen kalanpyynnin aika alkaa myöhäsyksyllä
ja sitä kestää kemääseen asti. Marraskuussa lähtemat mie-
het yksinäisille merenluodoille mouta peninkulmaa ranta-
mailta. Siellä pyydetään siikoja ja nieriäisiä harwasil-
mäisillä merkoilla ja kierteellä. Werkot lasketaan yhteen
jaksoon, toinen toiseensa kiinnitettynä. Mden menekunnan
„reäty" eli merkkojakso ulottuu 600, mieläpä toista inhat-
takin syltä pitkälle.

Kalastuspaikoilla on silloin aina kalanostajia, joille
kalastajat määrähinnasta myömät saaliillsa. Siiat myö-
dään painon mukaan, mutta nieriäiset eläminä „peäluwun"
mukaan. Jokaisella kalalla on silloin sama hinta, olipa
pieni tai suuri. Warowaisesti ottaa kalastaja kinnas kä-
dessä nieriäisen merkosta ja panee sen rysäntapaiseen lai-
tokseen, joka on hänen menheeseensä kiinnitetty.

Rantaan tultuaan, wiepi häil kohta kalmlsa kalan-
ostajan saimaml, joka on lliin rakennettu, että laiman
keskiosa on täytetty medellä. Tämän säiliön seiniin on
kaimettu reikiä wedenwaihdosta warteu. Saatuaan lai-
wansa täyteen lastiilt, wiepi laiwuri kalat eläwiuä Pietariin.

Parhaat kalastuspaikat omistaa Walamon luostari
jonkinlaisen ylimuistoisen oikeuden nojalla, jonka perustetta
yhtä mahan käy todistaminen kuiu nykyisinä aikoina kiel-
täminenkään. Muutamille luodoille ei luostari laske kuin
omia kalastajiaan. Toisilla luodoilla saapi „miero" kalas-
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tella määrätystä muokrasta, joka wiime wuosina on ollut
40 nieriäistä menekunnalta. Sellainen kalastuspaikka on
Wossennoin saari, jonkun matkaa Walamon saariryhmästä.
Lnostari on sinne rakentannt majatupia, joissa kalastajat
tuosta samaisesta muokrasta saamat suojaa ja lämmintä.

Talmella medetään snurta siikannottaa. Tamallisesti
on nuotta jaettu kymmeneen osaan. Jokainen „osniekka"
pitää huolta siitä, että hänen nuottaosansa on hymässä
kunnossa. Hän on joko itse metämässä, tai palkkaa toisen
sijaansa, sillä kymmeneu miestä tarmitaan nuotanmedossa.
Sellaista nuottaa medetään hewosen ja „worotan" eli peli-
kangen amulla.

Kuten jo mainittiin, pysyy keskiosa Laatokkaa ta-
mallisesti koko talwen jäätymättä. Etelätuulet synnyttä-
mät jäänalaisia mirtoja ja mesi nonsee silloin järmen poh-
joispäässä. Kun tuulet lakkaamat tai kääntymät, niin
alkaa mesi järmen pohjoisosassa laskea ja mirrata etelään.
Siikaparmet seuraamat näitä jäänalaisia mirtoja ja kalas-
tajat tietämät marsin hywin, että heillä pitkällisten etelä-
tuulien perästä on runsas saalis odotettawana. Nuottaa
medetään silloin yksillä kala-apajilla. Jokaisella nnottueella
on oma muoronsa, jota sen täytyy seurata.

Wenäjän puoleisia rantoja mäittämät kalastajat kalai-
semmiksi kuin Snomen pnoleisia. Lieneekö tuossa mäit-
teessä perää, mam: johtimeeko se siitä, että kaukaisempi
seutu aina mielikumituksessa kangastaa ämeriäämpänä knin
oma kotipuoli.

Kesällä sattuu joskus sampi eksymään nuottamiesten
apajaan. Tätä armokasta kalalajia löytyy nimittäin Laa-
tokassa, maikka Harmassa. Jos sampi ou suurempi, kah-
deksan- tai kymmenleimiskäinen, niin wiedään se elämällä
Pietariin. Kalan ulkonemaan kuonorustoon laimetaan reikä,
otus kiinnitetään köydellä laiman perään ja niin sitä sitten
mennään pitkälle matkalle. Selittämättäkin on selma, että
tämä on julmaa eläinrääkkäystä.
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Harminaisuutena mainittakoon myös Laatokassa löy-
tymä „miekkakala" (?sl6uouB oultratnB). Se on siian
näköinen, malkeasuomuksinen kala, joka on saanut nimensä
omituisesta ruumiinmuodostaan. Watsapuoli sillä näet on
terämä ja ylöspäin käyristynyt kuin sapelin terä. Miekka-
kala lienee kaikkialla hywin harwinainen. Sitä tapaa
muutamin paikoin Itämeressä, Äänisjärmessä, Araljär-
messä y. m.

Hylkeet hämittämät Laatokassa paljon kaloja. Laa-
tokan hylje on tuota pientä, mustantäplikästä lajia lMooa
annulaw), joka on yleinen Itämeressä ja löytyy Saimaan-
kin mesissä. Kansa sanoo Laatokan hyljettä „norpaksi".

Laatokan ahkerimpina norpanpyytäjinä mainitaan
Hakalan ja Telkinniemen miehiä Sortamalan pitäjässä.
Kemäisin, jäänlähdön aikana, lähtee näistä kylistä joka
muosi useampia wenekuntia „norppiin". Wenheessä on
tamallisesti kolme miestä, toisinaan kaksikin maan. Aksi
miehistä hoitaa menettä, ett'ei se pääse karkaamaan. Toiset
mäjymät hylkeitä ajelehtimilla jäälautoilla. Pyyntimies
on puettu malkoiseen lnekkoon, malkoinen huimi käärittynä
lakin ympäri.

Parisen, kolme miikkoa omat norppamiehet merellä
uiskentelemien jäälauttojen keskellä. Jokaisella on mähin-
täin kaksi täydellistä maatepartta mukanaan, jos sattnisi
jää pettämään ja mies meteen solahtamaan. Wenheessä
on rautapelti tai muu tulensijan tapaillen ja sen merran
termaksia, etta miehet aura silloin tällöin moimat malmis-
taa keittoritokaa itselleen. Toisinaan moimat pyyntimiehet
palata retkellään hymälläkin saaliilla. Kymmenen norppaa
mieheen pidetään jo keskinkertaista parempana.

Hylkeitä muuten ammutaan Laatokan saaristossa ke-
sälläkin. Kalastajilla on melkein aina pyssy menheessä,
kun he merensuussa liikkumat, maikkapa lyhemmilläkin mat-
koilla. Tamallisesti hanlipyssy. Hylkeen ampuminen ke-
sällä kysyy suurta harjaantumista. Norpalla on huono
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näkö, mutta sen sijaan erittäin tarkka kuulo ja mielä tar-
kempi hajuaisti.

Hylkeen
pyyntiä.

Tyynenä kesäiltana nousee uorppa mielellään lepää-
mään mesikimelle johonkin niemen nenään. Ei
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ole yrittämistäkään päästä ammnntamatkan päähän muuta
kuin tuulen alta. Wedenpinta on ihan heratyyni eikä ko-
kematon, lunlisi tuulenhenkeä löytymän ilmassa. Tämä
ei kuitenkaan petä kokenutta saarelaista. Hän nyhtää hiuk-
sen päästään, pitää sitä ilmassa, ja totta tosiaankin, hius
huojuu. Tuulenhenkeä on siis olemassa, waikk'ei se pysty
medenpintaan märeitä tekemään. Ia sen mukaan hiipii
mies amopäin, paljain jaloin maroyasti lähemmä otus-
taan. Kemäällä ja kesällä ammuttu norppa uppoaa kohta,
jos se meteen kuolee. Syksyllä on norppa lihamampi ja
jääpi kuolleena meden päälle kellumaan.

Kesällä ammutaan myös norppia „moanittamalla".
Kun nähdään norppien uiman jonknu kalliokarin läheisyy-
dessä, niin soudetaan hiljaa sinne ja medetään mene maalle
johonkin piiloiseen paikkaan. Toinen miehistä asettuu tuu-
len alla olemalle kallio särmälle, matkii norpan ääntä, mään-
telee riimuistaan ja tekee ryömimiä liikkeitä. Kalliolle ase-
tetaan toisinaan puusta kolhomaisesti meistetty ja mus-
taksi maalattu „norpan pnlama" eli kiima.

Toinen miehistä sillä aikaa mäijyy pyssy silmällä jos-
sain kallioukolossa. Lyhytnäköinen norppa lähestyy lähes-
tymistään „moanittajaa", luullen häntä kumppalikseeu.

Jo on ammuntamatklln päässä! Älähän mielä! Täy-
tyy odottaa, kunnes se kääntää kormallisensa ampujaau päiu.

Pamaus kaikuu kalliolta ja uorppa on joutunutpois
lohiluotoisilta mesiltään.

Ennenknin hieno sawupilwi on ennättänyt haihtua,
juoksemat miehet täyttä kyytiä menheeseen, työntämät sen
mesille ja soutamat minkä jaksamat otuksen luo. Pari ai-
rontempausta mielä, ja otus ois otettamissa!

Woi paha lykky! Jo maipuu medeil alle ja meriset
kuplat osoittamat waan sitä paikkaa, missä se muutamia
sekuntia sitten kellui.

Ei hätää mitääu!
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Toinen miehistä tempaa pitkämartisen keihään wen-
heestä ja iskee sillä uppoamaan norppaan. Ellei tämä
onnistu, niin koetetaan naaralla.

„Ka nonsee, jos noustakseen, tai ei nouse". Sellai-
nen se on pyyntimiehen lykky.

Itä-Karjala on mineraaleista rikkaimpia osia koko
maassamme. Geoloogit eli kimennäistieteen tutkijat sano-
mat, että siellä löytyy mahan kaikkia. Tärkeimmät siellä
löytyivät mnorilajit, malmit ja mineraalit nähdään tästä
luettelosta.

Wuorilajeja:

Dioriittia ja diabaassia.
Dolomiittia.
Feltspaattia.
Gneissi-graniittia.
Graniittia.
Hornblende-gneissiä.
KalMimeä.

Kiillegneissiä.
Kmartsia.
Kmartsiittia.
Marmoria.
Napakimeä.
Saiviliuska-kimeä.
Sordmvaliittia.

Malmeja ja mineraaleja

Apatiittia.
Arsenikki-kiisua.
Berylliä.

Euxeniittia.
Grafiittia.
Granaatteja (eri märisiä).

') Tämä luettelo on tehty wuori-insinööri G. Lisitzin'in anta
mien tietojen mukaan.
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lärmi-rautamalmia.
Kuparihohdetta.
Kuparikiisua.
Lazurikimeä.
Lyijyhohdetta.
Magneetista rautamalmia.
Malcckiittia.

PiMrandiittia.
Pyrhotiinia.
Rikkikiisua.
Sinkkimälkettä.
Tinamalmia (kassiteriittia).
Turmaliinia.
Werikiwi-malmia.

Noin 30 kilometriä pohjoiseen Sortamalan kaupun-
gista on Ruskealan marmorilouhos. Marmorimuori
on jotenkin laaja eikä se mielä ole louhoten suuresti hu-
wennut. Owat kuin maantien rakentajien kuoppia hiekka-
särkässä, louhoskohdat. Kestää sieltä mielä toinen mokoma
ottaa ja jääpi sittenkin tähdettä monen suuren kaupungin
palatsirakennuksiksi.

Knten tiedetään, owat lisakinkirkko ja useat Pietarin
kaupungin palatseista Ruskealan marmoria. Marmoriloh-
kareita mieliin entiseen aikaan suunnattoman suuria Pie-
tariin. Ne sahattiin ensin Ahinkosken sahassa, joka on
muutamia kilometrejä marmorilouhoksesta. Täysin muo-
dostettuina kuljetettiin ne sitten Laatokkaan laskeumalle
Helylänjoelle, jossa ne lastattiin kaimoihin ja mieliin määrä-
paikkaansa.

Useita päiwiä wiipyi suuri marmorilohkare tuolla
lyhyellä tiellä louhoksen ja lastauspaikan mälillä. Siinä
sitä oli Sortamalan miehillä työtä ja rahdinansion tilai-
suutta. Lohkare kohotettiin ensin reen tapaiselle laitokselle
ja hemosia maljastettiin musin- kuusinkymmenin peräkkäin
kuorman eteen. Jokaisen hemosen selässä istui ajajapoika,
ruoska kädessä, ja kiwikuorlnan päällä seisoi päällysmies,
heiluttaen kepillä merkiksi pojille, milloin heidän tuli siwal-
taa hewosiaan selkään, jotta näinä yhtaikaa nykähyttäisi-
wät kuorniaa eteenpäin.
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Wiimeisinä wuosikymmeninä ou Ruskealan marmoria
käytetty maan kalkin polttoon. Kerrotaan kuitenkin, että
Suomen maltio, joka omistaa marmorilouhoksen, aikoisi
nyt uudestaan rumeta louhomaan sieltä marmoria, Pie-
tarin kirkkojen ja palatsien tarpeeksi. Sitä marten raken-
nettanee Karjalan rautatieltä pieni haararatakin marmori-
louhokselle.

Louhostyö tietysti tulisi tapahtumaan suomalaisten
insinöörien johdolla ja kotimaista työmäkeä tultaisiin käyt-
tämään. Wenäjän kruunu näet entisinä aikoina käytti
omia urakoitsijoitaan ja paljon oli silloin menäläistä työ-
mäkeä Ruskealassa.

Ruskealan marmori on enimmäkseen Vaaleanhar-
maata. Tapaa siellä kuitenkin toisiakin wäriwiwahduksia:
mehreätä, malloista ja kellertämää; ci kuitenkaan suurem-massa määrin.

Sortamalan kaupungin alueella löytyy erästä muori-
lajia, joka harwinaisuutensa wuoksi täsfä mainittakoon.
Näriltään on se kiiltämän mustaa, muistuttaa pikeä. Kuu-
luisa maanmiehemme, Aadolf Erik Nordenstjöld, on antanut
sille nimen sordamaliitti. Sordamaliittia ei tietenkään
ole tamattu missään muualla kuin siinä kalliossa, jonka
päälle Sortamalan lutherilainen kirkko on rakennettu.

Sortawalan ja Impilahden pitäjistä wiedään pal-
jon feltspaattia ja kwartsia Wenäjälle. Parolan kylä
Sortamalan saaristossa on tunnettu harminaisen suurista
turmaliinikiteistään, joita siellä tapaa feltspaatti-
kimessä. Sortamalassa löytyy grafiittiakin. Ihteen ai-
kaan mietiin sitä paljon Wenäjälle, toisin muosin 40,000
leimiskään. Sitä käytettiin siellä asfalttihuoman malmis-
tamiseen. Nyt on se mienti kokonaan loppunut.

Kansa näkyy entisinä aikoina käyttäneen tuota meit-
sellä helposti muoltamaa mineraalia kaikenlaisiin pieniin
tarpeisiin, päättäen niistä grafiitista tehdyistä tulusneu-
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wojeli „rikkikupeista", koristuffieu walnnista y. :n., joita
talletetaan Sortamalan kanpuugiu museossa.

Suuressa maineessa olimat entiseen aikaan Kitilän
granaatit. Kuningas Juhana 111, jonka sotapäällikkö
Pontus de la Gardie w. 1580 oli malloittanut Käkisalmen
linnan ja läänin, kirjoittaa sikäläisille woudeilleen, että
heidän piti kerätä ja lähettää Ruotsiin noita „Käkisalmen
rubiineja" („the Kexholmische rubijner"). Niitä lähetet-
tiinkin hänelle tynnyrittäni ja Juhana kuningas lienee toi-
monut saamansa oikein rikkaankin aarreaitan haltuunsa,
kunnes tietysti asiaa tarkemmin tutkittaissa huomattiin,
ett'eiwät Kitilän punahohtoiset graliaatit olleetkaan todelli-
sia jalokimiä.

Tämän yhteydessä kerrottakoon helmenpyynnistä,
jota harjoitetaan muutamin paikoin Itä-Karjalassa. Kuten
tiedetään, omat helmet jonkunlaisia kasmannaisia tai tau-
dillisia ilmiöitä helmiraakussa (Unio inarssarititsr). Ar-
meliaan niiden syntymän siten, että eläimen ruumiiseen
tunkeutuu joku pieni hiekkakaunanen tai muu mieras kap-
pale. Se aikaansaapi ärsytyksen ja eläin erittää silloin
ruumiistaan peerlemoriainetta, joka kerrostuu tuon mie-
raan esineen ympäri. Helmiraakkn elää joskus järwiwe-
sissä, mutta parhaiteu se näkyy miihtymän kimikkopohjai-
sissa pnroissa, missa mesi mirtaa nopeasti eteenpäin.
Raakku seisoo aina pystyssä, osa eläintä ulkona kuores-
taan, pohjamutaan imeytyneenä. Suurimmat raakut ornat
uoin 13 sentimetrin pituisia.

Impilahden pitäjässä omat Ruokojärmi ja Laa-
tokkaan laskema Liimonoja tunnettuja helmenpyynti-paik-
koja. Liimonojassa, jossa tämän kertoja on käynyt helmiä
pyytämässä, löytyy raakkuja runsaasti. Parissa tunnissa
moipi yksi henkilö helpolla waiwalla poimia niitä useampia
satoja. Kuu on kerätty tarpeeksi raakkuja purosta, niin
alkaa itse helmien hakeminen. Se on mastenmielistä työtä.
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joiltlliilaista jolikkotelirastllsta. Raakun kuoripuoliskot kis-
kotaan liäet puukolla irralleeu toisistaau ja eläin tietysti
silloin kuolee. Toisinaan saapi amata satoja raakkuja,
euneiikuin oniiekseen sattuu helmen löytämään.

Kansa Impilahdella on oppinnt panemaan armoa
helinille ja niitä pyytämään. Joskus saapi pyytäjä hy-
mänkin päimäpalkan, jos löytää kauniita ja suuria helmiä.
Kirkkaista, isoista helmistä maksamat kultasepät kymmeuiä
markkoja kappaleesta. Mustia ja ruusuuwärisiä helmiä sa-
notaan kallisarmoisimmiksi. Suomen yleisessä teollisuus-
ja taidenäyttelyssä Helsingissä m. 1876 oli malikoima Impi-
lahden heliniä iläytteillä.

Kansalla on se luulo, että piau jokaisessa raakussa
löytyy helmiä, mutta että eläin tamallisesti sylkäsee ne
ulos, kun sitä tullaan kiinniottamaan. Tämän kertoi miime
kesänä Liimonojan warrella asuwa mylläri, manha, tottu-
iiilt helinenpyytäjä. Oli sillä ukolla mouta muutakin ta-
rinaa. Muilii iiiiiassa kuulumat sorsatkin helmiä pyytä-
män. Kirkkaalla säällä amaa raakkn kuorensa, „päiweä
paistattaapi". Sorsa lentää ilmassa, näkee kirkkaan hel-
men kimmeltämän auringonpaisteessa: „kynnel koabasom
dai sillih noblahuttaw". „Ulkomailla" on muka ammuttu
sorsia, joiden kumusta on löydetty helmiä. Ia niin oli
iikko mylläri makuutettu tarinansa todenperäisyydestä, ett'ei
yritettykään sitä kieltää.

On Milllteli omituista iiähdä, miteu vuo manhat ta-
rlit maeltamat. Tuinietllii historioitsijali ja kansantapojen
kertojan, Olaus Magnuksen teoksessa „Pohjoismais-
ten kansojen erilaisista tam oista", joka ensi kerta pai-
nettiin Roomassa w. 1555, esitetään eräässä kuivassa hel-
menpyylltiä. Siiilä llähdääll muun muassa, miten raakki!
amaa kuoreusa, „päiwää paistattaakseen", ja sorsa leijui-

4) Kynnellä kaapasee ja suuhunsa nielasee.
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lee ilmassa, tähystellen sen sisässä olemaa helmeä. Tästä
näkyy, että tuo sama tarina jo oli olemassa neljättäsataa
muotta sitten ja että sen ajan oppineetkin sitä uskoimat.

Wärtsilän rautaruukki on Karjalan ja samalla
koko maamme suurimpia teollisuuslaitoksia. Sen perusti
m. 1850 tunnettu ja ansiokas suurteollisuuden edistäjä
Niilo Ludwig Arppe. Ruukki sijaitsee Tohmajärwen
pitäjässä pienen luwanjoen warrella, joka Suurjoen kautta
laskee länisjärmeen.

Wärtsilän rautaruukkiin kuuluu mouenlaisia laitoksia.
Masuimissa malmistetaan suorastaan rautamalmista n. s.
takkirautaa. Putlauslaitoksessa melloitetaan takkirauta n. s.
melto- eli kankiraudaksi; malssilciitoksessa puristetaan melto-
rauta langiksi. Valurautaa ja maluterästä malmistetaan
n. s. martinlaitoksessa ja sen yhteydessä olemassa harkko-
uunissa. Edelleen kuuluu Wärtsilän ruukkiin konepaja ja
malimo.

Möhkön ja Läskelän ruukit, edellinen Ilomant-
sissa, jälkimmäinen Sortamalassa, omat niinikään Wärtsi-
län yhtiön omia. Möhkössä on kaksi masuunia, Läske-
lässä taepaja, kaksi sahaa ja suuremmoinen myllylaitos.

Wärtsilän ruukki ottaa fnlatettaman rautamalminsa
noin 50 järwestä: Tohmajärwen, Pälkj ärmen. Korpiselän,
Suistamon, Kiteell, Kiihtelyswaaran, Ruskealan ja Uuku-
niemen pitäjissä. Raa'asta järmimalmista tehdään rautaa
seuraamalla tamalla. Malmi pannaan masuuniin, joka on
korkea, kirnuntapainen laitos. Masuuuiin kaadetaan hiiliä
polttoaineeksi. Hehkumien hiilien komassa kuumuudessa su-
laa malmi wähitellen ja waluu masuunin pohjaan. Silla
rauta lasketaan määräajalla pois ja masuuniin kaadetaan
lisää malmia ja hiiliä. Täten saatua rautaa sanotaan
takkiraudaksi. Wärtsilässä on wiime aikoihin malmistettu
noin 2,500,000 kgr. takkirautaa. Nyt aijotaan malmis-
tusta lisätä.
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Möhkössä on, knten mainittiin, kaksi masuunia takki
raudan walmistamista warten. Kaikki siellä sulatettu takki-

Wärtsilän
rautaruukki.

rauta wiedääu Wärtsilääu. Talwella on Wärtsilän ja
Möhkön wälisellä taipaleella ja yleensä sen puolen salo-



26

teillä milkas rahtiliike. Pitkissä jonoissa knlkemat rahti-
kuormat merkkaan eteenpäin, mikä mieden malmia Möh-
köön, mikä taas malmista takkirautaa Wärtsilään. Miehet
kulkemat tamallisesti yhdessä ryhmässä hemosten perässä.
On siellä aikaa pakinoida, eräskin piipullinen polttaa.

Takkiraudasta malmistetaan me^lto- eli kankirautaa
siten, että siinä löytymä hiiliprosentti alennetaan. Tämä
tapahtuu n. s. putlausuunissa. Sieltä otettu tulikuuma
rautamöhkäle pannaan suuren höyrymasaran alle ja tao-
taan muutamalla iskulla harkoksi. Tämä harkko panuaan
taas kulkemaan Uistimien eli maissien mällin ja puriste-
taan niissä erikokoisiksi langiksi.

lärmi- ja suomalmissa on suurena haittana fosfori,
joka tekee raudan ja eritenkin teräksen kylmässä hauraaksi.
Toistakymmentä mnotta sitten tehtiin Englannissa keksintö,
jonka kautta fosfori saatiin eroitetuksi raudasta paremmin
kuin siihen asti käytetyillä keinoilla. Rumettiin näet ra-
kentamaan sulatusuuneja, jotka sisästä olimat muoratut
sellaisella kimellä, joka raudan sulaessa kemiallisesti yhdis-
tyy fosforin kanssa, eli toisin sanoen metää fosforin puo-
leensa.

Wuonna 1884 alettiin Wärtsilässä tämäii keksinnön
käyttämiseksi rakentaa n. s. Martiu-uuuia yunä siihen kuu-
lumia laitoksia. Hallitus myöusi tarkoitusta marten 60,000
markan lainan ednllisilla ehdoilla. Seuraamana muonna
olimat uudet sulatuslaitokset malmiit. Kimilajit, joita käy-
tetään näissä sulatusuuneissa fosforin eroittamiseksi, omat
dolomiitti ja kalkkikimi. Kumpaistakin löytyy merrattain
lähellä Wärtsilän ruukkia: kalkkikimeä Ullamonmaarassa
Pälkjärmellä ja dolomiittia Tohmajärmella.

Raudan sulatnkseen tarmittamat hiilet nmkki osaksi
polttaa omissa sysimiiluissaan, osaksi ostaa ne malmiina
ympäristön talonpojilta. On koetettu käyttää suomutaakin
polttoaineena. Mutta puuta on tehdasyhtiöllä kyllin kyl-
liksi. Se omistaa näet noin 250,000 tynuörinalaa met-
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säistä maata. Suurin osa yhtiön metsistä on Ilomantsin
pitäjässä. Ne täyttämät suuremman alueen kuin moni
pieni ruhtinaskunta Saksassa.

Wärtsilän tehdas maksaa muosittain ulos noin 711,000
markkaa työpalkoissa, raaka-aineiden ostoon y. m. Tuhan-
sille ihmisille hankkii se mälitöntä työtä tai matillista an-
siota. Suurin osa tehtaan tuotteista, takkirautaa ynnä
terästä, on, epäedullisista tullisuhteista huolimatta, miety
Wenäjälle. Walmiiksi maletut ja taotut tamarat myödään
enimmäkseeen omassa maassa.

Wärtsilän tehdas on niinknin pieni kaupuuki. Työ-
mäkeä on siinä noin 500:aan ja koko asukasluku nousee
voin 900:aan. Tehtaalla on oma kirkkonsa jakaksi kansa-
koulua. Työmäen henkistä ja aineellista etua edistää
tehdasyhtiö kiitettämällä tamalla. Työmäellä vii siellä kir-
jastonsa, lukusalinsa, säästö- ja apukassansa.

Karjalan radan malmistuttua koittaa Wärtsilälle mar-
inaankin edullisemmat ajat. Karjalau emaradasta on simu-
rata medetty tehtaaseen. — Ollnea toimoo jokaiiien suo-
malainen tälle mahtawalle suilrteollisuus-laitokselle, joka
Karjalan takamailla satoja koteja elättää, tuhansien kansa-
laisten toimeentuloa turmaa.

Merkillisimpiä paikkoja Karjalassa oli Pitkänrannan
maskikaimos. Se sijaitsee Impilahden pitäjän itäkul-
malla, uiman Laatokan rannalla. Wuonna 1810 hamait-
tiin ensi kerran, että maskimalmia löytyi Pitkänrannan
muorissa. Tämä löytö ei kuitenkaan herättänyt sen suu-
rempaa huomiota, sillä asiantuntijat selittimät, ett'ei lou-
hostyö kannattaisi. Neljä muotia myöhemmin rumettiiu
kuitenkin malmia louhomaan, mutta työ seisahtui pian tar-
peellisen yritteliäisyyden ja pääoman puutteessa.

Wuonna 1820 joutui Pitkäranta englantilaisen Lio-
nel Lukin'in haltuun. Hän maltasi sen ynnä 13 muuta
malmiaihetta Impilahden ja Suistamon pitäjissä. Lukin
oli tarkasti tutkinut näiden seutujen kimennäisluoutoa. Hän
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oli siellä löytänyt maskea, tinaa, hopeanpitoista lyijyä,
sinkkiä ja grafiittia. Toimoi Kivihiiliäkin löytymän.

Wuonna 1821 teki Lukin hallitukselle ehdoituksen Pit-
känrannan malmirikkanksien käyttämisestä. Oli muodos-
tettama snnri yhtiö, joka toimisi hallitsijan erityisen suoje-
luksen alaisena. Ihtiön pääoma oli kerrassaan laitettama
hywin suureksi, yhdeksi miljoonaksi ruplaksi, jaettuna 1,000
ruplan osakkeihin. Ihtiö saisi omistusoikeuden kaikkiin

malmiaiheisiin kuuden peninkulman laajuisella alalla yunä
täydeu käyttöoikeuden kaikkiin tällä aineella olemiin Vesis-
töihin ja halkometsiin. Liikemoittoa kuivaili Lukin erit-
täin edulliseksi: „wähintäin 25 prosentiksi, marinaankin
50:si, luultamasti 100:si, mutta mahdollisesti 500 prosen-
tiksi pääomasta". Hallitus suostui Lukinin pyyntöön ja
antoi hänelle nuo anotut etuoikeudet. Mutta tuosta suu-
resta yhtiöstä ei kuitenkaan tullut mitään. Ei näet saatu

Pitkänrannan wastikaiwos.
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tarpeellista osake-pääomaa kokoon. Lukin sentähden me-
netti oikeiltensa, kun ei työtä moitu panna alkuun.

Tällaisessa lepotilassa oli sitten Pitkänrannan kaimos
11 mnotta, kunnes sen uudestaan maltasi eräs Omeljanom
nimineil meuäläineil. Hän alkoi oikein todenteolla muorta
louhoa ja käytti siiheu koko omaisuutensa. Mutta syystä
tahi toisesta ei häukään menestynyt ja luopui yrityksestä,
tehtyään mararikon. Pitkänrannan kaimos myötiin julki-

Pitkänrannan kaivosalueelta.

sella huutokaupalla ja joutui Impilahdesta kotoisin olemalle
ludin niiniselle talolliselle. Hän möi sen muorostaan kai-
woksen elitiselle työnjohtajalle loffriaud'ille. Wilomia 1879
jolltili Pitkäranta nykyisille omistajilleen, ruotsalais-menä-
läiselle pankkiirifirmalle Meyer «K Winberg'ille.

Näin oli Pitkänrannan kaimos kulkenut kädestä kä-
teen. Jokainen sen omistajista oli jatkauut edeltäjänsä
työtä, mutta ei kukaau ollut siiliä oikeiu onnistunut. Suit-
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rimpana haittana oli ollut riittämän liike-pääoman puute.
Wasta nykyisten omistajiensa käsissä on Pitkäranta tullut
suureksi teollisuuslaitokseksi, joka käyttää satoja ihmisiä pal-
meluksessaan.

Pitkänrannan kaimoksesta saadaan etupäässä mas-
kea, mutta myöskiu mähemmässä määrässä tinaa ja ho-
peata. Tämän lisäksi löytyy siellä kätkettynä maan po-
lveen mitä erilaisimpia metalleja ja mineraaleja. Siellä on
sinkkiä, lyijyä, grafiittia, rikkikiisna ja monenlaatuisia kau-
uiita mineraalikiteitä, niinkuin puimisia granaatteja, läpi-
kuultamia, mesikirkkaita muorikristalleja j. il. e. Kaimos-
alueella löytyy useampia kaimoksia. Symin niistä johtun
600 jalkaa maanpinnan alle.

Ennenkuin uutta kaimosta rumetaan teleinään, täytyy
tietysti ensin tutkia, missä jakuinka malmisuonet kulkemat.
Tämä tapahtuu omituisella taivalla, n. s. timanttiporan
amulla. Porana käytetään rautaputkea, jonka alareunaan
on kiinnitetty timantteja. Timantin edessä ei kestä kallio
enempää kuin pehmeät maakerroksetkaan. Kun pora pan-
naan pyörimään liikkeeseen, syöpyy rautaputki tuota pikaa
muoren sisään. Kun se on nponnut oman mittansa, kierre-
tään sen päähän toinen, samanlainen putki ja tällä tamalla
moidaan sitten jatkaa maikka satoja jalkoja alaspäin. Rauta-
putkiston onttoon sisustaan jääpi tietysti sydän osoitta-
maan sen mnori- tai maakerroksen laatna, joilla läpi pora
kulloinkin on kulkenut. Woidaan siis nähdä uiinkuiu kar-
tasta ainakin, minkälaatuista oli maan sisusta sillä tai
sillä symyydellä.

Kun miimein on malmisuoni löytynyt, niin tutkitaan
sen suunta, laajuus ja paksuus uusilla porauksilla. Wasta
iläideu walmistawien toiinieii jälkeen alkaa marsinainen
kaimostyö. Loilhomilien tapahtui! dyumniitilla. Jos malmi-
suoni oli sywemmällä, täytyy muorta särkeä hywinkin kauan,
ennenknin päästääll malmiili käsiksi. Uiltta kaimosta teh-
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täessä täytyy menetellä maromaisesti ja määrätyn suunni-
telman mukaan. Täytyy näet jättää tarpeeksi paljon ja
tarpeeksi mahmoja tukipylmäitä louhosholmien kattoja kan-
nattamaan. Itse kaimos on jaettu moneen osaan ja ker-
rokseen. Eri kerroksia yhdistää toisiinsa aukot ja kapeat
käytämät.

Tuntuu niin omituiselta, kun ajaen lähestyy Pitkän-
rannan tehdasta, ja kyytimies sanoo, että nyt sitä jo kul-
jetaan ontolla maanpinnalla. Tuolla synkässä symyydessä,
satoja jalkoja maantien alla, työskentelee himmeiden lamppn-
liekkien matossa ahkera ihmisparmi, loitsien esiin maanemän
rikkauksia. Ia täällä ylhäällä paistaa niin kirkkaasti Luo-
jan lämmin päiwä, taiwaan laki näyttää niin kauniin sini-
seltä ja ruohoinen tienwieri niin eloisan miheriältci.

Saamuttuamme perille, koetamme tietysti päästä kai-
wolsia katselemaan. Meille annetaan joku työnjohtaja op-
paaksemme ja tämä wiepi meidät siihen paikkaan, mistä on
sopiminta laskeutua alas sywyyteen. Warowaisinta on sitä
ennen pukea toiset, huonommat maatteet päälleen, sillä lo-
ivasti sitä rähjääntyy ja rymettyy, kaimosportaita astuessa.
Opas ottaa tulisoihduu käteensä ja antaa samanlaisen mie-
raalle. Soihtu on tehty pikkusormen paksuisista termas-
liisteistä, jotka oivat toisiinsa kiinnitetyt rautamanteella.
Se kestää hywin toista tuntia, jos sitä pitää pystyisessä
asemassa tulenliekki ylöspäin.

Näiu marnstettuna sitä nyt lähdetään astumaan alas
kaimosportaita niyöten. Portaat owat tawallisia tikapuita,
joiden astelmat joskus omat raudasta, mutta euimmäkseen
puusta tehdyt. Tikapuut kulkimat ainakin siinä kaimok-
sessa, jota tämäli kertoja tnmi katsomassa, aiman kohtisuo-
raan alaspäin. Kymmenisen sylen perästä saamiltaan pie-
nelle, puiselle lamalle, jonka siivulta aukeaa toinen aukko,
johtaen seuraamaan kaimosholmiin. Tästä aukosta tullaan
samanlaisia tikapuita pitkiu kolmannelle lama-alustalle, sieltä
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neljännelle j. n. e., yhä alaspäin pilkko pilneässä symyy-
dessä. Tnlisoihdlltkaan eimät malaise kuin lähintä ym-
päristöä.

Astuminen noita kohtisuoria tikapuita myöten on
hieman maikeata. Ensiksikin täytyy kaiken aikaa kiimetä
maan yhden käden marassa, knn tulisoihtu on toisessa kä-
dessä. Toiseksi omat tikapuiden astelmat aimau paksussa,
tahmaisessa samimellissä, sillä ilma alhaalla kaimoksessa
on kosteata ja mettä tippuu lakkaamatta kattoholmeista
ja tihkun seinien raoista. Täytyy olla hywin Maroillaan
astuessa, ett'ei luiskahda, sillä silloin möisi snistna tiesi
kilinka symälle ja murskaantua. Toisiin kaimoksiin on pääsö
helpompi, niihin luin johtaa oikeat rappnportaat tai hi-
nauslaitokset. Eräissä kohdili hinaamat työmiehet itsensä
alas snnrissa tynnöreissä.

Kaimoksissa on ilma lylmänmiileätä. Sormet oikein
pyrkiwät kohmettilmaan. Erittäin mahtamalla ja juhlalli-
selta kuuluu dynamiittilankaus tuolla alhaalla. Kumea
ääni jyskää kuin komin ukkonen Holmista Holmiin, käytä-
mästä käytämään. Koko kaimos tärisee. Joskus sattuu
kiwilohkare irtautumaau jonkun Holmin katosta tai sei-
nästä ja silloin on hengenmaara lähellä alla olijoille.

Kaiwoksen pohjalla knlkee rantaillell kiskotie lonhotnn
illalmin kitljettamista marteii nostoaukolle. Malmimamiut
työnnetääll kiskoja pitkiii miesmoiiualla. Louhostyössä il-
mestyy tietysti hywin paljon kelpaamatontakin tawaraa.
Nämä lnallnista köyhät limet paiinaan erilseeii ja kuljete-
taan sellaisiin käytämiin, joissa ei enää lonhota. Käytä-
mät täytetään kattoaan myöten ja sunret onsikohdat saa-
daan sitell täyteläisiksi ja kestamiksi kailnattamami yleuipänä
olemicli kerroksien raskasta painoa. Joka kaimoksessa löy-
tyy edelleen pumppulaitoksia, jotka lakkaamatta omat käyn-
ilissä. Tämä on wälttämätöutä, sillä muilten täyttyisi
kaimos pian medellä. Pumppulaitosta käytetään maan
päällä olemien höyrykoneiden amulla.
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Maanpinnalle nostettu malmi lajitellaan ensin tar-
kasti, jotta saataisiin köyhimmät kimimöhkäleet pois eroi-
tetniksi. Kelpaama malmi wiedään sitten malssilaitokseen.
Wahwojen teräswalssien wälissä inusertuwat komat kimi-
möhkäleet aimau kuin olisimat sokuripaloja maan ja lnililt-
tumat jauhoksi. Tämän janhon sekaan silrmotaml keitto-
suolaa.

Täiliäii perästä alkaa kelpaaman, puhtaan metallin
eroittamme.: malmijanhosta. Se tapahtnll osaksi tnlen
awlllla, osaksi illollimlitkaistellkemiallisten prosessien kautta.
Emme huoli tätä menettelyä tarkemmin seurata. Se maau
mainittakoon, että malmijauho palmaan silnriiil, hapoilla
täytettyihin ammeisiin, joissa puhdas metalli mähitellen
erkanee niistä aineista, joihin se on ollnt yhdistettynä.
Tähän liuentamiseen käytetääii muun muassa rautaa. Pit-
känrannan tehdas ostaa sentähden mnotnisesti snnret mää-
rät romurautaa.

Kun pilhdas metalli miimeiil oil eroitettil, jäämät
innnt aineet tähteinä jälelle. Nämä knonatähteet eimät
sentään joildn hnkkaan, maan niitäkiii käytetääii. Sellaista
tähdekuonaa on esim. rautakloruuri. Tätä ainetta sisäl-
tämä liuos sekoitetaan samella ja seos poltetaan pnna-
iuullaksi. Pitkäliraiiiian tehdas moipi täten malmistaa
iiiill paljoil plinamliltaa, että sitä olisi kolo maamme tar-
peeksi. Toisista tähdeaiueista saadaan lasia. Pitkässä-rannassa onkin kaimosteollislluteen yhdistetty suurenlaiuen
lasiiiivaliiiistlls. Tehtaaii sulatllsllliilit moimat tarwittaessa
malmistaa 3—4 miljoonaa lasipulloa muodessa. Tätä mii-
lneksi iuaillittua tamaraa miedääli iiiilt'ei yksiliolnaan We-
näjälle ja oli sillä miillie aikoina ollnt hymä nleliekki.

Oli mnnten hauskaa katsella lasinpuhaltajia, kun he
omat työssään. Pitkässä jonossa seisomat he uuniensa
edessä, liikutellen puhalluspntken päässä olemaa tulikuu-
maa, sillaa lasimöhkälettä. Tuossa tuokiossa on pnllo
malmiiksi puhallettu ja walettu. Pullou olitewllus syiityy
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näet puhaltamalla, sen ulkomuoto taas erityisissä malimissa.
Pieniä poikia, puiset kaukalot käsissä, juoksee edestakaisin
lasimlnien edustalla, ottaen ivastaan malmiiksi puhalle-
tut ja muodostetut pullot puhaltajilta. Pullot wiedään
erityiseen kuumaan uuniin, jota mähitellen jäähdytetään.
Täten tulemat pullot kestämiksi ja estyivät paikalla särky-
mästä. Lasin puhaltaminen on raskasta työtä ja maatii
termeitä keuhkoja. Tuskin siinä työssä pitkäikäiseksi pääsee.
Tno tawaton kuumuus nimin ääressä mahtaa olla hirmeän
rasittama. Aiman tehtaan edustalla löytyykin ryöppykylpy-
laitos, jossa lasinpuhaltajat kesäiseen aikaan käymät mil-
moittelemassa. Ainakin kerta tunnissa juoksemat he mesi-
snihkun alle — täysissä maatteissa ja tamineissa. Läpi-
märkinä palaamat he takaisin työhönsä ja tnota pikaa omat
heidän maatteensa rntikuimat. Tätä menoa jatkuit pitkiu
päimää. Se ei mitenkään saata olla termeellistä. Mutta
raataja rahanalainen, ei hän jouda katsomaan, mikä on
termeellistä, kun on iso perhe raskaalla työllä elätettämä.
Toinen, onnellisemmassa tilassa elämä ihminen käyttää hä-
nen työlisä tuotteita, ajattelematta ja tuntematta palmele-
maa meljeä, joka saapi päimän raskauden kantaa, sen hiet
kestää.

Pitkänrannan tehdas tuotti m. 1885, 456,000 naulaa
puhdasta maskea, 34,400 naulaa tinaa ja 1,220 naulaa
puhdasta hopeaa. Tehtaan työmäki nousee noin 600 hen-
keen ja tehdasalueella asuu toistatuhatta ihmistä. Ou
kilin pieni kaupunki konsanaankin. Tehtaalla on oma kansa-
koulunsa, oma pappinsa, oma lääkärinsä ja oma sairas-
talonsa. Paljon on siellä ulkomaalaisiakiu : ruotsalaisia,
saksalaisia ja menäläisiä.

Kaikesta huomaa, että Pitkäranta jo sijaitsee kansalli-
suutemme rajamailla.
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Pitkästärannasta ei ole kuin pieni pyöräys rajalle.
Poikkeamme rajan toiselle pnolelle, esim. Aunuksen kaupun**
lia eli „Anulsen linnaa" katsomaan. Tuollainen matka
moipi monessakin suhteessa olla hauska ja opettamainen.

„Anuksen linnil" sijaitsee noin 60 kilometria Suo-
men rajalta. Sinne wiewä maantie kulkee tasaista hiekka-
kangasta myöten. „Doroga" ") oli pehmeä ja pölyinen,
kerrassaan luonnonmoimien mallassa. Ei „lohenneta"
niinkuin Suomen puolella. Luonto on aiman toisenlaiiien
luin Suomessa. Ei missään näy iloita jyrkkiä, metsärin-
teistä maaroja, jotka tekemät Sortamalan ja Impilahden
maisemat niin kauniiksi. Ei myöskään näy mitään saa-
ristoa. Rannasta aukeaa kohta Laatokan aama ulappa.

Aunuksen kaupuuki sijaitsee keskellä miljamaa tasan-
koa, jota sanotaan „Annksen angiekse". Tämän tasangon
halki juoksee kaksi pientä jokea: Mägreän ja Mösenjoki.
Noin parikymmentä kilometriä Laatokasta yhtymät ne n. s.
Almoshen-joeksi. Tässä niiden yhtymäpaikassa on „Anuk-
sen linnil".

„Anuksen augie" on tiheimmin asuttu seutu koko
Weuäjäu-Karjalassa. Siellä on kylä kylän mieressä, ett'ei
niiden malilla ole kuin neljännes, korkeintaan puoli kilo-
metriä. Rakennukset noissa kylissä omat pyöreistä hirsistä,
enimmäkseen tuota Wenäjän-Karjalassa tamallista mallia.

„Annksen linnll" ei siluresti eroa ympäristöli maa-
kylistä. Senpämuoksi onkin, siinä missä kaupunki alkaa,
pystytetty patsas ja siihen kiinnitetty puutaulu, jossa we-
näjänkielellä ilmoitetami, että tässä se nyt on Aunnksen
kaupunki. Taulu on siis samalla jonkunlaisena Vaede-
ker'inä eli matkaoppaalla, sillä siinä ilmoitetaan mmm
muassa sekin seikka, että kaupuugissa on noin 150 taloa
ja asukkaita noin 700 maiheilla.

«) Tie.
«) Korjata.
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Kaupungissa ei huomaa merkkiäkään asemapiirrok-
sesta. Kadut, eli paremmin sanoen, ajotiet kulkemat ilman
mitään järjestystä ja niiden marsille omat talot rakennetut,
noin sikin sokin maan, pääty kadulle päin. Julkisista ra-
keunuksista mainittakoon kolme menäläistä kirkkoa, joista
yksi kiminen, sotamäen kasarmi, mankila eli „tyrmä", sairas-
talo ja kaupungin koulutalo. Lutheriuuskoisilla suomalai-
silla on täällä pieni rukoushuone.

„Annksen linnan" warsinaiset asilkkaat eli „rahwas"
owat järjestääi:karjalaisia. „Herrat" eli mirkmliiehet owat
wenäläisiä. „Rahwas" pllhml „Liwwiii kieldy", s. o. Au-
nilksen-Karjalan murretta. Kauppiaatkin käyttämät omassa
keskuudessaan tätä kieltä. Kaikki osaamat he kuitenkin we-
näjänkieltä, ken paremmin, ken huonommin.

„Herrat" eli säätyläiset puhumat keskeuääu menäjää.
„Maltetah i herrat limmikse paishta". Ei auta muu
kuin malttaminen näin suomalaisen mäestön keskuudessa.
„Herroja" ei mnuten ole paljoli. Heistä mainittakoon tie-
tysti ensimmäisenä kaupungin poliisimestari eli „ispraw-
niekka". Kunnia sille, jolle kimma tnlee. Sitten senraa
lilettelossa iiiiiittainia ilpsierejä, pari lääkäriä, postimes-
tari, „golowa" eli kaupungin waltunskunnan esiiuies, papit
ja koulumestari.

Eläluäntawat omat yksinkertaisia. Kaupungin por-
marit eli „rahwas" elämät kerrassaaii samaa elmliää kuin
ympäristön talonpojat. Hymiii suosittlllia teollisuutena on
heillä mesirinkelien leipoiuilien. Näitä rinkeliään kuljetta-
mat „Aiiilksen lmnau" asukkaat smlret llläärät Slioiileii
puolelle markkinasta uiarkkiiiaan.

Säätyhenkilöiden seurustelutamat omat yhtä yksin-
kertaisia. Pistäytään inilloin toiseil, milloin toisen luo
pakinoimaa» päimän tapauksista, ilmasta y. m.* Andrej
Petromitsch on ostanut itselleen mlden turkin, liwan Ste-

') Herratkin osaamat puhua Aunuksen-Karjalan murretta.
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panomitsch maihtcmut ivanhan hemosensa uuteen ja parem-
paan. Ia siinä se menee pieni miinaryyppykin mukiin
puheen jatkolla noin aamusta päimin. Iltaa istutaan
mhistipöydän ääressä.

Kirjapainoa ei löydy, ei sanomalehtiä, ei paiwän
polttamia kysymyksiä eikä puolueita. Teknillisten keksintö-
jen alalla ornat „Anuksen linnan" asukkaat tällä höyryn
aikakautena käyttäneet hymäkseen ainoastaan tuon perin
menäläisen keksinnön „samowaarin".

Palaamme takaisin rajan yli. Tulemme Sortama-
lan kanpnnkiin.

Sortamala on Silomei: puoleisen Raja-Karjalan
henkisenä ja aineellisena keskuksena.

Kaupungilla on kaunis asema Laatokan rannalla.
Sen mastapäätä on snuri Niekkalan saari korkeine muori-
lleen. Mannermaankin puolella kohoaa useampia muoria
ja niiden malissa on pieniä jänniä: . Airanne, Hympylän-
ja Liikolaujärwet. Wallolahti jakaa kaupuugin kahteenosaan: manhaan, jota tamallisesti nimitetään „Kanpilngii:
puoleksi", ja uuteen eli „Kymölän piloleen". Niitä yhdis-
tää toisiinsa pitkä kämelysilta. Uuden kanpunginosan luoii-
nollisena jatkona on Kymölän seminaariii alue koulil-
rakemiuksiueeu.

Sortamalan kaupuuki ou „iliitä esnvallail pienimpiä".
Siinä on maan 1,200 asukasta. Nakemmstapa on saman-
lainen kuin maamme muissakin pikkukaupungeissa. Vä-
hänkin ivnrakkaammilla perheillä on koko talo omassa hal-
lussaan. Talon yhteydessä on tamallisesti pieni puutarha
tai aiuakiii mahan istutuksia. Julkisista rakennuksista mai-
nittakoon kaupungintalo. Se on hywin siemä, tnnnetun
rakennustaiteillamme Sjöström'in piirustuksen mukaan ra-
kennettu. Siinä löytyy pieni historiallis-kansatieteellinenmuseo, johon on koottu Itä-Karjalau muinaisuutta ja ny-
kyistä kansanelämää malaisemia esineitä, mmm muassa
muutamia satoja kimikanden aseita ja työlainsa.
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Kaupungin laidassa on Wakkosalmen puisto. Dhdeltä
puolelta rajoittaa sitä puoliympyrässä Airanteen järmi,
toisella puolella pieni Wakkojoki, jota lnyöten wiimeksi niai-
nitun järmen mesi laskee Laatokkaan. Kaunis Kuhamnori
sijaitsee osaksi puiston alueella. Sieltä on erittäni kaunis
näköala. Itäisellä ilmansuunnalla kohtaa silmä laajan,
keskeytymättömän metsämaiseman, jota korkeat muoret etäällä
reuuustamat. On kuin seisoisi Raja-Karjalan salojen kyn-
nyksellä ja Kirjamalahden maaroilta nousema kaskensamu
tekee mielikmvituksen mielä täydellisemmäksi.

Kuuluu kimakka wihellys, joka silmänräpäyksessä muut-
taa tunnelman toisenlaiseksi. Vaistomaisesti kääntyy silmä
ääntä hakemaan ja näkee, kuinka höyrymeturi kiitää teko-
särkkää pitkin Vakkolahden poikki, pitkä jono tawarawan-
nuja perässään.

Siellä se nyt on Karjalan rata, tuo kanan kai-
hottn, hartaasti toimottu! Tuokoon se uutta mireyttä Kar-
jalan takamaille, milkkaampaa henkistä yhteyttä muun
Suomen kanssa!

Sortamala on tärkeä koulukaupunki. Paikkakunnan
suurin oppilaitos on Kymölän opettajaseminaari.
Seminaarin edelläkämijänä oli n. s. Siitosen koulu,
jonka puolisot Herman ja Elisabet Hallonblad pernstimat
Kymölä niiniselle maatilalleen lähelle Sortamalan kau-
punkia.

Siitosen koulu alkoi toimeusa m. 1864 ja jatkoi sitä
hymällä menestyksellä muoteen 1880. Se oli jonkinlaisena
kansakoulun ja kansanopiston mälimuotona. Opettajawoi-
nlat olimat erittäin hymät ja oppilaita oli runsaasti.

Myöhemmin heräsi Siitosen koulun perustajissa aja-
tus, että heidän kouluusa oli nmutettama opettajaseminaa-
riksi. He tarjosimat koko Kymölän suuren maatilan ynnä
260,000 markan pääoman Suonieu maltiolle, jos maltio
ottaisiperustaakseeli opettajasemiuciariu Sortawalaml. Wuo-
dell 1879 maltiopäimillä ottiwat Waltiosäädyt tarjotuu lah-
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jan ivastaan ja Karjala sai seminaarinsa. Uusi oppilaitos
alkoi toimensa m. 1880 ja Siitosen konln lakkasi.

Sortamalan seminaarin merkitystä on tarpeetonta
kuivata suomalaiselle lukijalle. — Paitsi seminaaria on
Sortamalassa tätä nykyä olemassa kunsilnokkainen, suo-
menkielinen tyttökoulu, miisiluokkainen, suomenkielineu poika-
lyseo, merimieskoulu ynnä kutoma- ja käsityö-koulu, jotka
kaikki nauttimat maltioapua.

Sortawalassci tehdään paljon ja innokasta työtä
Raja-Karjalan kansan kohottamiseksi. Ia kansan taajat
rimit alkamat jo tuota työtä huomata, alkamat käsittää sen
tekijöitä luotettamiksi Mamikseen.

Sortawala ja „Annksen linnil" owat kaksi wanhaa,
perin karjalaista pikknkaupunkia. Ia kuitenkin owat ne
niin erilaisia.

Mistähän sekin tulee?



Toinen Luku.

Salomailla.

~Paue juoni juoksemahan
„W.llä mailla, manterilla,
„Näillä miehen metsimailla,
„Näillä harhoilla saloilla.

.Metsän onni, metsän Osmo

»Laske wilja walloillehen
„Laftin haaran hartiasta,
„Poitki Pohjolan joesta,
„Siwuts' o» Imandron järwen".

MysyZwaaran Petrin peuranwllrestä.

Itä-Karjalair saloperukka. «Nigic". Hirsikuusikko. Itikat. Hou-
gikkokangas. Kulo. Silo. PorraZsilta. Raja-Karjala, metsästäjän lu-
ivattu maa. „Uumenet" salojärwien raiinoilla. Heilumilla hcttehillä,
läiktymillä lcihtehillä, jossa joutsenet munimat, hanhi pojat hautclemi.
Orawmi- ja naädänjahti. Peura ja peumnajo. „Ahkiwo". „Kondii".
Karhunjahti haaskalta. Karhu kaurahalmeella. Karhun kiertäminen. Kar-
huntappo taimella. „Nijä maha «varain, dai cnämbi himotti". „Moa-
kondii" ja milita karhuntaikoja. ..Monhaldii**. Nettelöitä karhunkiertä-
nusessä. Ignoi Wornancn ja hänen poikansa. Ilmekscnhiihto. Hukanajo.
Koirat. „Talukkoa pcrttjih. mäne tiijä koirat symmäh". Pänuml kiiulun
koittaessa.

Jos siirrymme pohjoisen Laatokan rantamyöhykkeestä
koilliseen päin, niin tulemme Itä-Karjalan salomaille. Sal-
min, Suistamon, Korpiselän, Snojärmen ja 110-
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mantsin pitäjät muodostamat tämän salomaan. Eteläinen
osa Salmia, joka ulottuu Laatokan rantaan, ja läntinen
osa Suistamoa omat kuiteukin merrattain tiheään asuttuja.

Pamilou
koski

Ilomantsin
salolla.

Walokuwan
mukaan.

Asntus marsinaisilla salomailla on yhtä harmaa kuin
Lapin rajoilla, parhaastaan yksi ainoa asnkas neliökilo-
metrillä. Maa on enimmäkseen snoperäistä, toisin paikoin
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karua kangasta, metsäistä ja maikeasti miljeltyä. Huo-
mattama ominaisuus näiden seutujen mesistöissä on joki-
mesien paljous. lärmiä kyllä löytyy, mutta ei läheskään
niin paljon kuin on tottunut Samossa ja Hämeessä näke-
mään. Vedenjakajana on Salpausselkä. Sen länsi- ja etelä-
puolella olemat medet laskemat osaksi Saimaan mesistöön,
enimmäkseen Laatokkaan, mutta itäpuoleiset juoksemat Äänis-
järmeen.

Metsä on suo- ja louhiperäisillä mailla parhaastaan
knusilloa. Toisiii paikoin kaswaa knnsikko tamattoman ti-
heäksi pensastoksi. Puut omat siinä ivaan parin sylen
korkuisia, käsiwarren paksuisia. Ne seisomat niin taajassa,
että estämät toisiaan kasmamasta. Tämä on rajalaisen
kielellä „rigie". Ken on talmisella metsäretkellä tällaiseen
rikeikköön joutunut, tietää kyllä pahaan paikkaan joutu-
neensa. Ei tahdo millään siinä suksimies päästä kulke-
maan. Matalammat kuuset omat paikka paikoin yhtenä
läpinäkymättömänä lmnimuurina latmasta alaoksiin asti.

Toisin paikoin on metsä hirsikuusikkoa. Siellä täällä
kohoaa kuusieu keskellä solakka koimn tai haapa, jonka he-
leänmehreät lehmät kesällä omat silmälle maihtelemana miih-
dylleenä. Saadalseeli maloa, täytyy täällä lehtipuiden
kusmaa hywin pilliksi. Vartaloltaan omat ne oksattomia
ja masta latmapäistään alkamat haaraantna. Tällai-
sessa metsässä, jossa puut saamat kaswaa raiwaawaa ih-
miskättä kokeinätta, kunnes ne joko manhuuttaau tai sala-
man iskeminä kaatilwat ivaahan, tapaa oikein kasmilunnan
jättiläisiä.

Ilma on „närerigiessä" kostean miileätä, ja niukasti
pääsee täune päimänmaloa tunkeutumaan. Tyyni hiljai-
suus mallitsee. Lentoon hajaaiituman pyynparmen pyriliä
ei pitkäksi aikaa hiljaisuutta häiritse. loukun sekunnin
perästä on pyrinä taliolmilt ja pyyt istuutuneet läheisiin
puihin. Etäällä kuuluu maan palokärjen yksitoikkoiilen kal-
kutus kelon puun kylkeen.



43

Mutta jos kulkija wäsyneenä maan mahaksikin aikaa
istahtaa mättäälle, kuusten siimekseen, niin kuulee hän
ympärillään hiljaista, tinajamaa ääntä. Mä warttnwalla
moimalla soipi tama surullinen ääni hanen karmissaan.
Hiljaa, mutta marmasti, lähestyy itikkaparwi. Ei aikaa-
kaan, niin on jo ilma harmaana näitä kiusaajia. Niitä
istuu niskassa, kasmoissa, käsissä ja joka paikassa, missä
maan eiwät waatteet ruumista suojele. Lehtimiuhkalla
moipi hän kyllä hosua mainoojansa loitommaksi, mutta
uusia parmia ilmaantuu yhä entisten sijaan, kunnes sitä
wiimein kyllästyy tnohon epätasaiseen taisteluun ja lähtee
mailla mäsyneenälin liikkeelle.

Karjalan rajalainen suojelee itseään itikoita ivastaan
muun Miiassa n. s. „tshakkalakilla". Tämä on kemyt, ai-
minaineii päähine, jonka eteinen, silmäreijillä marustettu
reunus naamarin tmvoin peittää kaswoja, takareuna niskaa.

Vähitellen mnuttun knusikko hongistoksi, maanlaatu
kliimaksi kankaaksi. Tuntllil niin kemeältä hengittää täällä
luoiinon mahtamassa pylwässalissa. Korkeiden honkien oksat-
tomat rnngot eiwät himmemiä waloa eimätkä rajoita näkö-
alaa. Honka on iloinen pun. Näreessä sitä mastoin on
jotain synkkää ja rajoittamaa, joka mieltä ahdistaa.

Kangashongiton pahin mihollinen on kulowalkea.
Se syttyy joskus ilkkoseutiilesta, useimmin ihluisten huoli-
mattomuudesta. Salolaisen tottuuut silmäymmärtää kohta,
mitä tuo sakea, yksinäinen famupatsas tuolla taimaanran-
nalla merkitsee.

Viesti kulkee talosta taloon, kylästä kylään. Ken
maan kynnelle kykenee, rientää kuloa sammuttamaan. Mntta
sammuttajia ou mähäu uäiu harmaan asutussa seudussa,
matka pitkä ja kesähelteiseu päimän paahtama kangas ruti-
kuima. Tuota pikaa on koko kangas tulessa. Alhaalla
maanpinnassa kiihdyttämät kanerwat, knimat risut ja jäkä-
lät tulen woimaa. MMM „puittaa" liekki yhtä nopeasti

Metsä palaa!
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honganlatmasta honganlatmaan. Kuumuus synnyttää il-
manmetoa ja kipinät ja kekäleet lentämät loitos ilmassa
liekin edellä.

Sammuttajat kaatamat puita pitkissä liujoissa, es-
tääkseen tulen lemiämistä. Maanpinta raimataan puh-
taaksi kanermista ja risuista. Miehet ja naiset hosumat
liekkejä suurilla lehtiluudilla. Ihmisten huuto, kirmeiden
pauke, liekkien räiske ja kaatumien puiden jyske kuuluu
yhä loivemmalta.

Ellei mäkeä ole riittämästi, ellei kulo satu kulke-
maan suurta suota kohden, niin täytyy ihmisten mäsyneinä
luopua toimottomasta taistelustaan tuhoamaa luonnon-
moimaa ivastaan. Täytyy maroa sitäkin, ett'ei joudu saar-
roksiin liekkien keskelle. Kangas palaa laajalti, kunnes
rankkasade miimein tulen sammuttaa.

Ei ole sen toiwottomampaa näkyä kun: tuollainen
knlowalkean polttama kangas. Kuiwuneina lunrankoina
seisomat siellä kelohongat, muistuttaen tulen hämitystä.
Vuosikymmeniä moimat ne pysyä pystyssä, ennenkuin wii-
mein lahoamat ja äkillinen rajnilma kaataa ile maahan.
Hamumetsän sijaan alkaa ensin syntyä lehtimetsää. Ensim-
mäiset loimut ja haaivat näyttämät niin surkastlnleilta,
rosopintaisilta. Palmmt maa ei anna niille tarpeeksi ra-
miiltoa. Aikojeil kuluessa lihoaa knitenkin lllaaperä ja luon-
uon ikuisesti syiiiiyttämä mouna tasoittaa kaikki entiselleen.

Kankaan takana aukeaa awara, laakea suo. Monta
kilometriä kestää silota ja yhä maali suota. Puuertamau
8p imFnuin-sammaleen peittämässä suomudassa kaswaa Har-massa, rnskeanhelpeistä, karkeata saraheinää, pursuja ynnä
korttelin, parin korkuisia waiwaiskoiwuja ja pajupehkoja.
Harmassa, ikääukuin kurjaa ulkomuotoaan snrren, seisomat
ntoileil sylen päässä toisistaan surkastuneet snopetäjät,
näyttäen oikein jättiläisiltä waiwaiskoiwujen ja pajupehko-
jen rinnalla. Suopetäjä kaswaa voin sylen, parin korkui-
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seksi, käsiranteen wahwuiseksi, illlltta keskeytyy kaswussaan
ja knimnn miimein kokoiiaan. Kuimat, hmvitttoinat karah-
kat tekewät suomaiseman mielä kolkommaksi.

Ihmiskättä ja kulttuuria muistnttaa rahkasnon yli
suorassa liujassa johtuma porrassilta. Sylen pituisia
parrenpäitä on sotkettu poikkipuolin mierekkäin metelään
maahan. Hemosella ei sellaisella kapulasillalla moi kulkea
muuta kuin ratsain. Tamarat, jos sellaisia on, Lomite-
taan säkkeihin eli „hoawoloihin" kahden puolen hemoseu
selkää, niin että knmpaisessakin säkissä on yhtä raskas
paino.

Näin kuljettimat suojärmeläiset mielä milosikymmen
sitten kesäiseen aikaan jauhotarpeensa Aunukseii Petrostoilta.
Näin kulkee salolainen wieläkin kylästä toiseen. Hewoset
Raja-Karjalassa owat hywin tottuneet porrassiltoihinsa.
Varomasti tinmilstaa hemoneil ensin kannollaan sotkupor-
taail kestäwyyttä, ennenkuin se koko ruumiinsa painolla
siihen astuu.

Vanhassa porrassillassa painumat sotkuportaat aikaa
myöten silon pintaa symemmälle. Täten syntynyt uoma
täyttyy pitkien sateiden perästä reunojaan myöten medellä
ja koko silta näyttää kaukaa katsellen pitkältä, mälkkymältä
mesiojalta. Hemoselta kysytään silloin mielä sunrempaa
maromaisuutta, liukkailla ja näljäisillä portailla astuessa.

Naja-Karjalan saloperukka on metsästäjäli llnvattll
maa. Täällä herättää hänen intoaan miljalti löytymä
metsänriista, täällä miehättää häntä jylhä erämaan luonto.

Ajatuksiisi waivuneena astut pyssy olalla hirsikau-
gasta. Loitompana juosta häärii pieni, harmaan hallcch-
tawa, pystykorwa, teräwäkuouo Harmi koira. Äkkiä kuu-
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luu koiran kimakka hauknnta tuolla etäämpänä. Sinä
kamahdat ajatulsistasi. Vaistomaisesti tempaat pyssyn
käteesi ja lähdet rientämään sinne, missä, kaiknu koiran
haukunta. Mä kimakammin soivi tämä mieluinen ääni
törmissäsi, aina maan samasta paikasta. Siitä tiedät koi-
ran puussa istumaa lintua haukkuman.

Jo saamut lähemmäksi, ja tuossa kelohongan katalat-
massahan istuu koppelo, käännellen päätään ja tarkasti
seuraten koiran liikkeitä. Läheisiin puihin omat nousseet
poikaset, tyrmistyneet oksien juureen, punn rnnkoa masten.

Kot! kot! kot! kuuluu koppelon ääni kelohongan lat-
masta!

Jo olet ampumamatkan päässä ja laukaiset pyssysi.
M'ympäri toistaa kumea kaiku pyssyn pamaukseu. Se
kiireilee kummasta kunnaaseen, knnnes se mihdoin yhtyy
salon honkien huminaan.

Mutta alas korkeudestaau sortuu metso. Se pon-
kahtaa oksalta oksalle, lainaa altansa hienot, kuimuueet
risut ja tömähtää miimein mättäälle puun juurelle. Siellä
istuu jo kahdella jalalla Harmi saalistaan odottamassa.
Vihasesti iskee se siihen hampaansa, kunnes itse saamut
paikalle ja kiellät koiraa lintua ramistelemasta.

Suuren salon järwet owat, kuten arwatakin sopii,
ivesilinnnista hywin rikkaita. Salolainen ei siitä riistasta
paljon mälitä. Sotkia pitää hän kuitenkin kanoinaan ja
mnnittaa niitä omituisella lamalla. Sotka näet tekee pe-
sänsä lahopuiden koloihin. Tätä seikkaa käyttää salolainen
hymäkseen. Salojärmien rannoilla kasmmviin puihin rii-
pustaa hän keinotekoisia sotkanpesiä, eli n. s. „uumeuia".

Kun sotka oli laatinut pesäusä uumeneen ja muni-
nut sinne munasarjansa, niin korjaa uumeneu omistaja
munat haltuunsa. Lnnlisi sotkan tästä pelästymän eikä
enää toista kertaa mnniwan niin rauhattomaan paikkaan.
Eipä niinkään. Se tulee uudestaan ja munii uuden muna-
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sarjan, kunnes tämän käy samoin kilin edellisenkin. Vii-
mein annetaan toki sorsan rauhassa mmnaan hautoa, sillä
miluten rupeaisiivat linnnt koko järweä karttamaan ja uu-
menen omistaja kadottaisi kanansa.

Heilumilla hettehillä, läiklywillä lähtehillä pesimät
hanhi ja joutsen. Hanhi se on oikein erämaan lintu.
Sen kimakka ääni kuiiluu kemäällä niin kolkolta suurella,
autiolla suolla.

Joutsenia tapaa jo Korpiselässä, yleisemmin Suo-
järwellä ja Ilomantsissa, Aunnksen Karjalassa sitäkin ylei-
semmin. Tämä miisas ja arka linln rakentaa pesänsä luo-
pääsemättöinille rahkasoille, suosilmien ranlioille. Ei henno
metsämies oikein tätä kännistä lintua ampua, maikka pää-
sisi hiipiiuäänkin ammnntamatkan päähän. Eiwät salolaiset-
kaan juuri henno joutsenta ampua. „Anna uibi salojär-
men knkkehennu".

Oramanjahti on eräinä mnosina metsästäjille hy-
mällä ansiolähteenä. Toisin ajoin ei näitä eläimiä löydy
kuin niineksi maan. Oramamiehellä on aina kirmes muka-
naan, kiln hän kulkee salolla. Sattuu näet usein, ett'ei
ammuttu otus putoakaan puusta alas, maan jääpi oksalle
riippumaan. Silloiu hakataaii puu armotta maahan, olipa
miten suilri tahansa.

Smlrella salolla näkee usein komeita honkia ja nä-
reitä, parasta hirsipuun lajia, joita ormvamiehet omat kaa-
taneet. Tuntikauden vii siinä mies pienellä kirmeellään
honkaa nalkuttauut, saadakseen käsiinsä orawan, jonka nahka
korkeintaan on 25 pennin armoinen. — Se on sitä salo-
laisten kansallistaloutta.

Orawan pahin wihollinen on näätä. Sukkelasti
pilittaa se honganlatwasta honganlatwaan, wielä wikke-
lämmin kuin orawa. Entiseen aikaan, kun näätiä oli
enemmän ja niiden nahat paremmassa hinnassa, kuljetti-
mat hiihtomiehet aina merkkoa kerallaan metsästysretkillään.
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Näätä pakenee mielellään louheen tai lumenalaisiin ryteik-
köihin, koirien sitä ahdistellessa. Sellainen paikka piiri-
tettiin tuota pikaa merkolla, joka pystytettiin lumeen pis-
tettyjen keppien maralle seisomaan. Suksensamvalla tai
pitkällä mamalla sohrattiin eläin ulos piilopaikastaan, ta-
kertui merkkoon ja tapettiin.

Tunnetuilla Wornas-weljeksillä esim. on aina näädän-
merkko pussissa, kun he kiertelewät saloja eräretkillään.
Takamuosina onnistui se pyynti heille joskns erittäin hy-
win. Saimat toisinaan toistakymmentä näätää taimessa.

Itä-Karjalan salomailla löytyy monta eläinmuotoa,
joita ei lamata samalla leweysasteella muualla Suomessa.
Niinpä esim. peura ja sen pahin wihollinen ahma.

Korpiselän, Ilomantsin ja Suojärmen suurilla rä-
meillä ja jäkäläkankailla asuu kesät talmet peuroja. Poast-
armen saloa Korpiselässä ja Shemeikan saloa Suistamon,
Suojärmen ja Korpiselän kulmauksessa mainittiin ennen
hyminä peuramaina. Vanhat metsämiehet kertomat, että
Poastarmen jäällä toisin ajoin nähtiin satoja peuroja yh-
dessä karjassa.

Sydäntalmen aikana tulee peuroja Laatokan ranta-
maille, Impilahden ja Sortamalan saaristoon. Meren
saarissa ja niemissä on silloin mähemmän lunta ja kalliot
lasmmvat siellä runsaasti peuransammalta. Valamon saa-
rella löytyy kesät talmet peuroja. Ne omat sinne jääneet
talmella ja mähitellen tulleet puolikesyiksi, kun niitä ei ole
hätyytetty.

Peura on tawattoman arka eläin. Ottaa wainun
ihmisestä jo kilometrin parin päästä, jos sitä tuulen päältä
lähestyy. Se ci kammoa heikkoa jäätä laisinkaan, enem-
pää luin kylmää llwowettäkään. lääriitteessä saattaa se
rypeä tuntikausia mäsymättä, hukkumatta. lää-iljangolle ei
peura mene kuin miimeisessä hädässä, sillä siellä sen surma
pian saamuttaa.
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Impilahden Huunukanniemellä tappoimat nnottamie-
het kerran noin 30 muotia sitten koko snuren peiirakarjan,
kuudettakymmentä päätä. Peurat ahdistettiiil liilkkaalle
jäälle ja nuijittiin Mtuurilla ja muilla aseilla kuoliaiksi.

Vanhat miehet Korpiselässä kertomat, että heidän
lapsuutensa aikana tapettiin kesäpeuroja metsään wiritetyllä
jousipyydyksellä. Peurapolulle taiwutettiin nuori, sitkeä
näre luokille ja sen waraan asetettiin keihäs. Luokkiin
ivarustettiin erityinen liipasinlaitos ja siihen kiinnitettiin
nuora poikkipuolin polkna. Kun peura kosketti nuoraan,
niin laukesi jousi ja potkasi surmaaman keihään eläimen
ruumiiseen.

Talwella kuljettiwat „pedrmniehet" „ahkiwota" ke-
rallaan. Ahkimo on epäilemättä lappalaisahkion jäännös.
Muoto sillä ou ihan sellainen. Emäpuu on parin timman
paksuinen, lylyhongasta tehty. Peräpuoli on awonainen,
laidat liisteistä. Ahkimota liikutellaan tamallisesti kahden
miehen. Toinen suksimies metää sitä perässään, toinen
työntää saumalla.

Ahkimolla toimat metsämiehet saaliinsa salolta. Mntta
sitä saattoi käyttää muihinkin tarkoituksiin. Sillä medet-
tiin talivella nauriita kotiin nauriskuopasta, silloin kuin
halme sattui loitompana olemaan. — Suojärmen jaKorpi-
selän salokylissä näkee mieläkin ahkimota käytettämän.

Karhu ou Itä-Karjalan salojen komein asukas. Rak-
kaalla lapsella on monta nimeä. „Kondii", „otsho" ja
„mesikämmen" omat tamallisia Karjalassa käytettyjä karhun
lempinimiä.

Synkkä, suoperäinen kuusikorpi on kontion, metsän-
lnninkaan, mieluisin olopaikka. „Närerigiessä" maustelee
se muurahaisten kekoja, syöpi hilloja suolta. Täällä kaa-
taa se myös talonpojan lehmän, joka, harhateille joudut-
tuaan, on tälle määrälliselle alalle eksynyt.
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Karhu on Salmin kihlakunnan salolyläläisten mää-

rällisin wihollinen. Ihmistä se ei hätyytä, maikka sattuisi-
lin kesäiseen aikaan salolla ivastaan tulemaan. Ailiakin
tapahtuu tämä aui Harmoilla poikkeuksilla ja ou se silloiu
emäkarhu, joka pelkää poikasilleen pahaa tehtämnn.

Mutta hemosia, lehmiä, masikoita ja lampaita tappa-
mat karhnt paljon Karjalan takamailla. Ei knln täällä
sitä kesää, jona ei karhun tuhotöitä mainittaisi. Toisinaan
käypi peto niin rohkeaksi, että kaataa lehmän ihan talon
läheisyydessä tai hajoittaa lammasmajcm aiman kartanon
nurkassa. Ihmisen lähestyessä pakenee se knitenkin aina
metsään.

Kesällä ammutaan karhua joskus haaskalta, kun se
on lehmän tai hemosen kaatanut. Lähelle raatoa rakenne-
taan puuhun lama. Kaksi miestä lähtee tappopaikalle.
Tämän täytyy tapahtna ennen päimän laskua, sillä karhu
tulee usein jo illan snussa aterialleen. Toinen miehistä
nousee lamalle ja asettuu mesikämmentä mäijymään. Mutta
toiueu tekee suuren kierroksen koko paikan, ympäri ja astuu
sitten kotiin samoja jälkiä kuin on tullutkin.

Knn karhu lähestyy haaskaa, ottaa se kohta mai-
niin miimeksi mainitun miehen jäljistä, senraa niitä,
mutta rauhoittuu, kuu huomaa, että ue johtamat poispäin.
On näet yhtä tarkka wainulleeu kuin koirakin; osaa kyllä
eroittaa wereksimmät jäljet manhemmista eikä häimy taka-
jäljille kulkemaan.

Puussa istujan pyssymiehen täytyy noudattaa suu-
rinta ivaromaisnntta, ett'ei säikytä karhua pois. Ei saa
rykiä, ei liikkua, ei polttaa tupakkaa. Vaatteetkin pitää
olla sellaiset, jotka kanemman aikaa omat olleet aitassa,
käyttämättä.

Warowasti ja hiljaa lähestyy nyt karhu haaskaa,
toisinaan niin hiljaa, ett'ei kuulu pieuintäkään ritskettä.
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Jos kaikki hymiii onliistuu, niili snapi peto stmnallsa la-
malla istujan lnodista. „Bnljkka bokkah työnnetäh, i siih
tilah töllöy". ')

„Äijä on sen pymmön yrittäjii, harmazelleh iigodjii".*^)
Syyskesästä käypi karhu halukkaasti kaurahalmeella.

Siellä se pehiiaa ja tallaa paljon enemmän kuin minkä
jaksaa snnhnnsa syödä. Vielä myöhäissyksylläkin, knn kau-
rat jo omat iiärtteellä, käypi se tätä mieliruokaansa her-
kuttelemassa, purkaa närtteet ja syövi lailrat onlielseen.

Ensimmäisillä lumilla, tai tamallisesti mahan ennen-
kin, alkaa metsänknningas hakea talmimajaa itselleen. Toisi-
naan samoilee se peuinkulmamääriä, ennenkuin asettuu.
Knn karhit miimein löytää sopiman salonkulman lepopai-
kakseni, alkaa se lemottomasti liikklla puoleen ja toiseen,
poikkeaa oikeaan ja masempaan, astun takaisin manhoja
jälliääii. Lemottomuuttaan osoittaa se silläkin, että katkoo
pienien näremesojen latmnksia, kynsii pinta tai taittaa nii-
den oksia. Nousee toisinaan pmihnnkin, anvattamasti tie-
dustelemaan maan lnontoa, selidnll tnnvallisuntta.

Emnkarhn kaimaa useimmiten pesänsä maan alle.
Tämän „inoapesänsä" tekee karhn inieliiimmin sellaiseen
paikkaan, missä maanpinta on mahan knmvareella, ett'ei
mettä pääse malumaali pesääu, jos sattilisi smvi-ilinat tille-
inään. Pesän pohjalle kokoo koiitio kuusenoksia tai peh-
meitä sammalia. Pesän smm tukkii se usein sammalinkolla,
jättäen siihen maan sen merran reikää, että henki para-
hiksi pääsee kulkemaan.

Vanhat uroskarhut makaamat talwiuntaan tamalli-
sesti „korjulla". Laittamat maan pehmeän pahnan itselleen
jonkun knilsen jnnrelle ja asettumat sinne lemolle. Kunsen
tnuheat alaoksat suojelemat eläintä liiasta lumesta ja wä-

-l) Luoti kylkeen työnnetään; siihen paikkaan kuolee.
2) Monta on sen pyynnin yrittäjää; Harmoin onnistuu.
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hitellen syntyy sen päälle holmintapainen lnmikatos, joka
sitä kokonaan peittää. loskns tekee karhu korsunsa aiman
suojattomaankin paikkaan, muurahaiskeon kylkeen. Puis-
telee lumen päältään, kun sitä sattun liiaksi purkuamaan.

Kahta taysikllsmuista karhna ei koskaan tapaa sa-
malla makuiiksella. Emä synnyttää tammiknnn lopussa tai
helmikuussa poikansa. Ei ole poikasten suinkaan milu
emän tuuhean turkin turmissa ja maapesä on itsessäänkin
hywin lämmin. Poikaset seuraamat kaksi muotta emäänsä,
sitten eroamat.

Karhnn kiertäminen tapahtuu seuraamalla taivalla.
Ensimmäisillä lumilla, syksyllä, kili: metsämies tapaa kar-
hnnjäljet, alkaa hän niitä seurata. Karhu on miisas elän:,
älyää kyllä, että jäljet lumessa osoittamat sen tietä ja
koettaa niitä peittää. Toisinaan, kun se tapaa metsäpuron
matkallaan, kulkee se sen yli, mutta palaa kotman ajan
knlnttna takaisin eutisiä jälkiään, astnu pitkät taipaleet
juokseman puron nomaa pitkin. Tottnmatoin kiertäjä häm-
mästyy, kun kontion jäljet näin äkkiä hämiämät aiman
käsistä.

Kiertäjä senraa karhnn jälkiä, kunnes ne rupeamat
„polwiloi tegemäh". Tarkasti tntkii hän pmit tiellääil,
oliko niistä oksia katkottu, tuntuuko niissä kontion kynnen-
jälkiä. Kilteli jo sanottiin, osoittamat nämä merkit, että
karhit on katsonut kormenkulmau sopimaksi ja alkanut siellä
hakea taimista leposijaa itselleen.

Nyt ei kiertäjä enää astn eteenpäin, poistuu väin-
mastoin kappaleen matkaa taaksepäin ja alkaa kiertää koko
kormenkolkan ympäri. Piirinsä eli Kierroksensa" tekee hän
tarpeeksi laajan, ett'ei karhu maan saisi mihiä häilen toi-
mistaan. Ellei hän näin astuessaan tapaa karhunjälkiä,
tietää hän, että otus on kierroksessa.

Päimän tai parin perästä palaa hän takaisin kier-
rostaan tarkastamaan. Ellei nytkään näy karhunjälkiä,
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„katkaisee" hm: kierroksestaan jollkliil sopimail rennns-
osan. Jälkiä kun ei näy, hylkää hän tämän laidan, kat-

Karhun
pesällä.

kaisee taas jonkim päiwäii kulilttna toisen kolkan j. il. e.
Tottunut kiertäjä saapi täten larhnnpesän määrätyksi „pel-
lon snnrnol tilal".
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Nyt jätetään karhu rauhaan monen knnkaudeu ajaksi.
Kiertäjä maan tarkasti merkitsee kierroksensa, että hän sen
tuntee: paiuaa mieleensä sen tai sen kallion, katkoo mistä
hamun, nnstä kaarnan leikkaa. Sydäntalmella aletaan koi-
rien kera mesikämmenen pesää etsiä kierroksesta. Koirat
nnnskimat joka ryteikön, hiihtäjä sytii ja tunnustelee snk-
sensanmallaan jokaista eväiltämaä lumitöyryä. Korjnpesän
huomaa helposti siitä, että lumi osaksi on snlanut sen knn-
sen alaoksilta, jonka juurella kontio makaa. Maavesää sitä
mastoin on maikeampi löytää.

Jos koirat omat löytäneet karhnn, iiiill knlllilil se
kohta niiden haukunnasta. Eiwät hanku tyynesti ja kima-
kasti kuin lintua tai oramaa, maan ärhäkästi kuiu ihmistä.

Toisinaan ei tahdo karhn nonsta pesästään, semmin-
kin, jos on „poikaniekka" emä. Eräitse ryntää se ylös
sellaisella manhdilla, että lilllli pölynä tuprnaa, eritenkil:
jos sattilu korjillla makaamaan.

Nykyajan täydellisillä ampnmaneuwoilla marustetlille
herrasmetsästäjälle oi: karhuiijahti jotenkin maaratoin humi.
Pikemmin menee kontio pakoon knin yltyy päälle täyttä-
niään. Ia klill inetsäiikilningas sitten makaa merisenä,
hengetönilä hangella pesänsä edustalla, niin sääliksi tay
sitä katsellessa. Siiliä sitä ihminen on riistänyt hengen
lnontokappaleelta, saadakseen kerskata urostyöstään, joka
nyt näin totta puhuen ei olekaan niin snnri urostyö.

Toisin oli salolais-talonpojan laita. Hänen toimeen-
tulolleeli on karhit suuri wihollinen, hänen talondessaan
oi: tapetmi karhnn hinta tllntmva rahallineii etn. Ia mitä
tillee jahti-intoon, niin kyllä se on talonpojassa karhun-
jahdilla yhtä siluri kuin herrasmiehessäkin.

Muistuu tässä mieleeni Rodioin Vasha Salmin pi-
täjän Orusjärmestä. Kertoi eräästä karhuntapostaan, jol-
loin hän snksilla oli ajaillit hamvoiteltna kontiota takaa
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tiheääu rikeikkööli. Karhll siellä „toreivlli", ei enää ot-
tanilt paetakseen.

Eikö pelottaillit illellilä epäwarmalla piilukko-pyssyllä
koutiou kiiupplllnl, kysyili Vashalla?

Vanhan ajan metsämiehet tappoimat karhna keihäällä.
Se se masta oli paininlyöntiä. Eikä ollnt juuri yhdeu
miehen menemistäkään keihäällä kontiota pistämään. Karhn
on näet norja ja erittäin mikkelä eläin, maikka sitä tamalli-
sesti kömpelöksi kmvatnlln. Lyöpi tuota pikaa keihään mie-
hen käsistä. Rohkentta sitä kysytään nytkin mielä salolais-
metsästäjiltn, km: he hnonoilla piilnkko-pyssyillään mene-
mät nletsäll kullillgasta talminnestaan herättämääil.

„Äijä maha maraili, dai eliäulbi hilllotti", blillni
mastails.

On siinä taijatkin usein apuua; mauhoilla ukoilla
semmillkiu. Heillä ou ue omat koustiusa. „Vioakoiidiiii"
käpälää maitetaan hymäksi silojelilskeiiloksi. Kellä on se
taskussa, iiiiii sitä unesta ei syö karhit.

Illohtllll mieleeni eräs tarina, jonka knulin Suojär-
mellä. Oltiin ineliossa karhiinpesälle. Kiertäjä, joka oli
niitä ivanhan kansan miehiä, lnki loitsunsa Tapiolle ja
Mielikille, lupasi heille kultia kypärin, hopeita hnomallisen,
jos pyynti onnistuisi. Kun oli karhit tapettu, otti mies
lyijylnodin ja mnoli siitä meitsellään kirkkaita sirpaleita
hangelle.

Kniilkas nyt, kysyttiin: „lnpasit knltia, hopeita, an
llatkiil maan lyijyä".

Sallimliksessa se oli karhnlykkykin, armelemat illetsä-
iiiiehet. Kontio muuten kuuluu tietämänlin, konsa sille
tuhopäimä tulee. „Moahaldii" näet rnokkii lelnmikkiään

„A ei hyö siit tiietä", ivastasi mies

2) „Wäh.än pelkäsin, mutta enemmän himotti".
**) Myyrä (lalpa europ-iLa).

') Kämi alaseksi.
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hangen alla talmisessa pesässä. „loga yödy tuobi mesi-
juoman. A jälgimäi-l) merijuoman edeh työndeä. Siid
tiedeäb kondii, jotto huondeksel*^) töllöy".

Karhua kiertäessä syutyy usein ikäwiä rettelöltä.
Toisinaan yhtyy useampia miehiä eri haaroilta saman kon-
tion jäljille. Asia somitaan silloin tamallisesti niin, että
jokainen heistä pääsee „osniekakse" otukseen.

Kylässä on mäkeä jos jonkinlaista. On sellaistakin,
joka „porottaa" karhun pois malmiista kierroksesta, kiertää
sen uudestaan toiseeu paikkaan ja sanoo omakseen. Sen-
tähden omatkin karhumiehet hywin salaperäisiä kierroksiensa
snhteen.

Myöhemmiii talmella tulee kierros kuitenkiu ilmi.
Ei ole metsämies malttannt olla silihtaamatta salaisiluttaail
hymäu ystämän tormaan. Tämä kertoo uutisen kolman-
nelle, eikä aikaakaan, niin „tiietäh kai miero, jotto on sie
limanal kondie kierrokses netshie snön bokas". *^) —„Hoas-
toa ei sais, a ei nji kni mois hoastamattai olla, ylen ai-
jäl himottaa". Sellaineii se on karjalaisen luonne.

Vanhau ajan ukoilla oli karhuntappo-retkillään monta
ineiloa. Kun kontio oli kaadettu, tehtiiu kohta tuli met-
sään. Salmissa ainakin oli tapa sellainen, että joka maan
ennen „tulen loaittno" saapui tappopaikalle, hau pääsi
oslliekaksi, waikk'ei olisi pyssyääu laliaissutkaall.

Karhunpeijaisista ei enää ole muita meuoja jälellä
kmn se, että tapettn karhu aiua tuodaan tupaan. Sinne
kokoontuu koko kylän rcchmas „bessodaa" eli tanssi-iltaa
mieltämään. Tällaisissa tilaisuuksissa täytyy pitää kyläu
tyttöjä silmällä, ett'eiwät pääse „kynttä kishkomah" kar-
hulta. Karhuukynnet tuottamat näet naimaonnea ja omat
siitä syystä hywin halnttna tamaraa ueitosille.

**) lälgimcii ********* wiimein.
**) Huondeksel ********* aamulla.
**) Tuolla suon laidassa.
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Naja-Karjalcm suurin metsämies oli aikanaan Iglloi
Vornanen Tolmajärmen kylästä Korpiselän pitäjää. Hän
knoli m. 1889 60 wnoden ijässä. Ignoi Vornanen oli
ottannt petoeläiiiten metsästyksen oikein päätehtämäkseen.
Talmet illnpeeii hiihteli hali saloja ja tnskin oli sitä kor-
menkolkkaa Viipnril: läänissä, jota häl: ei olisi tnntennt.

Joka mnosi, sydäntalmena, lähti Ignoi Vornanen
pitemmille hiihtomatkoille, milloin Viipurin läänin etelä-
osiin, milloin Snmoon, joskns Hämeesen, mieläpci, Tnrnn
pliolelle asti. Näin oli häll hiihtänyt 42 taimea peräkkäin
ja mielä mnotta ennen kuolemaansa kämi hän poikiensa
seurassa ilmeksen ajossa Viipnrin pnolella ja miipyi tällä
eräretkellääll pari kuukautta.

Iglloi Wornailen oli eläissään ollut yli 70 karhun
tapossa. Sllsia oli hän tappanut joukuu kymmeukmman,
ilmeksiä iloin 400. Parhaan hiihtoretkensä teki Ignoi m.
1881, jolloin hän poikiensa senrassa Varsinais-Snomessa
kahteen knnkauteen tappoi 22 ilmestä. Vornaset olimat
Suomen senaatin kehoituksesta sinä taimena lähteneet näille
maille sllsia ajamaan. Mainitnt pedot olimat näet käy-
neet niin rohkeiksi, että rnpesimat lapsia syömään.

Ignoi Wornauen oli pitkä, hartema ja kauilis mies.
Oikein hiihtomiehen periklima. Llionteeltaaii oli hali hil-
peä ja maatimatoin. Harmoin haastoi häll metsästys-
seikkailuistaan; josklls tlittamassa seltrassa, eikä koskaan
kerskaten. Ia knitenkin oli hän eläissään monta lomaa
loleilllt, nsein ollllt heilgeilwaarassa.

Ukko Iguoiu pojat: Petri, Jyrki ja limana omat
periueet isäilsä metsästäjä-iililon. Jyrki Vornanen on
epäilemättä paras nyt elämistä metsämiehistä Itä-Karja-
lassa. Kahdeksantoista muotta on hän jo pitänyt peto-
eläinten jahtia elinkeinonaan, semminkin ilmesjahtia. Lie-
nee tappanut jo noin 150 ilmestä jakarhuja jollkon toista-
kymmentä.
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Toisin talmin omat meljekset hiihtäneet yhdessä, toi-

Mornaset:Iivana,Petri jaJyrki.Walokuwan mukaanpiirustanut J.E.Kortman
sm taimin erikseen. Kelpaa niitä hiihtäjiä
kaita, salskeita miehiä, norjia ja kestämiä

katsella. Kook-
On kuin lei-
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kiutekoa maan pyyhkäistä peninkulmamääriä ilmeksen jä-
lessä salolla.

Wornasten niinkilin yleiseei: Itä-Karjalan metsä-
miesten jahtitapa on petoeläimen mäsyttäminen. Ilmes-
jahdilla on tamallisesti kolme miestä yhdessä seurassa.
Aamusta iltaan omat metsämiehet liikkeellä, hakien joka
salonkolkan, missä maan luulemat ilmeksieu asuman. Kun
sitten sattllil merekset jäljet löytymään,, niin alkamat miehet
ja koirat niitä seurata.

Kaksi hiihtäjistä kulkee ajomiehiuä etupäässä, tukema
suksensamva maan aseelia kädessä. Kolmatta miestä sano-
taan „woattei'en kokoojaksi"; tamallisesti joku manhanpno-
leinen mies tai keskenkasmuinen poika. Han kantaa pys-
syä ja kerää maatteet, joita ajomiehet riisumat päältään.

Tamallisesti riistlwat ajoluiehet jo kohta alussa sarka-
housut päältään, iiiin että ainoastaan lyhyet, liinaiset alns-
honsut eli „koadiet" jäämät jalkojen suojaksi. Jo huomaa
ilmes itseään cchdistettcnvan ja kiirnhtaa mauhtiaml. Sa-
massa määrässä kiihtyy mauhti ajo,uichiliäkin.

Kotman Kaikaa kestää tätä kilpailua, kunnes miehet
uudestaan alkamat mähentää maatieltä päältään. Takki
riisutaan pois ja miskataan hangelle, samoili tiimitkin.
Paitahihasillaan sitä mies nyt ponnistaa eteenpäin, pon-
nistaa moimansa takaa. Kimakasti kaikuu koirien haukunta
kormessa; henkensä kaupalla nelistää ilmes, hakien maarat
ja tiheimmät rikeiköt. Sellaiset paikat ne tietysti miimyt-
tämät ajomiehiä.

Wiimein alkaa otus mäsyä, symässä lumessa. Nuori
ilmes tamallisesti silloiu turmautuu piluhuli, tai tullgeksell
mllorenlonheen, jonne eiwät koirat pääse sitä ahdistamaan.
Wanha ilmes ei mielellään nouse punhun. Kun hiihto-
inies sen wiimein saamuttaa, on eläin jo niin mäsynyt,
ett'ei enää jaksa häntä mastaan hypätä. Irmistää maan
ja odottaa surmaamaa iskua suksensamvasta.
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Jos ilmes on noussut puuhuu, iliin odottamat ajo-
miehet ja koirat punn alla, kunnes „woattei'en kokooja"
ennättää perille ja tnopi pyssyn. Täytyy waroa, ett'eiwät
koirat pääse ilwekseen käsiksi, kili: se helilitoreissaaii makaa
hangella, sillä terämillä kynsillään miiltää se pian matsan
auki koiralta, joka sitä Varomattomasti lähestyy.

Hukan ajo tapahtuu samaan tapanit. Suurella sa-
lolla, missä ei ole teitä, on hukka hukassa, jos hiihtomie-
het maan pääsemät sev jäljille. Korpiselässä sattui eräänä
taimella noin kymmenisen mnotta sitten merekset hukan jäl-
jet löytymään lähellä käräjätaloa, missä jlmri istuttiin
taräjiä. Ei lnnllta kuiu joka mies snksen selkääil ja ala
jälkiä nondatella. Eikä enilättällyt aamnrnpeama mnpeeu
kullla, elluellkilill peto mirui kylmäliä käräjätalon pihalla.
Hukka on hywin herkkä rampantuinaali, jos saapi iskun
suksensaumasta ristiselkäänsä.

Koirat, joita Itä-Karjalassa käytetään ilmeksen ajossa
ja karhnnjahdissa, oivat tnota tamallista lappalaiskoiran
rotua. Pieuiä, pystykormia, terämäluouoja, käppyrähäntiä,
turkki tiluhea, karma karhea. Wiisaita ja lvikkeliä kaikissa
liikkeissääii, rohkeita ja terhakoita. Isälliiilleeii omat lie

erinomaisen uskollisia ja mouta kertaa on koira pelastannt
miehen karhuu halnpaista.

Knmma kyllä, sillä hlioiiosti iiiitä kohdellaan. Pirt-
tini saamat koirat Harmoin tnlla. „Tshib illlos, häniiäii
keralliiije", *^) tiuskaistaan jo iiksellsnnssa ivastaan. Snlo-
kyläläiset Harmoin antamat mokaa koirilleen, toiset eilvät
koskaali. Nämä saamat sentähden hakea einettä itselleen,
mistä löytämät. Kesällä sitä kyllä löytyy jäniksiä ja minkä

") Sipi ulos, hännän kerallincn.
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mitäkin. Taimella on toimeentnlo maikeampi ja hywin
laihoja ja surkean näköisiä ornat silloin koirat.

Jos saadaan karhn tapetnksi, iiiin silloill on koirilla
miitkoset kestit. Eipähäii satn jokakylän pystykormille sitä
onnea. Kreikannskoisessa Raja-Karjalassa eimät ihmiset syö
karhnnlihaa. „Roihe riähky inoises rnmmas" sauoo
rajalaiilen. Rmullittlt orawa heitetään iliinikään koirille;
llahka ivaan nyljetään. Anman alta kaimaa koira aina
silloill tällöin jonknn hiiren itselleen. Lykyn marassa omat
nekin makupalat.

Kuiivat oi: kostit koiraparoilla. Ia nälissään syömät
ne mitä maan eteen sattnn. Olen nsein nähnyt koirien
syömän kanroja, wieläpä hewosen apettakill. Hewosen mal-
jalta ei pidä pihalle jättää Salo-Karjalan kylässä. „Ta-
lukkoa perttih, iliäne tijjä koirat symmäh", '***) maroittaa
isäntä illalla. Ia niin on joskus käynytkin, jos nahka-
remelit omat olleet nnsia ja hymässä rasmassa. Ei ole
snksiakaan takaainistn. Onhan iliissäkin nahkaiset marpaalli-
set ja kanliantakaiset. Parasta oi: nostaa nekin pirttiin.

Kaikki nno ivaromaisiludeli tempnt tehtyään ja pirtin
herttaisessa lämmössä kotmau aikaa istuttuaau, ineuee mie-
ras iilieletlääil illos „saraille" jakelemaail leipää koirille.
Ia kolvin kiitollisia omat „Wikki", „Kitel", „Valle", „Kllttji",
„Sebel" lai „Härlui", kiiii kerrmi saamat kyllälti syödäk-
seen. Soriuet maan on maarassa; niin hätkisti sieppaa-
mat pnlan kädestä. Ia jos sattun pala ivähäil sullreinpi,
lliiil mulkoilee epäilemästi alltajaa, että tokkohan tno ru-
peaa sitä mielä takaisin maatimaan.

Eikä maadi. Mikä on annettn, se oii annettn

Iloisina odottamattoman runsaasta ateriasta peh-
nautmvat koirat „saraiu" pehmeisiiu henmil leivolle.

**") Tulee synti sellaisesta ruuasta.
****) Tuokaa pirttiin, mene tiedä koirat syömät.
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Mutta ulkona paukkuu pakkanen ja tähdet limaltele-
mat kirkkaasti talmisella taimaalla. Ia lumisen korpikunsen
alla makaa kontio miimeistä yötään. Jo on „moahaldii"
tulossa merijuoman kera. '

Päimän maljetessa hiihtämät miehet pyssyt selässä
tappotantereelle. Koirat hymäilemät tuttamasti mierasta,
joka heille eilen illalla niin runsaat kestit toimitti.

Kaikki on niin hiljaista metsässä. Teiret makaamat
mielä lumen peitossa, yksinäinen metso nukkun kelohongan
latmassa suosaarekkeella.

Nnkil rauhassa maan ukkometso hongassasi. Näistä
hiistäjistä ei poikkea yksikään ladultaan aamu-untasi häi-
ritsemään.

Suurempi on nyt saalis apajassa, kormen kontio
kierroksessa.



Kolmas luku.

Kuno- ja Taikamailla.

„Wäcllä wanhan Wäinämöisen".

..Mie liikun Ukon wäellä,
..Jumalan Mäellä,

Ontrei Manninen, runolau-
laja Sortawalasla,

Kristinusko!: lemiämincn Itä-Karjalaan. Itä-karjalaiset olimat
mielä 1500 lumun alkupuolella pakanoita. Ilja munkin lähetystoimi
Itä-Karjalassa. Pakanuudella on wielä symät juuret Raja-Karjalan
takamailla. Salmin Mantshinsaaren härkäuhrit. Pässien uhraaminen
Lungulansaarella. Aunuksen Uukshmäen härkäuhrit. .Mshtapuut".
Käärmeiden palwelus. Wanhoja legendoja, joissa pakanallisia ja kris-
tillisiä aineksia on sekoitettu toisiinsa. „Mawon syndy". Runomaidcn
kyniiyksellä. Karjan loitsuja Sortamalasta. Muita loitsuja. Suonion
„Suksimiesten laulu" kulkee loitsuiia Korpisclässä. Sortamalalainen runo-
laulaja ja tietäjä Ontrei Manninen. Taru Wannis-sumun kantaisäit
Lapissa käynmstä. „Mie liikun Ukon mäellä, Jumalan mäellä, mäellä
ivanhan Wäinämöisen". Ontrei Wawiisen loitsuja. Wäinämöisen soitto.
Häämirsiä. Itkumirret. Niiden kielestä. Kreikanuskoisten raja-karja-
laisten häätmvoista. Häissä itkeminen. Hautajaismenoja ja hautajais-
itkuja. Lauluruno Itä-Karjalassa. Kalemalarunojen maantiede.

Itä-Karjalassa huomaa selmästi kahden erilaisen si-
mistyksen maikutusta. Simistyksen tuillia on sinne puhal-
tanut ensin idästä ja sittemmin lännestä, mutta keskellä



64

lwita maikuttimia on siellä säilynyt paljoll tnota perin-
manhaa, mllinaissuomalaista, mikä oli kansallemme omi-
tnista, euuenkiliii uumalta tnlleet simistysaiheet sitä koh-
tasimat.

Kristinusko ei ole manha Raja-Karjalassn. Vanhat
meliäläiset aikakirjat tosin kertomat sunrirnhtinas laroslam
Vsemolodinpojan m. 1227 lähettäneen lähetyssaarnaajia
karjalaisia kastamaan, ja mainitaan silloin pian kaiken
Karjalan kansan kääntyneen kristinuskoon. Miten lienee-
kään ollnt. Vnonna 1240, knn Tnomas piispa Snomesta
teki kunlnisan ristiretkensä Neman seuduille, olimat inkeroi-
set mielä pakanoita. Tainakin menäläisten lähteiden mu-
kaan. Snnriruhtinas laroslamiil kääililättämistoilni ei siis
lläy tarkoittaneen inkeroisia. Tilskinpa siitä liellee jäänyt
pysywäisiä jälkiä Karjalaallkaan.

Vielä 1500 lmvnn alkllpliolella mallitsi pnkaunns
täydessä moimussaan liikerinmaalla, Laatokali rantamailla,
Annnksen ja Vieilai: Karjalassa. Siinä kertomuksessa,
minkä Nongorodin ja Pihkoman arkkipiispa Makari m.
1534 antoi Suuriruhtinas Wasili limailnilpojalle ja hänen
pojalleen limanalle näiden inaideil nskonnollisesta tilasta,
iliainitsee hän tietooiisa tulleeli, ettäwatjalais-miidennekseni)
tshnndilaisteil 2) ja inkeroisten kesken ynnä karjalaisten
kesken Laatokan järmestä aina Vienanmereen asti, noin
1,000 mirstan pituisella ja 60—40 mirstan lemyisellä alalla
mielä mallitsi paljon pakanallista taikauskoa. Ihmiset täällä
palmelemat kaikenlaisia lnotuja esiileitä Lnojail asemesta:
metsiä, kiiviä, jokia, soita, lähteitä, muoria, kumpuja, an-
rinkoa, kuuta, tähtiä ja särmiä. He uhraamat pahoille
haltijoille meriuhreja: härkiä, lampaita ja kaikenlaatuisia
eläimiä ja lintnja. Kertoopa huhn, että muutamat salaa

>) ~Watjalais-miidcnnekseksi", sanoimat nougorodilaiset ennen Laa-
tokan rantamaita, Newajoen seutuja, Aumlksen- ja Wienan-Karjalaa.

2) Vepsäläisten.
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tappamat lapsensakin ja miskaamat pyhiä pyhimysten ku-
mia tuleen palamaan. Mutta tamallisen ihmisen pitämät
he luonaan pappinaan; häntä nimittämät he arpojaksi
(„arbui") ja tämä antaa nimen heidän lapsilleen. Edelleen
käyttämät he monenlaisia loitsuja, ikäänkuin paha henki
piihelisi heidän kanssaan. — Näin kuului hnrskaan piis-
pan kertomus.

Suuriruhtinaiden käskystä lähetti silloin Makari
piispa Ilja nimisen mnnkin hämittämään näitä pakanalli-
sia meuoja ja kääntämään kansaa uudestaan kristinuskoon.
Ilja kastoi kaikki ne, jotta eiwät olleet kastetut, häwitti
„epäjumalain temppelit", hakkasi maahan ja poltti pyhät
lehdot ja npotti nhrikimet meteen.

Seuraamana mnonna 1535, lähetettiili Ilja munkki
niidelle lähetysmatkalle smuoille seudnille. Makari piispa
tästi hänen silloinkin hämittämään inkeroisten ja karjalais-
ten kesken mallitsemat „tshnndilaiset" tamat. Naisia ol-
koon kielletty leikkaamasta hiuksiaan ja kantamasta pääs-
sään ja hartioillaan pnkua sellaista, jota kuolleille ihmisille
käytetään. *^) Kansa luopukoon loitsuistaan ja eläköön
kristittyjen ihmisten taivalla.

Pakailuus ja kristiimsko mielä tänä päiwänäkin
taistelemat keskenään Raja-Karjalan salomailla. Kalemalan
miimeinen rlNlo knmaa elämästi tuota taistelila. Suojär-
mellä on täittäli kertoja knullut toisinnon samasta rnnosta.
Siinä kerrotami, kninka Iri neito syniiytti kolme poikaa:

3)ks olj wanha Wäinämöinjc,
Toinje seppo Ilmollinji,
Kolmas nuori lougamoinjc.

Merkillisimpiä pakannuden jätteitä Raja-Karjalassa
omat Salmin eläinuhrit. Ntmltshinsaarella on miime

*-) Huntua.
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aikoihin asti joka muosi uhrattll härkä, joskus useampiakin.
Lnngulansaarella niunkään uhratami pässejä.

Härännhri tapahtuu Mantshinsaaren Työmpä-
sien kylän kalmistolla, ensimmäisenä pyhänä Iljanpäimän
jälkeen, s. o. noin elok. 5 p:nä. Tätä päimää sanomat sal-
milaiset „härränpäiwäksi". Uhrattama härkä tilodaaii ta-
wallisesti jostanl malinerpiiolen kylästä.

Asiaii laita on seuraama. Jos karhu tai snsi tekee
mahinkoa jollkun talon karjalle, niin lupaa karjan omistaja
pyhälle Iljalle härän, että pyhimys snojelisi Hälliä enem-
mistä mahingoista. Eläin on nyt pyhitetty ja sitä sano-
taan „Illjan häkikse". Toisinaan pyhitetään nseampia här-
kiä Iljalle, kolme, jopa neljäkin. Ne omat tamallisesti 3
—4 muodeit wllnhoja.

„Illjan häkki" tuodaan Mantshinsaarelle mahaa eilnen
uhripäimää. Jos härkiä on useampia, ett'ei kaikkia tah-
dota sinä wuonna nhrata, iiiin jätetään henkiin jääneet
Työmpäsien kyläläisten hitostaan, jotka niitä kukin muo-
roonsa syöttämät tnleman muodei: uhrijuhlmi maralle.

Varhain nhripäimän aamulla kokoontnn rahmas
Työmpäsien „kuusikolle", uhripaikalle. Siellä mantshinsaa-
relaista, siellä mannerpuolen salmilaista. Naiset tillemat
jalan, miehet ratsain. Kellä ei ole hemosta, koettaa saada
sellaisen lainaksi „härränpäiwäkse". Pojat omat erittäin
innostuneet tähän ratsastamiseen. He marustamat jo mii-
kon marrella itselleen tuomisia tai pihlajaisia raippoja.
Jokainen, ken kynnelle kykenee, on sinä päiwänä liikkeellä,
nuoret ja manhat.

Työmpäsien kyläläiset owat jo emien mmm rahmaan
tuloa teurastaneet härän ja malmistaneet nhriaterian.
Teurastalninen tapahtull hautausmaalla olemau „tshasou-
llan" eli rukoushuoneen edustalla. Aterioiminen alkaa
tamallisesti noin 9 aikaan aamun äimällä, niinikään hau-
tausmaalla. Rahmas ryhmäytyy pieniin piireihin, suku-
laiset ja saman talon mäki yhteen paikkaan.
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Se mikä jäävi tähteeksi ateriasta, wiedään yöksi „tsha-
sonnaan". Työinpäsieii kyläläiset syöttämät sittei: seuraa-
waiia päiwäiiä heinänteko-wäleään näillä tähteillä. Häräii
wilota myödään hniltolalipalla ja rahat läytetääll „tsha-
soliliaii" hymälsi.

Uhriateriali jälkeen lähtemät miehet ratsatztailmai:
kilpaa Työmpäsieil kankaalle, jonka laidassa haulausmaa
sijaitsee. Tämä ou pojista erittäiu lystiä. Kellä ei ole
hemosta, hau astuu „pitkeä lishoa oman tshomahizeil kera".
„Pitkässä kishassa" astllwat pojat ja tytöt parittain mer-
kalleeil eteenpäin, puhelemat lemmenasioistaan toisilleell.

Salmiii rahmas on lnjasti makuiltettu uhrijlihlmlsa
tärkeydestä. Pyhä Ilja taipuu tämän kautta marjelemann
heidän karjaansa mahingoista. Papisto Salmissa on jos-
kns koettanilt saada uhrimenot hämitetyiksi. Tähän asti
se ei ole onnistnnnt. „logahizel on maldn oman ker nia-

doa, min katshon; hot minä omall häkiil työndänen metshäh
maroloill syödämäkse, lenbo siih midä moibi" uhkaili
eräitä muosia sitten mallha Salmin nkko, uhreista ja ilii-
den kieltopimhista pnhnen.

Viime uhrijuhla mietettiill m. 1801. Kahteen mno-
teeil ei siis ole „härränpäiwie" Mantshiiisanrella pidetty.
Ensi kesänä aijotaan pitää. „Nygöi-gi 01l tulielse wliottlt
Illjan häkki marnksis", niin kertoi miime syksynä Työin-
päsien inies.

Uhrijnhlastaan kertomat iilantshiilsaarelaiset sellraa-
man tarnn:

„Enuen manhas sie näit pedru") oli käyilyh joga
muottll, ninuh poikki lahten sillä pian ishkiettäwäkse. A

..Jokaisella on malta tehdä omansa kanssa mitä tahtoo; maikka
niinä meisin oman härkäni metsään korppien syötcimäksi, klika sille niitä
mahtaa".

**) Uinut poikki lahden sinä päiwänä teurastettamatsi.
**) Peura.
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erähänny wuon i ugodjih sinä hnondes tnulitshu ilmu, da
pedru ei nji ennjittänyh aijalleh tulla. A hyö rahmas,
im muottamah, nu muottamah sidä pedrua; yht ei näy.*^)
Hyö otettih da ishkiettih häkki rahmahal syödämäkse. Ku,
melli, mai ennjitettih häkki ishkie, ga katshotah : jo i pedrn
tnlou, nibi sie poikki lahten, sarmet mai kekottan. Pedru
i tuli inual, endjizen taman mugah, mänji tshasounan pihal,
ga jobo i dogadji häkin. Sen kera, melli, hain njuuhtaldi
häkin merii dai prinkastih lahtel dai ui järilleh sinue, kuz
tuli. ") Sen jälles enämbiä nji konzn ei pedru tnllnh. A
pedran tjilah mot joga muozi ishkemmö häkin". *")

Lungnlansaarella Salmin pitäjää uhrataan niin-
ikään heinäkuun 15 pciimänä yksi pässi, toisina wuosina
useampiakin. Viimeinen tällainen uhri tapahtui siellä m.
1892. Viime wnonnakin olisi uhrattu, mutta eräs mara-

kas sen puolen kauppias pani esteitä toimitukselle. Pässi
inyötiin ja rahat annettiin sille „tshasounalle", jonka edus-
talla uhri aina ennen oli tapahtunut.

Aunuksen-Karjalassa käytetään mielä paikka paikoin
samanlaisia härkänhreja kilin Salmin Mantshinsaarella.
Ainakin on tämä tapa säilynyt Nnkshmäen kylässä Wi-
teleen pogostaa lähellä Suoineii rajaa. Sielläkin tapah-
tuu uhritoimitus kylän „tshasounan" eli rnkoushnoneen
ednswlla.

Uukshmäen „tshasouna" on pyhitetty pyhälle Valas-
sille ja nhri tapahtuu sentähden kesällä Valassinpäimänä.
Härkä ostetaan „tshasonnan" muotuisilla kassarahoilla.

"*) Eräänä wuonna sattui sinä aamuna tuulinen sää eikä peura
ennättänyt ajallcen tulla.

") Peura tuli maalle entiseen tapaansa, meni rukoushuoneen pi-
haan, mutta jo huomasi härän. Rupesi, mcli, paikalla nuuskimaan härän
merta, syöksähti lahteen ja ui takaisin sinne, mistä tilli.

**) Rahmas odottaa, odottaa sitä peuraa; ei maan näy.

") Peuran asemesta näet joka muosi teurastamme härän.
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Kiln kysyttiin Unkshmcien mieheltä, knka tuo pyhä
Walassi oli, ivastasi hän: „Walassi, melli näithäi, oli pai-
menennn, da sit hai piäsi papikse da niolittamakse milshe-
njiekakse. Wot sentäh hänen tshasoilnan eis i symmäh häk-
kie". ") — Sen parempaa selitystä ukko ei osannut antaa.

Raja-Karjalassa, sekä Suomen että Wenäjän puo-
lella rajaa, tapaa siellä täällä salokylissä pyhiä puita,
joita kausa sanoo „rishtapniksi". Ne omat entisajan uhri-
honkia ja niiden ääressä toimitetaan mielä tänäkin päimänä
kaikenlaisia uhrimenoja. Emännät miemät sinne maito-
patoja, saadakseen karjaonnea, kiinnittämät pnnn oksin:
millä- sa pellamatukkoja, tai solmimat niihin lankoja.

Entiseen aikaan riipustettiin kaadetuu karhun pää-
kallo aina uhrihongan oksaan. Sortamalassa olen laman-
nut manhoja nkkoja, jotka kertomat, että se tapa mielä
heidän nuoruudessaan oli käytännössä. Pari muotta sitten
tapasin Salmissa erään nnoren mieheu, päälle päätteeksi
luterilaisen, joka itse kertoi miu tehneensä. Nondatti kai
kylän manhaa tapaa.

Erittäin komean „rishtapmm" näin Witeleen kylässä
Annilksessa eräitä kymmeniä kilometrejä Suomen rajalta.
Se oli kniivnnnt honka, noin mirstan merran kylästä,
waltatien marrella. Uhrihongmi miereen oli pystytetty
pninen risti katoksineen. Papisto oli nähtämästi tällä
taivalla koettanut ikääukuiu miedontaa paikan pakanallista
luonnetta.

Uhrihongan alaoksat olimat kirmeellä karsitnt. Maassa
oli paljon samiastian-palasia, Viteleen emäntien maito-
patojen jäännöksiä. Pnnn rakoihin oli pistetty lankoja,
pieniä millatukkoja ja senkin sellaista.

**') Walassi, näethän mcli, oli paimenena ja pääsi sitten papiksi
ja tuli pyhimykseksi („rukoiltawllksi mieheksi"). Katso sentcihden hänen
rukoushuoneensa edustalla uhrataan (..syödään") härkää.
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Eii tiedä, seisooko Viteleen „rishtapun" mielä pys-
tyssä? Kaksitoista mnotta sitten, knn kämin kylässä, kohosi
se uhkealla maautien laidassa.

Tuuloksen kylän salolla Annnksen pliolella on risti,
jonka jnnrelle kylän asnkkaat joka kesä Walassinpäiwänä
kokoolitilwat nhripnnroa syöiliään. Pnuro malmistetaan
„ozran sunrnmoista" ja ilälllä tarpeet kerätään kylän
kaikista taloista. Uhriateriacm ottamat osaa sekä miehet
että naiset. Varattomatkin, joilla ei ole ryynejä, saamat
siltä olla mukana.

Peiposen kylän mäellä Mantshinsaarella seisoo puinen
risti. Toistakymmentä muotta sitten eli kylässä Ontoin
loakoi niminen mies. loakoi oli niitä ivanhan kansan
nkkoja, kämi säännöllisesti joka mnosi Kekrinpäimänä syö-
mässä talkkunaa ristin jnurella.

Pakanuuden jäännöksiä näkyy olleen se käärmeen-
palmelnskin, jota nykyisiin aikoihin asti paikka paikoin
on harjoitettu Raja-Karjalassa. Tämän kertoja tietää ai-
nakin kaksi esimerkkiä sellaisesta palmelnksesta. Muutamia
muosikymmeniä sitten syötettiin tarhakäärmeitä ((. oiuder
natrix) eräässä myllyssä, tai oikeammin myllärin kodissa,
Rilskealan pitäjän Kontio-Leppälahden kylässä.

Wiisonsalolla Sortamalan pitäjässä on yksinäisellä
paikalla Haulla-Kokon talo. Siellä elätettiin mielä noin
kymmenisen muotta sitten niinikään tarhakäärmeitä. Käär-
meet asustiwat tuwan laattian alla ja oliwat niin kesyjä,
että määräaikana luikertelimat esiin ruokaa saamaan. Niitä
syötettiin maidolla ja talonmäki oli eläimiin niin tottunut,
ett'eiwät lapsetkaan niitä pelänneet. — Käärmeiden nähtä-
mästi lunttiin tuottaman onnea talolle.

*') Ohraryyncistä.
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Raja-Karjalassa elää kansan huulilla rikas legen-
dasto, jossa pakanalliset ja kristityt käsitteet kerrassaan
omat toisiinsa sekaantnneet. Esimerkkinä mainittakoon seu-
raama legeuda käärmeen synnystä, jonka eräs manha ukko
Salmin Mantshinsaarelta muutamia wuosia sitten kertoi.

Kerrou seii nkon omilla salioilla:
Konzn Spuassn 2) kameli napostolain*^) kera mual,

sit kili hyö erahäs paikas astntah, ga i nähtäh eräs tshuildo^)
minlmas mlial, midä hyö ei moija iiji mikse armata. Ga
uapostolad i kyzytäh Spuassal: „mibo netshe*^) ou, kil
iuyö emino moi nji mikse häudy armata"?

Ga pyhä Pedri i sanon Spuassal: „midäbö netshe
rnadais, <*) kni olis netshil^) hengi"?

Spuassn sanon heille: „ga se on pirun sylgi".

Spiiassu sanon hänel-gä: „Ohon! se luadjis äijän s)
pahua, kui olis sil hengi da kui oldas sil pelmassiemeue-
hized siliiiäd.

Pyhä Pedri kui tämän kiinli Spuassal, ga i rubei
händy kiusuamah: „shto luai uetshil pelmassiemeues silmäd
da pane hengi".

Ga Spnassil hällen sanna ei nji prostimoinnnh ")
i lnaddjil pelmassielllenes silmäd dai hengen panon sille
karnn ") syllel. Ga kni, melli mai sil pnlltlli hengi da
silmäd, ga tuhjoh ") i shamahtih. ")

Ga pyhä Pedri klli llägi sen, ga i kysym Spuassal:
„a midäbö nygöi^) netshe rnadais, kn peäsi liikknmah"?

Spliassn i sanon hänet: „nygöi nläne tuhjon lilo da
kaima se palljahil käzil iäreh sie".

') Koska. **) Kristus. ') Apostolit. *') Ihme,kumma. °) Tämä.
°) Tekisi. ') Tällä. «) Paljon. ») Pcllammisiemeniset.

*") Ei antanut anteeksi hänen saitaansa. **') Pirun, pahan.
Neli. ") Pensaaseen. ") Pujahti. '«) Nyt. ") Pois sieltä.
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Pyhä Pedri kui mänöy tuhjoh da rubieu kaimamah,
ga kädeh i tartun dai purou käin shawahuttall. Hai i
mongahtah: „a moi moi, ylen kibiesti kätty puri!"

Spuassu i sanou-ga: „a mot siksei käskid sil hengen
panna; katsho nygöi i näit, midä se ruadau".

Dai hyö kodmanje kui ollah, sid ga pyhal Pedril
käin i puhaldi tui parrekse. ") Hai rubei jo mougumah
da itlemäh dai Spuassal pokoroimah:^) „shto anta
minuu, eiga 22) kuolen!"

Spuassu ottau dai puhuu*") hänen kädeh. Ga kn
mai puhili, dai puhallus lauseni*^) dai käzi parani. Sid
Spuassn otti da pnolendi mamon mihoi. 2^) Hai puolendi
njiidy ozan amburiehel, 2«) ozan mehiläzel, ozaii tshihil, 2^

dai ozan tarbäzel andoi. Dai sid pyhän Pedrin työlidi
kirikkömäil: „dai kni rahmas kai lähtietcih lirilös eäreh,
sid sinä lirillömäil lillju täytty mägie, shtobi jogaiiiamollje
lnulis 2s) ned sanad, mid miiiä lumin sinun kädeh puhujes,
da sano, shto i:el:gol:je elämy mnal on rodjinnhes, 29) kat-
shokkua, kui kedä purrou, ga sid nenga pidäy pnhuo da
nämmä sanad lngie, sid paranoil se rishtkanzn, ***") kedä on
mado pannuh, eiga se knolou".

Sen kera pyhä Pedri kili mänöy kirlkkömäil, da
rahmas jo sie rumetah lähteinäh iäreh, ga häiieli pidäisgi
jo rumeta huiguttamah ujiidy sanoi, mid Spnasstl käski
hänelleh ilmoittua rahmahal. A hänelbo huigei i tulom
njiidy rumeta ilmoittamah kaikil. Hai ottau da sil da täl

") Puree samahuttaa. ") Kotman aikaa. ") Käden paisutti kuin
hirreksi. «") Rukoilemaan. 2>),Mä. 22) Muuten.

***>) Tekee taikaa, myöskin puhaltaa. ") Ajettuma asettui. ")

Wähensi käärmeen niyrkkyä. ****) Ampiaiselle. ***') Nokkoselle.
Kirkkomäellä huuda täyttä kurkkua, että jok'ainoa kuulis. '")

Sellainen eläwä on maahan syntyiiyt. **") Kristitty ihminen.
*"*) Huutamaan. **-) Häntä hämettää.
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mai tshuhkuau >led sauad kormah. '') Katsho seiltäh-häi
uygöi ei kai nji moija pnhno mamou mihoi. Ze mai
se dai tämä moibi pnhno, kni pyhä Pedri ei niidy sanoi
sanonnnh kaikil.

Tällläll legendail runollisena toisintona mainittakoon
senmama loitsu, jouka litki rlmolaulaja Waslei Jeskanen
Korpiselän kirkonkylästä. Loitsnn sain talteen m. 1888.

Käärmeen Pistosanat:
Sylgi Syöjätär merellä,
Laski kublan lainehilla.
Tuota tuuli tuuitteli,
We'en hengi heilutteli
Kolmekymmendä kezeä.
Ajoi aalto kallimolle
Tuon päiwy komakse paahto,
Wesi pitkäkse wenytti.

Kulgi Kristus tiedä myöten
Pienen Piedarin keralla.
Kysyi Kristus Piedarilla*
..Missäs on pia pahalle pandu?"
..Pahassa padaranissa".
.Missäs on silmät sillä tehty?"
..Silmät on liinan siemenissä".
..Missäs on koi'on konnat tehty?"
..Kormat on lammin lumvehissa".
..Missäs on hambahat haettu?"
..Orahissa Tuonen ozran,
.Merihin on mieremissä,
„Noll'akse rubemvissll".

****) Hän kuiskuttaa maan muutamille konuaan. *") Sentähden-
lmn iiyt eiwät kaikki moi loitsia käärmeen mihoja.
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..Pistä nyt sormesi edehen".
Jo kiärme pisti sormeh Piedarie.

~Woi se paha pagana
Tule työsi tundemahan,
Pahasi parandamahan.
„Sima suussasi sulo'a,
..Mesi heitä kielelläsi,
..Ennenkuin sanon emolla,
..Puaputtelen mcmhemballa".
..Sula moi sulattamina,
..Heilgin huognelduani,
..Käsin piällä käydymäni;
..Nasma riämyteldäminä.
..Sulembat sinun nuhasi,
..Suin sulin on puhelduani,
..Hengin huogaelduani.

..Kipu on tyttö Tuonen neidji
..Kimut kiäri kindahase.
..Kipumakkllnje käessä.
„Muan karma olit kanermcm karma".

Sortamalassa ollaan jo rnno- ja taikamaiden kyn-
nyksellä. Siellä kuulee mielä kansan snusta loitsuja, itku-
mirsiä ja manhoja lyyrillisiä lauluja. Eepilliset sankari-
laulut omat siellä nyt jo joutuneet melkein unohdnksiin.

Wielä 20—30 wnotta sitten käyttiwät emännät Sor-
tawalassa nionta taikatemppua, kuu kemäällä laskimat leh-
luällsä laamasta. Jotenkin samanlaisia taikoja näkyy käy-
tetty, samoja loitsuja luettu muuallakin Itä-Karjalassa.

Karja laskettiin lämvästä „jyrrinpäiwänä", tonkokuun
5 p:nä. Toisinaan oli maa silloin mielä lnmen mallassa,
siellä täällä maan mahan pcilmiä, lniltta siitä huolimatta
oli karja ulos laskettama. Ennenkuin „siiwatat" ajettiin
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laamasta, „kiersi" emäutä Ile koliueeil kertaau. Hauella
oli siinä toimessa kolme rantakatua: meitsi kädessä, toinen
hampaissa ja kirmes myöllä. Toisessa kädessään piti hän
kolme palamaa pärettä. Päreiden tiili olla „pintapäreitä",
ja jokaiseen oli piirretty kolme „wiiskantaa".

Wiiskanta on mieläkin Raja-.Karjalassa yleisesti käy-
tetty taikamerkki. Se leikataan milloin mihinkin paikkaan,
esim. uksen pihtipieleen y. m. Talouskapineisiin piirre-
tään niinikään nsein miiskannan merkki ja manhoissa kan-
teleissa on se tamallinen. Nluodoltaan oli se senraaman
näköinen.

Kun emäntä näin oli „kiertänyt" karjansa, antoi hän
jokaiselle raamaalle leipäpalasen, johon oli sekoitettu hyl-
keenrasmaa, uilninhaahloista otettua karstaa ja kattilassa
kuumenuettuja suoloja. Tämän jälkeen termattiin kukin lehmä
neljästä kohdin: farmien ympärystästä, turman päältä,
otsasta ja ristiselän kohdalta. Lampaat terwattiin ainoas-
taan otsasta.

Emäntä nousi iiyt laaman iikselle ja hänen aliksensa
piti karjan kulkea. Karja ajettiin ulos laamasta „wirpa-
mitsoilla", joita tähän tarpeesen oli talossa säilytetty palmu-
sunnuntain ajoista. Karja ajettiin metsään päimännou-
suun päin.

Emäntä oli sillä malin astmmt alas korkealta ase-
maltaan, laaman nkselta, ja rientänyt metsään karjan edellä,
malkea huimi päässä ja malkeat kintaat kädessä. Täällä
kyyristyi hän piiuii juurelle ja luki seuramvau loitsun:

Metsän herra, moan kunnigas,
Kun katsoit kartanossa,
Niin hoi'a katajikossa.
Anna rauha raamahille,
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Pane suct suitset suuhun,
Karhut rautllkahlehisin;
Anna rauha roamahillc,
Sontajaloille sominto !

Tuo millat iviitsimcittä,
Muun katehen katsomatta;
Suni sulihin, pain päimihin,
Osin ormen ruohosihin.

Tämän jälkeen toi emmitä karjan takaisin länmään
ja lnki:

Terme maalle, manterelle,
Terme tallimestarille;
Karma kultaa, toinen hoppiita.

Nyt pestiin karjakellot rainnassa ja tätä pesilwettä
maleltiin sekä karjan etta paimenien päälle. Kaiken tämän
teki myös emäntä, lukien:

Hymä Katri, kaunis Katri,
Anna wlllkia masikka.
Kelpllllpa se kirjawakin.
Suu rumaks, ruokana makkiiks.
Nyt ootta, talmen syöneet rusuu ruumenta,
Pehupellon olkii.

Jos sattui kesällä maito tulemaan mirnmaksi, niin
meni emäntä laamaan, heitti päähineen päästääii, hameeli
yltään ja otti nämä maateparret ynnä lattialnudan kä-
teensä, löi jokaisella lehmää kolme kertaa päähän ja luki:

Ken katein katsonoo,
Silmin kieroin keksinöö,
Silmät mettä muotakohon,
Hyhmänä kyhertäköhön.
Kulkkuhun merinen tulppa,
Lemmon lukko leukaluihin,
Hiiliseimäs sieramihiii.
Ken lie suilla suuellunna,
Mie sanoilla salpaelen.
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Jos lehmä tuli kipeäksi, niin himutettiin jauhoja
„nkontaltasta", otettiin kynnyksen alta „uperoita" ja
tyhjän tupen pohjasta „musseroita". *") Kaikki tämä pan-
tiin kormoon lehmän juomameden sekaan. Kormo kannet-
tiiii illtninhamulla lehmän eteen ja tämän selkään pantiin
honsnt. Kormosta anlliiennettiin lehmälle juomaa man-
halla, marrettomalla kenkärajalla ja sanottiin: „Snus rn-
inaks, rilokas makkiiks".

Ajosta paranilettiin seliraamalla lamalla. Kuumen-
nettiin „nkontaltta" ja painettiiil sillä kipeää paikkaa. Tätä
tehdessä luettiin seuraama loitsit:

Puun juuret pnnottamahan,
Lepäli juuret leusomahan,
Pajun juuret paisettnmahan !
Kiivii kimistämähmr,

Puuhun pnhkat, maahair inahkat,
Wuoreheil merinkämät;

Paasii pakottamahan.
Ei kimet kipuja kestä,
Panet maiivoja malita;
Kimo keskellä mäkeä,
Loukko keskellä kimeä,
Tuohon tuskat tungetahan,
Sekä pakot paiskatahcm.
Olj miulla ennen milsta koira,
Rakki rem'an karmallinen,
Joka söi kylän koirat,
Kylän noijat.noppajaili.
En puhu omalla suulla,
Puhun suulla puhtahalla,
Herran hengellä hymällä
Nämä päästöt päästämähän,
Puutunnaiset purkamahan,
Kirolaiset kiehittelemään,
Rikoksista riisumahan.

****) Tonilla. *"*) Ruuhkaa.
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Palohaamoja parannettiin seuraamalla tamalla. Otet-
tiil: „inanttia" eli kermaa ja pantiin se „lyytiskälle"
Tassissa olema kerma kuumennettiin, asettamalla tassia heh-
kmville hiilille. Wasemmm: käden nimettömällä sormella
maisteli sairas kolme kertaa kermaa ja loitsija luki kolmeen
kertaan seuraaman loitsnlmvuu:

Tiiän mie tulesta symiyn:
Nuoresta mctosen synnyn,
Tilleii synnyit taimahista.
Atka »vanha, ivampullinen,
Koukkitleuka, konstillinen
Istuu limun timellä,
Kipumuoren kukkulalla,
Lukoo tillcil mihojn,
Tulen töitä tietelööpi,
lainen kattila käessä,
lainen kauha kattilassa.
Kuka lie paljon palanna,
Wiskoo milua mettä;
Kunta lie korpnnna komaksi,
Sitä jäillä jeähyttellöö.
Metolainen ilman lintu
Leutämi, liputtelemi
Nhcksäil meren ylitse,
Meren puolen kymmenettä;
Tuovi tuolta.moitchia
Kulien heinän kukkasesta,
Saan heiimn helpehistä,
Tuorehcsta turpehesta
Mehiästn mättähästä.

Loitsiminen ja taikaluknjen käyttäminen oli mauhoista
ajoista iiiiii juurtuunt Raja-Karjalail kansaan, että se jos-
klls käsittää kirjallisuutemme taideruuouttakiu loitsllila. Sel-
laineu hailskn tapaus sattlli llliilulle kerrau Sllislamolla.

*") Kupin mäti eli tassi.
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Laulatin erästä sev puolen ruuolaulajaa, Shemeilan
limanaa, josta tuolmempana tiilen enemmän puhumaan.
limaua luki juuri metsämiehen loitsua. Saapumilla oli
Timo niminen mies Korpiselästä. Timoa uähtämästi al-
koi ikämystyttäci se seikka, että koko illan niin yksinomai-
sesti limanan kanssa haastelin. Sanoi kesken kaiten, että
osaa hänkin karhnn loitsun, ja päälle päätteeksi aiman
nuden, jota ei tämän puolen miehet tmmekaau. Oli oppi-
uut loitsun Ruokolahdella, ollessaan siellä ilmeksen hiihdossa.

Alkaa sitten Timo lnkea sitä Nilotolahden loitsita.
Hämmästykseni oli suuri, kun huomasin sen melkein sanasta
sanaan Suonion „Snksimiesten laulnksi". Kansakoulu-tap-
sista oli se nähtämästi leminnyt kansaaii ja Timo oli
ivienyt sen llmkanaan Korpisellaan.

Jos Krohn mainaja mielä eläisi, niin hnmittaisi se
häntä armatenkin sililresti,että hänei: runonsa jo kulkemat
loitsuma Korpiselässä.

Ei ole monta muotta kulunut siitä, knin Sortamalan
Rantlahdessa mielä eli manha runolanlaja Ontrei Waii-
liinen eli Vorissa, jolla miimeksi mainitnlla nimellä kansa
häntä tamallisesti nimitti. Ontrei ukko näkyy nuoruudes-
saan olleen taitama mirsien lanlaja, päättäeil niistä rn-
iioista, joita hän mielä manhoilla päimillääii lnllisti ja
osasi. Ukkoa käytettiin takamuosina ahkerasti Sortama-
lassa ja iljosteleluatta hän siellä rnnojaan lmileli.

Rautlahdei: kylä sijaitsee lähellä Laatokan rantaa
eräitä kilometrejä itäänpäin kannusta Kirjamalahdesta.
Kylässä oit useampia taloja, nmtta kolme niistä on muista
erillään, eräässä notkossa, jonka alanteessa jnoksee pieni
Heinojan joki. Niman lähellä taloja aukenemat Laatokan
aamat ulapat ja Laatokkaa kohden rienlää alanteessa jnok-
seman joellkiii mesi.
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Ontrei Wanniuen eli Norissa, wiimeinen Kalewa-runojen laulaja
Sortawalassa. Walokuwan mukaan. Kuwa otettu m. 1885.
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Nno kolme puheena olemaa taloa omat kaikki Wcm-
nis-summ. hallussa, ja monta sukupolmea on jo siirtynyt
manalan majoille, siitä kuin sentnnn asettui asumaau en-
simmäinen Wanninen, sumun kantaisä, josta talojen ny-
kyiset asukkaat polmeutumat.

Sumun kantaisästä kertomat tarut, että hän oli kun-
lnisa tietäjä, oppinsa saanut Lapissa, jossa hän oli „tie-
täjän koulua" käynyt. Lapissa 010 mahtoi olla erinomai-
sen rattoisaa, koska kerrotaan Wmmisen kokonaista kolme
muotta siellä oleskelleen. Wiimein sanotaan tietäjän kui-
tenkin itamystyneen aikojaan, oudostuneen elämittään La-
pin laajoilla tantereilla. Oli jouluaatto ja hauet maltasi
mastustamaton halu päästä kotimailleen juhlan miettoon.

Mutta pitkä oli matka ja mahdottomalta näytti tuo
pääseminen. Kutsuu kuitenkin kokoon Lapin „kyytimiehet"
ja lupaa parhaan Musiikki lehmänsä palkaksi sille, joka
saattaa hänet entisille elomailleen.

Aswil silloin esiin joukosta yksi; se sanoo kulkemansa
kilin teiri.

Astnu joukosta toinen, kehuu nopeuttaan, sanoo nuo-
len tamoin lentämänsä. Ei kelpaa sekään.

Ei tää hyivä minulle, mastaa Wanninen

Silloin tarjoutnu kyytimieheksi kolmas lappalainen.
Kysyy häneltä Wanninen, tokko tuo äijänkin jaksaa matkaa
tehdä ja kuin maleen. Se siihen mastaa: „mie oon siellä,
täällä".

Täniähän se masta minun kyytimieheni onkin, armelee
Wanninen. Korjaan istnn. Tiellä puhaltaa tuuli hatuu
Wanuiseli päästä. Tämä sanoo kyytimiehelle, että hemo-
ilen pitäs seisottaa, hattu kirpos. Se kyytimies siihen
mastaa, että jo oli tnltu seitsemän kirkonmäliä siitä hatun
kirmontapaikasta.

Tulee sitten Wanninen kotiin ja siellä on joulun-
mietto parhaillaan. Menee sitten aamulla laamaan niitä
lehmiään katsomaali. Kai oltiin siimatat tallella, yks ol'
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Musiikki poikessa. Eikä sitä sen ko'ommm nähty eikä
kunltu.

Tarii ei mainitse, lähtikö Wanninen enää toista ker-
taa laulurMaaseen Lappiin. Se maan tiedetään, että ko-
toisen pirtill samussa hän kuoli, jättäen tietomahtiusa pe-
rintönä lapsilleen. Aina siitä pitäen on Wannisia mai-
nittu inahtamina tietäjinä, taitamina laulajina. Sumun
tuiimeinen tietoniekka ja laulaja oli Outrei ukko. Pojista
oli polwi muuttunut. Nuoret sanomat manhan kansan
ivirsiä „lornloiksi", pitämät niitä soutamina, armottomina.

Wannis-snku on kreikkalais-katoolinen, niinkuin yleensä
kaikki Karjalan rlmolaulaja-sumut. Ukko Ontrein nskon-
nolliset käsitteet olimat, kuten armatakin sopii, hieman seka-
wat. Wanha ja uusi usko taistelimat haliessa. Nlelteiil
puoleksi kerskaamalla puhui hän olleensa kosiomiehenä lähes
kahdellesadalle pariskunnalle. Eiwät silloill „kaleet" pys-
tyneet, kun maan „Borissa" oli yhtenä nnotehessa. Tas-
kussaan piti hän sellaisilla retkillääll „nkontalttsja", jotka
marjelimat häntä ja saattomakeä pahanstlopien ihinisteli
juonista. Mahtamat loitsut mielä senkin lisäksi.

Ia loitsujaan nskoi ukko Ontrei täydellisesti. Kuu
häntä kerran pyysin „metshimiehen lukkun" lukemaan, sanoi
hän, ei niitä sellaisia osaamansa: ei ollut koskaan pyssyä
pidellyt, eikä siis pyssymiehen loitsujakaan tarwinnut.

Hänen isänsä, Boris Wanninen, oli maan liilllll
tietäjä. Tästä isästään kertoi Ontrei nkko, että hai: osasi
„pahaa miestäkin" puhutella. Kun Ontreilta kysyttiin, eikö
hän koskaan ole tuollaisiin keinoihin ryhtynyt, sanoi hän
niitä tumattomiksi keinoiksi, joista „tuloo riähkä" *^) ja
joihin ei siis kenenkään pitäisi tnrmautua. Kysyttiin sitten,
millä moimalla se Ontrei saapi taikansa aikaan. Siihen
mastasi hän juhlallisesti ja runomitalla:

****) Tulee synti.
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tuohon

„Tlllell

Mie liikun Ukon mäellä,
Jumalan mäellä,
Wäellä wanhan Wäinämöisen.

Tämän mustauksen kuulin ukon kahdesti autaman
samaan kysymykseen.

Ontrei Wannisen loitsuista mainittakoon tässä
luku", joka kuuluu seuraamalla lamalla:

Iski tulta ilman Ukko,
Wälähytti Wäinämöinen,
Kolmella kokon sulalla,
Kirjmvilla kiärmehillä.

Miss on tuli tuuiteltu,
Walkeainen manuuteltu?
Kätkyessä kultaisessa,
Hihiioissa hopeaisissa,
Alla parren autuahau,
Keskellä Kiesnksen keheä.

Tuo poltti pojalta polmet,
Rikkoi rinnat tyttäriltä;
Läpi maan, läpi Manascn,
Läpi reppanan yheksän.

Hara manha poltettihiii,
Porot suolle kylmettihin.
Mllä mietihin metchen,
Kuutamella kaimattihin
Werkot meljeksiiii kutomat,
Sisäreksiin ketreämät.

Puuttuiko sitä kaloa,
Jota warten werkko tehty;
Puuttui halea hauki.
Halottihin hauin watsa,
Siell oli sileä siika.
Halottihin siian watsa,
Siell oli sini kercinen.
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Purettihin suu keränen,
Siell oli puna keränen.
Purettihin puna keränen,
Siell oli tulikipuna.

Tuli poika Pohjolasta,
Uros uuesta kylästä,
Tuli huosti housun suusta,
Paloi pojan helmehistä.
Hytöl' oli kauha kattilassa;
Wiskoo wilua wettä
Paikoille palanehille,
Tuimille tulen limuille.
Herran henki moiteheksi,
Luojan luomi katteheksi.

Eepillisiä runoja lauloi ukko Ontrei Vanninen pal-
jon. Wahinko maan, että olimat niin katkonaisia. Taisi
jo muisti rumeta pettämään. Ei tuo kumma ollutkacm,
sillä olihan sitä ukolla jo ikääkin. Mdeksättäkymmentä
kämi jo kuollessaan, sillä hän oli syntynyt 1805. Seppo
Ilmarisesta lauloi Outrei sen runon, jossakerrotaan, kuinka
seppo rupesi takomaan itselleen kullasta morsianta, hopeasta
ikisopua. Väinämöisen soitosta lanloi hän seuraaman runon :

Teki Kauko kanteloista,
Wiron seppä winkeloista.
Eikä puusta, eikä luusta,
Sapfosta sinisen hirmen,
Poropetran polwiluista.

Mistäs kansi kanteleesen?
Lohen purstosta punaisen.
Mist' on naklat kanteleesen?
Hauin suuren hambahista.
Mistä kielet kanteleesen?
Hiuksista hiien eukon,
Harjasta v'en hewosen.
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Saipa kannel ivalmeheksi;
Soitti piiat, soitti poijat,
Soitti miehet naimattomat,
Soitti nainehet urohot.
Ei ilo ilolle tunnu,

Soittajia, laulajia
Ulähäisist, alahaisist,
lumaloista, maanemistä.

Laulu lauluks ei tajunna.
Etshittihin soittajia,

Torokalla toprouuen:

Löytyi ivanha Wäiiiämöuien;
Teki tiellä termeyyen,

..Annas Kauko kanneltasi,
„Wiron seppä winkelosi.
..Kenen on miekka pitembi,
..Kenemb' on kalpa kannchembi".
Löytyi lumihan Wäinämöisen
Kynnen mustoa pitembi,
Olen kortta korkiambi.
„Annas Kauko kanneltasi,
„Wiron seppä winkelosi
..Sormille pojan sogian,
..Käsille wähänäköisen".

Iski kerran, iski toisen,
Iski kohta kolmannenkin.
Jo ilo ilolta tuntui,
Laulu lauluksi tajusi;
Alkoi sormet souatella,
Käsiwarret watwatella.
Ei ollut sitä metshässä
Silmin kahen lentämäistä,
Jalan neljän juoksemaista,
Ku ci tullut kuulemahan,
Soitellessa Wäinämöisen,
Kutku kullerwoi'ellessa
Lohenpnrstoista iloa,
Kalanluista kanteloista.
Ei ollut sitä meressä
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Emän knuen tulkcmaista,
Purston puikerrehtawllista,
Ku ci tullut kuulemahan,.
Soitellessa Wäinämöisen,
Kutku kullerwoi'ellassa
Kalanluista kaiiteloista.
Lohenpurstoista punaisen.
Kenki itse Hiien eukko
Kultasuilla kukkaroilla,
Weitsellä hopeapäällä,
Jonka pia satoja maksoi,
Terän ei ollut tietäjeä.

Knten jo edellisessä mainittiin, käytettiin Outrei uk-
koa ennen hänen nnornudessaan paljon losiomiehenä, hai:
kun oli taitama tietäjä. Nuoteessa piti entiseen aikaan,
jos suinkin mahdollista, oleman tietäjämies mukana suo-
jelemassa morsiussaattoa „katshojista" eli pahansuomista
ihmisistä. Sellainen se oli ivanhan kansan tapa.

„Läksiisissä" ja „häissä" ***-) lanlettiin silloil: paljon
kauniita häämirsiä, joissa morsianta maroitettiin unohta-
lnasta äitiä ja isää, nemvottiin nuorta pariskilutaa elä-
mään sominnossa ja rakkaildessa. „Tietoiniekka" kosiomies,
hän se lilonnollisesti oli sellaisissa tilaisuuksissa ylimpänä
laulajana. Sillä tietomahti ja laulumahti lienemät miltei
aina olleet yhdistetyt.

Vaikka Ontrei Vannisen häärunot omat saman-
laisia kltin Kalew alassakin löytymät, niin mainittakoon
niistä kuitenkin pari kappaletta osoitteeksi siitä, minkälaisia
rimoja häissä laulettiin noin 40—50 muotta sitteu Sor-
tamalassa ja muissakin Itä-Karjalan pitäjissä.

***") ..Läksiiset" mietettiin aina ensin morsiamen kotitalossa. ..Häät"
eli tulijaisjuhla mietettiin sulhasen luona, uudessa kodissa.
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Hiiäwirsi.
Outrei Vaunisen laulama. Saatit talteeli 1889

Perchessä wierahassa,
Toisin ukset lilwasoopi,
Toisiii micrö'ö iveräjät,
Saiio'u saranarauat,
Toisiii leibä paistetahan.

Toisin, toistit neito rukka,
Toisin toisessa talossa,

Nouse liluta latshomahan,
Otmvaista oppimahaii.
Konsa sarmet suorahan sumehen,
Pursto periii pohjaseheir,
Silloin iiuortcii nollsuaila,
Wnnhojen lepuuaila.
Ota piitä pikkaraisen,
Talloa pieni murunen.
Iste tiiltä tuikahuta,
Käy lilja kyyryllähän,
Laama länlämöisillähän.
Katsho kyttä kytky'ystä,
Wasikainen woajmi peästä,
Katsho karkko karsinasta,
Emälammas lattialta.
Luo silmäs sikojen peälle,
Anira heinii hewolle;
Tule kolmena tuoahan,
Tlw on lunta, tuo on luuta;
Tulitikku hambahissa;

Nosta lapset lnmitshalle,
Anna pilikkoset käteheii,
Kuin ei Puikkoset käteheii,
Anna leibeä kätehen,

Muista lattiis la'aista,
Elä lapsia lakase, '

Pane woita leiman pecille.
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Häiiwirsi.
Ontrei Vannisen laulama 1889.

Kuules sulho luin sanelen,
Kuiii sanelen, kuin anelen:
Ncumo neittä neljä muotta,
Wuosi iieuiuo suusanalla,
Toinen silmän iskennällä,
Kolmas on jalan polulla.

Kuin et sitte hymeä saane,
Otappa omeil ta'alse,
Opeta omen takana,
Nemvo nelisnurllllsessa.
Ota witsa wiiakosta,
Koimu kormenrantasesta
Nahkaruoska uaulail peältä.
Elä pieksä pientarella,
Elä iiurmella ilukita.
Kylän kyntäjät näkö'öt,
Astlljat ajattelo'ot;
lott'ei tuota anoppi kuulis
Eikä appi armoaisi.
Kliili ileittä hywin pitelet,
Kuin mänet apen lotihul,
Puistat heinii hewolle,
Klllrawalla laluletahan,
Itshelle mitä kutakin.
Kuiii iieittä pahoin pitelet,
Kuin mänet apen kotihin,
Puistat heinii hewolle,
Rikkamihko ivisklltaan,
Hewosesi hirtetähän
Omilla ohjaswarsillasi,
Itshii letillä leikatahmr
Keskellä liljan laliita.

Wertaukseua mainittakoon tässä eräs hääruno, saatu
talteen Korpiselästä w. 1890. Se knuluu näin:

Willawaipan wiipsahukset,
Onpa meijän neitosella



89

TuultohurZtin huiskahukset,
Samoin parin sukkasia,
Tuhat tuotamaa tapaista,
Reämyttäin on rätsinöitä,
Monin parin paitasta,
Latiloita lasten myölsi,
Nanhoi iiaisten tarpeheksi,
Tuulimyllyn tuiskahukset,
Wesimyllyn wiepsllhukset.

Nain onpa meijän sulhollakin
Kelo lullalla keritty,

Toinen pllniu puimatonta,
Sata saatuja rahoja,

Purun puituja eloja,

Toinen sata saamatonta,
Tlthat tuohikenkäsiä,
Wiistnhatta ivirsnsia,
Muuta eluo sitäi enemmän,
Sata sarkatantkisia,

Hcmosii on heillä paljon;
Lmuiat oil lammaslaumat,
Lehot täynnä lehmästä,
Varsinkin on muohisia.
Appi ainoa isäntä,

Puoltuhatta pöksystä;

Aiioppi ainoa emäntä,
Kytyjä oil lyllältäsi,
Natosta on losolta.

Hywä ompi ollaksesi,
Kaunis koaputellaksesi,

Toisin nankuwat saraliat.
Appi haukkuu ahkioksi,
Anoppi wesihawolsi,
Kyty lynnysportllhaksi,
Nato naisten rynttäriksi.
Illat istut ikkunoissa,
Keski-illat kellarissa,

Wain ei ininkuin ison koissa.
Toisin owet ulwasewat,

Puolipäiwät porstuassa,
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Niikkokauet meräjän suussa,
Kuuklluct kujan perässä.

Knnntelet lnjan perässä.
Ammuuko anopin lehmät,
Namon lehmät nankaseeko,
Winknutko isäilnäil siat,
Hirnnuko kymyu hcmoset?
Katsahat isos kotihiii,
Enemmäii emosi luokse.
Sanot: tuolla uäkyy totini,
Kujan katto kuumottaapi.
Isän ikknnat nätymi,

Itkeä hyryttclet,

Emon sauna lämpiääpi.
Woi poloinen päimiäiii,
Itämiin inehmon lapsi,
Oli cnncii aikanahan
Siskoilla siliä sintsi,
Veikoilla mene punainen
Nain ei nyt tätä nykyä.

Paitsi näitä häärnnoja löytyy Itä-Karjalassa mielä
toisenlaisia rimoja, joita kansa käyttää häissä ja hautajai-
sissa, ii. s. itkuwirret. Itkuwirret eiwät seuraa mitään
rnnomittaa. Niissä on maan huomattama alknsointn ja
kerto. Itkumirsien ominaisuuksiin kuuluu myös deminntii-
misten sananmnotojen runsas käyttäminen.

Itkumirsien laulaminen on aina naisten tehtämä.
Ne lauletaan, tai paremmin sanellaan, itkunsekaisella äänellä.
Keskellä rnnoa joutuu itkijä wiimein itse niin mieleuliitu-
tllksen maltaan, että häii todellakin itkee nyyhkyttää. Hen-
keään metämättä, sanelee hän pitkät matkat runoaan, kun-
nes wiimein hengästyneenä keskeyttää sanelemisen moih-
kamvaan nyyhkytykseen. Sitten alkaa hali uudestani: siitä.
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mihin lopetti, kunnes maikeroima nyyhkytys taas keskeyttää
hänen pnhettaan. Ia niin jctknn runoa, knnnes se on
loppnun lausutin.

Itkllwirsiä, lauletaall ainoastaaii kreikannskoiseu mäes-
töll keskilndessa. Ztiitä käytetääii mielä tänä päimänä, maikka
tosin Harmoin, Sortamalan pitäjässä, mielä yleisemmin
Salmin kihlakuuuau kreikannskoisissa pitäjissä ja Aunuk-
sessa. Kieli missä on symää Itä-Karjalan murretta, niis-
säkin seuduin, esim. Sortamalassa, missä kansa ei tätä
murretta puhu. Itkuwirret omat oudokseltaan maikeita
ymmärtää. Täytyy olla hywin perehtynyt Itä-Karjalan
kielimurteeseen, saadakseen niistä selmää. Itkumirsien ym-
märtämistä maikeuttaa mielä sekiu seikka, että niissä käy-
tetään niin paljon termejä eli nimityksiä, joilla on aiman
oma, rajoitettu merkityksensä. Niinpä merkitsee sana „il-
moin" toisen sanan edellä „snlhaspnolta". Esimerkkinä
mainittakoon:

Waiwan nägiäzeiu.
Sulattoman sumiazein. Aigoin armozein.
Kallis kandajazein. Snlan „

Armas aigomazein. Päimieu „

Nainje tshuuoittajazein. Ehtoin „

„ kumoajazein. Kergein „

„ smuistoazeiu. Kallis „

„ keritteäzein. Pestyn „

„ päimin ottajazein.
„ moaliazein.
„

kandajazein.
„

kylmetteäzein.
„ merzoazein.
„ maksoazein.

Äidin nimityksiä: Isän nimityksiä:
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Morsiamen nimityksiä: Snlhaskansan nimityksiä:

Aigomalii lapsi,
.slannettnili „

Vieremä „

Vierähtällyd
„

Tshitilditettuzeiil.
Elpynyt emäs.

Ilmoin aigomazed.
„ elätettyzed.
„ kumoamazed.
„

pestyzed.
„ kaullettuzed.
„ hypitettyzed.
„ mezazed.
„ idmolnaized.
„ samistettuzed

Samalla kuin tässä kerrotaan hääitkuista, kerrotta-
koon lllyös lyhyesti niistä Ziaja-Karjalaii kansan lamoista,
jotka itkuihin likeisesti liittymät. Salmin kihlakunnan salo-
kylissä noita tapoja mielä yleisesti noudatetaan. Rinta-
kylissä omat ne jo alkaneet joutna nnhotllksiin.

Knn nuori mies on päättänyt lähteä tyttöä kosimaan,
hailkkii häll ensin pnhemiehen itselleen. Tämä lähtee edeltä-
päin tytön kotiin kysymään lnpaa kosimiseen. Eräitä päi-
lviä sen jälkeen saapumat kosija ja puhemies taloon, tamalli-
sesti jonknn kolmannen miehen senrassa. He terwehtiwät
letonmäkeä seuraamilla sauoilla: „eiiile>l käilmnö muikse
mierahikse, nygöin snlhaziks". Tähäii mastaa talonmäki:
„anna litiual niidy luulla, elä hallamuozie". Termehdyk-
seen kunlttimat eiltiseen aikaan mielä seuraamat rullosäkeet:

Tuba teht' oil iniesteil tulla,
Tallji oil heivostu taluo,
Soppi laittu sormitkahis.
Kirstut kindnhie pideä,
Waarnat mägi-maattehil.

Kosija ja puhemies lemittämät nyt kihlat tytön
eteen, setelirahaa y. m. Tyttö ottaa lie ivastaan, mutta
antaa ne kohta takaisin, ellei suostu naimatarjoomnkseen.
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Toisinaan saattaa hän niitä pitää kanemminkin takanaan,
kerskatakseen niistä tuttamiensa seurassa.

Snlhasen ja plihelnieheli ollessa talossa, toimitetaan
heille kestit. Naiset laittamat piiraita, minkä ennättämät.
Knn sanoma tästä saapnn kylään, niin kokoontuu taloon
paljon muntakin mäkeä. Kylän „brihat", ") jotka omat
hellin mielin tyttöä ajatelleet, tulemat usein hekin naima-
tarjoomuksiaan tekemään ja snlhaisp.idot saattamat joskus
kestää ilseampia päimiä. Tyttö ottaa kultakin heidän kih-
lansa ja antaa ne taas takaisin, kunnes on malinnut mie-
leisensä miehen, tai hyljännyt kaikki kosijat.

Jos tyttö on sulhaseen suostunut, määrätään päimä
lihlajaisille eli „lujuzille". N'e tonnitetaan papin läsnä-
ollessa ja niillä on sitoma moima. Kolme miikkoa lujilsien
jälkeen mietetään mihkiäiset. Sen jälkeeli mietetään mor-
siamen kodissa „läksijäisiä", kun amiomies tulee nnorik-
koaan hakemaan.

Kohta lujusien eli kihlajaisten perästä haetaan taloon
itkumirsien taitaja maimo morsianta „itkettämään".

Morsianta itketetään joka päimä sekä kotona että ky-
lässä. Tätä tehtaissa peittämät itkijämaimo ja morsian
kasmonsa huimilla ja huojumat kaulakkain laattialla. Niissä
juhlissa, jolka seuraamat kihlajaisia, itketään monta lannista
itkua. Kun itkeminen tapahtuu kylässä, on sillä simutar-
koituksena amun pyytämineii uuteen kotini. Köyhemmillä
ei tietysti ole maroja pitää itkijäakkaa kotonaan. He koet-
tamat kuitenkin hankkia sellaisen läksiäisiin.

Hääitkut omat erittäin runollisia ja kanniita. Morsian
muistelee niissä lapsnntensa kotia, äidin armaan rakkautta.
Äiti ottaa symästi liikutettuna miimeiset jäähymäiset lap-
seltami. Edelleen puhutaan niissä morsiamen melmolli-
suuksista uudessa kodissa.

") Nuoret miehet.
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Hääitkll.
Morsian itkee äidille, muistelee hänen hymyyttään ja

rakkailttaan :

Suliret kiitoksuot, keritteäzein, kaikenloaduisilla ar-
moMa.

Suuret kiitoksuot, maksoazein, inagutteleinoa;

Passibo, samistoazein, magilttelid sawimalazed unliod.*^)

Pesetteäzein, suuret kiitoksuot, lamostoazeiii, kandaja-
zein, sinun lanbeumeldazi.

Naiiije, kumoazeiu, Kirjasta kädyzillä kuonililttelid.
standoazein, tjiuldittoazein, kädyzillä toisilla kaltelid.

Suuret kiitoksuot, keritteäzein ;

En onnakko liene, elätteäzein, ilmoin elätettyöziih
mändyö, sammunud siemen samunalazien magoaja.

Tuhannenkerdazed kiitoksuot, ilaiue tjillldittoazeul, kyl-
läzien unuozien magutteleinoa.

Pideä onnakko kurjazen, ilmoin kumoamaziih mändyö,
ei:zi kukkozien lauluo kuulla.

Kuin mie moin nimetä, ntshiazein, iinohtamaah suin
hymäziedäs ;

En mois elätteäzein siun hymäzissäs elämie erozie
pideä.

Tämän itkumirren on sanellut maimo Ogafja Leinonen
Sortamalan pitäjän Puromaaran kylästä m. 1888.

42) Äiti nousi .varhain aamulla muoteeltaan ja pani pirtin läm-
piämään. Kun tytär heräsi, oli äiti jo toimittanut kaikki aamuaskareet
ja samll tuprusi samupirtin katonorsissa.

Kim äiti wiimein meni herättämään tytärtä, niin hän ei kui-
tenkaan raskinnut sitä tehdä; toisella kädellä tosin nostatteli (kuonnutteli)
niakaajaa, mutta toisella kädellä somitti peitettä hänen päälleen (katteli).

") Ilmoin clätettyzcd s. o. sulhnistalon mäki.
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Kirjakielelle käännettynä knnluisi tämä itkumirsi näin:

Suuret kiitokset, kerittäjäiseni, kaikesta armostasi.
Kiitos, pesijäni, samnnalaisista unista.

Suuret kiitokset, maksajaiseni, lapsuuteni unesta;

Nainen, lumoajani, minua kurjaa käsillä nostattelit;
Kantajaiseiii, tuudittujani, toisilla käsillä kattelit.
Pesijäni, sullret kiitokset, lamostajani, kantajaiseni,

sinun laupeudestasi
Suuret kiitokset, kerittäjäiseni.
Tilhamienkertaiset kiitokset, nainen, tuudittajaiseni, kai-

kelikylläsistä unista.
Elättäjäni, saanenkohan enää, sammunut sienieu, sul-

haseni kotiin mentyäni, maata samunalaisia nnia.
Saamuttullni sulhaseni kotiin, saanen, kurja, kukou

ellsi kukuntaa kuunnella.
Kuinka moisinkaan, opettajaiseni, sinun hymyyttäsi

unhoittaa;
Elättäjäiseni, sinun hymyytesi ei siliä ilmoisna ikänä

moi mielestäni unohtua.

Hääitku.
Morsian itkee äidistä erotessaan, kehoittaa äitiä tie-

dilstelemaan hänen elantoaan miehelässä. — Ogafja
Leinonen 1888.

Kliin mie soan elämäh ilmoin elätettyzien eloksiih.
Kysele, kylmetteäzein, kylän kämijöill,

Jos tulet ilmoiu kumoamazien kiljozien snnh,
Tnle, pezetteäzein, tnle pellon piäh;

Sawistoazeill, samman kandajill.
Tule, merzoazein, minun mieduimah.
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lott eigo kiillln ilmoiii kinvoauiaziss knmman iänyzie.
Tule, pezetteäzein, illiloiil pestyzieli perttiziih;
Katsho ilmoin kannetnzien kaikkieil piällä,
Ililtoill pestyzien perttikiliillall piällä.
Tnlet, tjlindittoazeill, oldailneh ililioill hypitettyzed

hymillä mielin.
A kuii: oldaiiueh ilmoin mezazed mihazen loadllized.
Elä mirka, merzoazeiii, messelie paginoi.
Mie ilmoiii elätettyziss kilin elän,
Jos tulom miulau ilmoin idmomaiziss siliired igämäd,
Libo minun mieriäisty mihattanne.
Malien ildronje ulgoilmaziih ;

Kylmänje kyyneldämäh.
Ia kuin minull, kylmäzell siemenell, kyyneled lähtöm,
Mie kniii tnlen ibnoin pestyzien kera ykziih perttiziih.
En moi sanuo ilmoin samistettuzill, jotto ininilii sil-

mäss suurien abeihen täh mezi lähtöm;
Mie ilmoin moalimazie malehtelen:
Polttozell siemenell porotti pohjanje tuilli meen

siliniss;

Siid ei ilmoin samistettuzed soaha sanoja,
Eigä ilmoiu mezazed mihoija.

Kirjakielelle käännettynä se kunlnu iläiil:

Kun minä saan elämään snlhaiskanscm eloisia.
Kysele minua, lylmettäjäiseni, kylän kämijöiltä,
Puhdistajani, sauman kantajilta kerjäläisiltä;
Tnle, äitiseni, minua tiedustelemaan.
Jos tulet snlhaistalon lujosien sunhun.
Tule, pesijäiseni, tule pellon päähän;

ääniä.
Tule luulemaau, eikö kmtlu sulhaistalosta kumman

Tule, pesijäiseni, sulhaistalon pirttiin,
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Katso kaiken sulhaiskansan päälle,
Katso snlhaiskansan pirttisen päälle.
Tulet, tuudittajaiseni, ottanee sltlhaiskansa hymillä

mielill.
Ia jos lienee sulhaiskansa mihamielinen.
Älä silloin, äitiseni, mirka iloisia pakinoita.
Minä sulhaistalossa kuu eläu,
Jos käypi mieleui sulhaiskansan luona komin itämäksi.
Tai jos minua, mierimää kimeä, mihattanee.
Menen, huolenalainen, ulos pirtistä;
Ia knn kyyneleet mierimät minulta, kylmä siemen,

silmistäni.
Ia kun taas tnlen sulhaiskansan pirttiin.
En moi sanoa snlhaiskansalle, että olen snnrta itä-

määni itkenyt.
Minä snlhaiskansalle kielastan:
Pohjatuuli se porotti medet minun, onnettoman sie-

menen, silmiini;
Silloin ei saa sulhaiskansa salioja.
Eikä sulhaismäki mihan syytä.

Häiiitku.
Äiti itkee, laittaessaan tytärtään miehelään. Sanoo

hänelle miimeiset jäähymäiset. — Korpiselästä 1891.

Jo armas kannettunji lapsi, jo on mihon miimezed
ildazed !

A moi aigomanji lapsi, jo tulom, tjuuditettllzein, lähtie
armahien tjnuditettnzien tnrmiihe.

Ia en ni lm moi nämie atkalie aigazie kulnttoa,
A moi kni sillired igämäd on armahall kandajazellazi!

Kvin jnohtuw mieleh ned aigazed, knin jo liildnzena
limerdelid arinahan kandajazi kaglaziss.
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Knin jo pyrähtelid, pyyhyl, liiidllzeila arinahan ljllli-
dittajazi tnrmiss.

Sentäh en moi olla igämie ilmoittamatta nämiss
aigasiss.

Knili 01l jo mihon wiimezed kerdazed mieremän lap-
sen: wiihytellä armasta kalidajastazi.

Kai atkala nainje jo ankehtud olen jo nämiss suuriss
igämiss namina igäminä ildazina.

A prosti, kandamani lapsi, jo kai kallehieu syndyzien
edyzissä!

A prosti, mierähtänyd lapsi, jo mihon minnezed ker-
dazed, hoz olen katala nainje ja kaikki mielikarmazed kalle-
hella siula soattad.

Ia prostikkua kai kallehed kannetnd mmii katalan
kannettimji katkerad kahinad.

Ia elgiä elbynyttä emästäni estelgiä endizillä ehto-
maldaizilla lähtiessä.

Ia elgiä miimytettyzelläni mihaised olgua.
Ia kuin miula on kurjalla naizella kinlhnonpäimäzed

igämäzed!

Hautajaismenoissa kreikannskoisessa Itä-Karjalassa
on itknmirsillä tärkeä sija. Kerrottakoon tässä mahan la-
meaiuiuin voista menoista.'

Joka kylällä on oma'hautausmaansa eli „kuusikkonsa".
Se sijaitsee tamallisesti järmen niemellä tai saaressa, jos-
kus myös kylän peltojen keskessä. „Kuuzik" niinensä on

hantansmaa saannt siitä, että siiliä aina kaswaa sankka
kuusimetsä. Sitä ei koskaan raimata. Mihin pun kaatuu,
siihen se jätetään. Salolylien Kuusikoissa" tapaakin sen-
tähden toisinaan oikein kasmikunnan jättiläisiä.
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Nno Itä-Karjalan „kiiilsikot" saattamat monasti olla
mailhoja pakanuudell aikuisia kalmistoja. Kristinnskon
aikliaikoilla tahtoi papisto lliill mähän kmn sllillkin lonkata
kallsail mailhoja tapoja. Kylan manha kalluistokill saat-
toi jäädä käytäutööu. Se mihittiin maali niidellä lamalla,
rnumiita ci enää handattu aseineeil, kallenksineen, niinkuu:
eutiseeu aikaau.

Kohta knii sairas on heilkensä heittänyt, lähtee jokn
itknjen taitama maimo illos tiimasta ja alkaa „itkeä".
RilNinista pestessä itketään ii. s. „pezendwirzi". Ruil-
lnista ei miedä riiheen tai iiiililhllil lllkosliojaan, niinknin
inmlalla Snoillessa 01l tamallista, maan se asetetaan „obra-
zoii: oale, sniireii tshnpnn lantshal",^) s. o. pirtin kunnia-
sijalle. Suknlaiset ja talonmäki malmomat pari kolme yötä
kilolleen ääressä ja naiset laulamat joka aamu itkmvirsiääu.
Jos maiuaja aikanaan oli „bohattn" **-") mies, niin moipi
snnri osa kylän rähmästä olla surutalossa malmomassa.

Sitten lähtemät handankaiivajat „klllizikkoh" ja „ruu-
hen loadijat" metsään hakemaan „rnuhen" eli rllilmis-
arkliil aineksia. Knn he sieltä palaamat, niin taas itke-
tään. „Rnuhta", „kallnalautaa" jaristiä tamallisesti meis-
tetään ulkona, iniltta ainakin „muhi" tnodaan puolitekoi-
sena tupaan, jossa se lopullisesti pauuacm kokooii. „Kalma-
landll" asetetaall hautaknmmulle jaristi kiinnitetään siihen.
„Nnnhta" kokoonpantaissa, lmlletaall senraawa itkilwirsi,
„rnnhen loaindlimirzi": **')

") Obraz l. obraza — pyhimykseii kilwa. Slllir tshuppu ******* perä-
penkin notkumat, suuri soppi.

") Professori Armid Genetzin talteeii ottama Aunuksen Wiel«
järivestä. Tätä itkna laliletaan samanlaisena kreikamlskoisessa Suomen-
Karjalassakin.

**°) Vohattn **-- rikas, mahtama.
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Loadiekkoa kuldaizil kädyizil kuldaizel armoizellenj
igäized kodjized.

Mid-bo oldcmneh nygöi maimeloizen makkisrojiiized?
Ihalal armoizellenj igciizii kodjizii azlitah.

Pangoatto kallehel annoizellenj kalaillunhized kra-
mattjized.

Pangoatto aig- armoizellenj allilindilizien andnlaized
peähyizien oale.

Pangoa pestyt anlioizellenj ylen pehilliezed perinäized.

Anna pitkien matkaizien tnldno pezijy armoizenj ehki
huogamum.

Katelko a pesty' armoistanj pehmielöil katuhkaizil.

Loadiekkoa kahted kroaznoi-itkllll-pielyöd kallehel ar-
moizellenj.

Anii' ihaln armoizenj meidy igämiz aigaiziz ehti kat-
shom niiz ikkiln-pielyizis.

Suomen kirjakieleeu käännettynä knnlnisi tämä itku-
mirsi näin:

Mikä outo työ iiyt on itamänataisella? Ihanalle rak-
kaalleni iknista kotia rakeimetaan. Laatikaa kultaisilla kä-
sillä armaalleni ikuista kotia. Paukaa kalliille armaalleni
kalanluiset säugyt. Paukaa pestylle armaallem yleu peh-
meät patjat. Pankaa hänelle, joka aikanaan oli armaani,
allilinmm nntilmia pään alle. Peittäkää pestyä armas-
tani pehmeillä peitteillä, jotta pitkän matkan päästä tul-
tuaan pesijä armaani edes lemahtaa. Tehkää kahdet punaiset
ikkunapielet kalliille armaalleni, että ihana armaani itamä-
pciimissään meitä edes katsoo niistä ikkunapielistä. ")

*") Ellei ruumisarkkuun tehdä noita punaisia ikknnapieliä, niin ei
wainaja handnstaan woi seurata elämien toimia. Sellainen on kansalla
lulilo krcikanuskoisessa Raja-Karjalassa.



101

Kili: „ruuhi" eli ruumisarkku oli saatu malmiiksi,
pannaan siihen pellamia ja mastoista riimityitä lehtiä run-
miiu alustaksi. Tätä tehtäessä uudet itkut. Nnnmista pi-
halle mietäessä itketään. staiken matkaa kotoa hantaus-
inaalle istumat sukulaiset ruumisarkuu päällä, kuljetettakooii
sitä sitten joko menheellä tai hewosella. Tätä tapaa käy-
tetääii liiterinllskoisessakin Karjalassa, ainakin Sortama-
lassa, jossa nsein pyhäpäiminä nähdään ihmisiä miisiii, kuu-
sin istllwau kirkolle kuljetettaman rnumisarkun kannella.

Lähelle hantansmaata kllll tullaan, taas itketciäu.
Elinelikuill arkku lasketaai: haillaan, amataan sei: kansi,
että snkulaiset mielä kerran saamat katsella kuollutta. Ruu-
mista hautacm laskettaissa itketääll eri mirsi. Kuu hauta
01l täytetty, asetetaau sel: päälle 11. s. „kalinalaudu", eräs
noiii parin kyynärän mittainen lanta. „Kalmalandan"
toiseen päähän pystytetään risti.

Ennenkuin wainajan omaiset lähtemät pois haudalta,
laskemat he „kalmalaudalle" rahoja „runhen loadijoil,, ja
„hawwan kaimajil" palkaksi. Nämä eiwät ota noita ra-
hoja ivastaan, maan jaetaan ne „pakitshijoil", s. o. kerjä-
läisille. Samoin pannaan „pakitshijoil" kalmalaudalle ruista
tai ohria, suolaa ja leipää. Kuu sitteu on tulln maiua-
jau kotitalooli takaisiii, tarttuu kaksi naista kaulakkain toi-
siinsa, itkemät mirren ja hakemat kuollutta joka paikasta.
Siihen loppumat marsinaiset hautausnieliot.

Knnsi wiikkoa knolinpäiwästä wietetääll mnistojnhla
wainajan kiinniaksi, il. s. „knuziljedälized". Pappi ja kaikki
sukulaiset kutsntaan taloon. Lehmä tenrastetaan, jos talo
on marakas, ja ruokaa laitetaail. Kuu pappi saapun ta-
loon, menemät llaiset itkillla häntä mastaaiiottainaan.
Pöytä on malmiiksi katettil. Pappi pitää rnkonkset, jonka
jälkeen istntaai: pöytään. Aterian lopnttna lähtemät nai-
set, itkuvirttä lalllaell nlos „pokoiniekkoloi kaimoamah",
s. o. kntsliinaall slnvllll mainajia „iullstajazih" eli luuisto-
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jnhlaan. Pappi ja snkulaiset omat näet jo sitä ennen käy-
neet handalla rukoilemassa. Hautausmaalle oi: silloiu mui-
den hemosien kera tnotu yksi hemonen ilman ajajaa. Val-
jastettuna tyhjän reeii eteen, melkoinen hnrsti leivitettynä

reen yli. Tämäu tarkoituksena on kuljettaa mainajieu
henkiä sukutaloon. Näitä maiuajia iiaiset uyt, itkumirt-
tääu laulaeu, pyytämät tupaan tulemaan.

Paitsi „kunznjedälizii" mietetään kuolleiden muistoksi
sääuuöllisesti kahdesti muodessa mllistajaisia eli „kalmoilla
käyntiä". Toinen näistä juhlista oil nimeltään „roatin-
tshat". Sitä mietetään kemäällä pääsiäispäimästä toisen
miikoii tiistaina. Toinen juhlista on nimeltään „mnistin-
suomattn"") ja sitä mietetään syksyllä noin yhdeksän miik-
koa ennen jonlna.

Wanha, nnlodoltaaii ja sisällykseltääii kaunis laulu-
runo elää mielä kansau snussa Itä-Karjalassa. Itkllwirret,
joista nyt on pnhnttll, llehm: jullri lnnlumat tähäi: runo-
ryhinääii. Ne tulkitsemat hetkeu kaipallsta ja sllrlla, tule-
maisuudeu toimeita, puhumat siitä mikä laulajan omassa
pomessa liikkllll.

Mntta kmisa lanlaa inuitakin lyyrillisiä lauluja. Lau-
laja laulaa itsestään, kertoo kninka komaonninen iiiiorlllls

sai läntiin sa>:at hmien silnhnnsa. Hän lantaa maan ai-
kansa kulnksi. Lapseilpiika nukuttaa pienokaista laillullaan,
pyytää Jumalan emoa lasta uueen waiwiittamaan. Koma-

") Päimien nimet Raja-Karjalan kieliiilurteessa oivat aiivan toi-
sciilaiset kniil muualla Suomessa käytetyt nimitykset. Ne kuulumat sun-
iluutaista alkaen näiil: „pyhä", ..cnzimäiije argi", ..toinje argi", ..lolnias
päimy", ..nelljäs päimy", ..piättiintshy" ja ..suoivattll".
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osaineil malittaa kohtaloaan, samalla kum tämä lalllamilieu
hänen apeata mieltään miihdyttää.

Oliko mauha, ruuollinel: laulil katoama Itä-Karjalan
kaiisasta? Lilultamasti, malitettamasti, sillä se käypi huo-
mattaman harwiuaisemmaksi. Mntta mielä se ei ole sieltä
häminnyt. Wielä ei ole hengetöin ja rilnotoin arkkimeisu
maittanut alaa Raja-Karjalassa. Wielä moipi kansanlan-
lujen ja sämelteli kokooja siellä löytää paljon sekä kännistä
että niittä. Unsia sämeliä aulakin. Lanlnja saapi hän
inilt'ei yksiiioinaan kreikannskoiselta mäestöltä, kailniita sä-
meleitä etupäässä luterinuskoiselta kallsalta.

Panel: tähän muutamia kansan snusta kirjoitta-
miani lyyrillisiä laulnja, ei sen muoksi, ett'eiwät ne olisi
ennen tunnettuja, maau tliodakseui esim eräitä esimerkkejä.
Kaksi väistä lauluista ou Sortamalasta, kolluas Korpi-
selästä.

Ogafja Leiiwneu, Läskeläll kylästä Sortamalan pi-
täjää 1888.

Kehtolaulu.

Nuku nutu iillrmiliiidil,
Nutu nurmella hymällä,
Kilamu mualle knniiehelle;
Nurmeii uukka, hciiiän kukka.
Tille vili uunin piäldä,
Käy nnonji kätkycesc,
Picneii lapseii pieluksiihc,
Nagahiscn ivilattehiise.
Nukuta Jumala lasta,
Magamuta Muariainji.
Saisbo likkaiije lemätä,
Lapseii orja jouten olla.
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Korpiselästä 1890.

Wäinämöisen lalllu nnorimmalle ueiollensa

Sanoi lvailha Wäinämöinji
Nuorimmalle nei'ollensa:
~Elä lapsi paljon laula.
..Tytär tyhjiä sanele.
„Aiga kultainen kulumi,
..Aiga armas rienteleivi
..Sinun lapsi lauluissasi,
..Kurjan klikknmaisissasi".

„Igä kuitengin klllumi,
..Aiga armas rientelciui,
..Hoz en laula polmeilanji,
..Hyreksi sinä ikänä,
..Kujerra kuulla walgiana".

Ontrei Wamlinen. Sortamalasta 1889.

laulajan runo.

Miilun ilolla laulamani.
Nain en mie ilolla laula
Enkä mielellä hymällä.
Laulan kurja kulkujani,
Raukka rannan juoksujani,
Waiwlline »uaelluksiini.
lou'uin kurja tulkemahc,
Waiwaine wacltamahc

Ihmiset ajatteloot

Ihmiset ajatteloopi
Humalassa huutamaiii,
Wiinassa miheltämäili,
Jos maan mirren ivcärin laulan,
Sanat ristihin rcpäsen.
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Eltäättc hl),vät minua,
Elkäätte lumnlau luomat
Ou'olsi on ottatoho,
Tehkö soppehen sohinaa,
Silmän iskuu ikkunoihe.
E,i minä opissa ollut
Enkä kouluissa kolainnut,
Scissut en seppien pajoissa,
Sepän pihtiä picllyt.
Nurin katsoi nurkkamuori,
Ncärill katsoi meärtimaimo,
Ei oikein omat emännät,
Ei oikein omat eläjät,
Omen suussa ou'ot silmät,
Kierot keskilattialla,
Peräss' ol' periii mihaisct;
Pcräpeilkti tietäjiä,
Simuseinä siimomichii.

Kalemalarnliojeii maantieteestä oli paljon mäitelty.
Missä olimat Wäinölä, missä Pohjola ja munt runolau-
liljen toimiutapaikat? Oi: anneltu Wiel:an seutnja, o»: aja-
teltu Laatokau raittamaita.

Tilnnnstaa täytyy, että Kalemalai: lauluissa kumattil
llioilto, innutamia poikkenksia lilkiiimottamatta, täydellisesti
mastaa Laatokan puoleisen Karjalan lnontoa. Wäinölän
sankarit, niinkuin Pohjolan mäkikin asumat mereu läheisyy-
dessä, jonka ulapoilla he ilseii: purjehtimat. Purjehtimi-
nen on nähtämästi ammonaikuinen taito Laatokan ranta-
kansalle.

Wanhoissa rimoissa puhutaan maahterasta ja leh-
milksesta. Nämä pilnnlajit omat Laatokan rantamailla ta-
wallista. Nilnoissa puhutaan tosin nsein tammestakin,
mutta saattaahan se olla nmistona maremmilta ajoilta, jol-
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loil: kansailline aslli etelämpänä. Kaikki muut Kalewala-
rliiloissa maiuitut pltllillajit ornat kotoisia Laatokan Karja-
lassa. Eläimistä huomattakoou eriteilkii: hylje ja peura.
Hylkeitä löytyy paljon Laatokassa ja paljon niitä siellä
pyydetään. Penroja asuu kesät, talmet Raja-Karjalan salo-
mailla ja joka talmi maeltaa niitä sieltä Laatokan ranta-
maille.

Wanhoissa runoissa mainitaan paljon Laatokan pno-
leisen Karjalan paikannimiä. Sellaisia omat Alneenjärmi,
jota on selitetty Laatokan manhaksi nimeksi, Nemanjoki,
Imatra, Wuoksi y. m. Sellaisetkiu niinet knin Sariola ja
Untola löytymät nekin todellisina paikanniminä. Eräässä
manhassa menäläisessä merokirjassa w:lta 1500 litetellaan
kaikki Itä-Karjalan pogostain ja kytäin linnet. Kiirkijoelta
pohjoiseen omat pogostat eli kirkkopitäjät jaetut piireihin,
joita merokirjoissa sanotaan „perewaaroiksi". Sortamalaii
pogostassa omat mnun muassa Sariolan ja Untolan
peremaarat. Kurkijoen pogostassa on Saaren peremaara
ja Kankomallan kylä.

Tnollainell nimien yhtäläisyys ei moi olla satun-
nainen. Wuoksenpuoleisen Laatokan seutuja moipi aiman
hywin ajatella runojen Wäinöläksi, Sortamalaii piioleisia
seutuja Sariolaksi, Pohjolan mäen maiksi.

Wanhoissa Ninoissa sanotaan Pohjolaa oli Sariolaa
myöskin Lapiksi. Tämä nimitys nähtämästi ei tarkoita
samaa, mitä me nykyjään käsitämme Lapin nimellä. „Lappi"
sanalla tarkoittaa itä-karjalainen mielä tänäkin päimänä
pohjoista ilmansuuntaa eli paremmiu sanoen sentna, joka
sijaitsee Pohjosessa, pitemmäu matkan päässä kotiseudusta.
Sortmvalainen sanoo esiin, jo Ilomantsin pitäjää „La-
piffi". Sitistainolla olen knnllnt tiiota samaa llimeä käy-
tettäivan Reboilan pogostasta Allililksessa.

Laatokan rantamaat yuuä Laatokau ja Suomeulah-
dell mäliueu kauuas omat armateukin manhiillnlat ruuo-
illaat. Pukiessaan tarunsa runon muotoon, sijoitti kansa
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tietysti noiden tarnjen tapaukset ja henkilöt sen luon-
non keskuuteen, jossa se itse eleli. Myöhemmin saapui
runolaulu Wienan Karjalaan. Tuon eteläisemmän luon-
non kumaukset ja eteläisemmcit paikkain nimet säilyiwät
rimoissa, mutta niiden lisäksi tuli tietysti Pohja:: perän
luonnon kilwanksia ja sei: pnolen paikannimiä, niinkuin
mursu, „Tulilappi" ja muut, joista sikäläisten laulajien
mirsissä kerrotaan.



Neljäs Luku.

Karjalan Aatelia.
»Keiwi sotka poimimahan
..Wäinämeisen kyyneleitä!
~Io oli muiksi muuttunch-t*
..Helmiksi heristynehet,
..Kuningasten kunnioiksi,
..Valtojen iki iloksi".

Kalewala XI_I.

Shemciltalaistcn sukuperä. Shemcikan Semana muuttaa Ruoda-
wutsen järwcn rannalle asumaan. Semanan Miihkali ja hänen peum-
wirtensä. Miihkali tappaa kaksikymmentä ..Nuotshin sissie" Kalmalam-
min rannalla. Miihkalin Hilippa ja häncil poikansa. Shemeikkalaistcn
suku haaraantuli. loakoi ja liwana weljekset. loatoiil lehli ja hänen
urostyönsä. Icbkin liwana manaa karhua pakenemaan. lehkin lima-
nan wirsi maailman luomisesta. Hilipan liwana kuolee 109 wuoden
ivmihana. Hanen pojanpoikansa Waslei ja Mysysmaaran Petri. Petri
ukon ulkoryhti. Hällen peuranhiihtonsa Poastarwen salolla. Mysys-
maaran Petri mirsikkään Salmin kihlakunilan paras runolaulaja. She-
meikkalaiset Karjalan aatelia. Mysysmaaran Petrin ja lehkin limcmcm
mirsiä ja loitsuja.

Siinä knlmanksessa, missä Suistamon, Snojärmen
ja Korpiselän pitäjät sattumat yhteen, on salon keskellä
Rv oo am uksen jarmi. Seutu ei liene entisestään paljon
muuttunut, sillä mielä tänäkin päimänä on se synkkää
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korpimaata, johoi: miljelys tuskin nimeksi on leimansa pai-
nanut. Koutio samoilee mielä nytkin Ruodamuksen salon
rikeissä kuusikoissa ja peuroja asuu kesät talmet sen laa-
joilla sammalsoilla.

Tähän autioon seutuun asettui kolmatta sataa muotta
sitten Semana*') niminen mies, Shemeikkojen kuulni-
san laulajasumun kantaisä. Wanha tarina kertoo She-
meikan Semanan olleen kotoisin Lubasalmen kylästä Ne-
boilan pogostaa Wenäjän-Karjalassa.

Semana rakensi itselleen mökin kalarikkaan Nuoda-
mitksen rannalle, kalasteli järmessä ja metsästi salolla. Ia
tämä toimi hankki hänelle ja hänen perheelleen puuttn-
mattoman raminnon.

Semanan poika oli Miihkali. 2) Häntä mainitaan
kuuluisaksi loitsijaksi ja suureksi metsämieheksi. Monen sa-
lon kunlnmilla ei löytynyt hänen mertaistaan peuranhiih-
täjää. Ia knn ei sattunut peurakarjaa oma:: salon seutu-
milla, liiin iiiaanitteli hän mahtamilla loitsuilla salon haara-
sarmia litokseen aina „Tnlilapin"*^) tiiimilta tuntureilta asti.

Ia näin mainitaan Miihkalin loitsineen peuroja Tuli-
lapista: **)

Pane juoni juoksemahc

Metshän onni, metshäii Osmo,
Muan sulho, mannuii sulho

Näillä mailla, manterilla,
Näillä miehen metshimailla,
Näillä harhoilla saloilla.
Teäl on muat mielnhat,
Teäl on mcet muolahat,
Teäl on ilmat ihalat.

Tämän ruuon lauloi m. 1893 Miihkalin pojanpojan pojan-
poika, Mysysmaaran Petri (Shemeitka), kotoisin Korpiselästä, sanoen sitä
Miihkalin ..pedrmuirreksi".

*') Lappi, jossa rcmontulet palamat. (Kuolaii niemimaa).

') Sukutaulu 1.
*^) Sukutaulu 2.
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Nylgysä nlka Tabiwon
Elä pie, elä pitele,
Lase wilja walloillah;
Nirbusa poiga Tabnvon
Elä pie, elä pitele,
Lase wilja walloillah.
Salon poiga rautasamua,
Sinuu on pandu paimenekse;
Oili etshi, päiwin anna.
Minun on pyyntipäilvinäni,
Sinun on antoaigoinasi.
Hot ei olle tännembänä,
Niin sic tuo on tuonnembana
Kau'on saaressa saetengi
Lapin haaran hartiassa,
Kuhanwuoren kulman alta.
Liikuta mägi lihanen.
Miestä wasten pyytäwäistä.
Iheksissä pyytäjissä,
Kaheksissa latshojissa,
Ilipyytämättömissä,
Poikki Pohjolan joessa,

Päitä päitsillä kohota;
Ota lvitsha niiittä syltä
Koiwu korwcn notlelniassa.

Siivutsh' on Imandron jänven;
Suita suitsilla ylennä,

Kerrm: tuli kaksikymmentä „Ruotshin sissie" Miihka-
lin taloa hämittämään. Ne miholliset tappoi Miihkali äi-
män yksin keihäällään. Mahtamat loitsut olimat hänellä
apuna. Paikkaa, missä tämä tapahtui, sanotaau mielä
Kalinalammeksi ja taistelun mainitaan olleen „ennei: Pedri
kuningahan aigoja".

Sellainen on shemeikkalaisten kesken taru mirsikkäästä
Semanan Miihkalista.
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Miihkalili poika oli Hilippa;^) häilkill hymä lau-
laja ja loitsija. Hilipalla oli miisi poikaa: Ioakoi, ")

limaila, Tiitta, Lari ja Nikfor; kaikki suuria metsä-
iiiiehiä ja loitsijoita. Eritenkin loakoi ja liwana oliwat
iiiaalt kiliiillja laitlajia. Kumpikin elimat he harminaiseii
manhoiksi. loakoi knoli 91 wuoden ijässä, mntta liwana
eli 109 wnoden wanhaksi ja kuoli ivasta noin w. 1848
w aiheilla.

loakoista ja limanasta on Shemeikan suku jakaan-
tililut kahteeu haaraan. Kantatalon ympäri alkoi mähi-
tellen syntyä uutistaloja, iiiin että seudussa wiimein oli
neljä taloa; kaikki saman suwnn asnmia. Ia entistä sa-
keammin smvilsimat iiyt shemeikkalaisten kasket Ruodamuk-
sei: salomailla. Tätä asntnsryhmää rinvettiin lmnittämääi:
Shemeikan kyläksi. Nyt ei ole noista neljästä talosta
jälellä kuin kaksi maan, ja shemeikkalaisia asnn Suistamolla,

Korpiselässä ja Suojärmellä.
loakoin poika oli lehki. Häntä mainitaan koko

seildun suurimpana ja mäkemimpänä miehenä. Talmet
umpeen hiihteli hau pellroja ja sanotaan hänen niitä tap-
paneen monta sataa. Kerran tami karhit salolla lehkiin
käsiksi. Sen karhilli tappoi hän ihan yksin keihäällään.
Tätä keihästä omat Mnnannon shemeiktalaiset kanan aikaa
säilyttäneet kallisarmoisena muistona. Kim lehki klloli 60
wilodell ikäisenä, oli hän kaatanut 18 karhua.

lehkin pojat liwana,**) Mikolai ja Mihaila eläwät
wielä Snistalnoll pitäjäll Niililaiinon kylässä. Mnilannon
kylä oii suuren salou keskellä ja siellä on weljeksillä mvarat

**) Sukutaulu 3.
°) Sukutaulu 4.
') Sukutalllu 5.
") Sukutaulu 9.
°) Sukutalllu 11.
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kormet hiihdeltämiuä. He omatkin kaikki metsämiehiä. li-
wana, eli „lehkin Ilmana", joksi häntä kotipnolella sano-
taan, on ollut 16 karhun tapossa. Erään kymmenisen
peuroja ou hän myös ampunut. limaua on hnono hiihto-
inies, sillä hän on nuorena jalkansa loukannut. Mutta
annappas miehen asettua karhun pesän eteen, niin kyllä
paikkansa pitää ja makamana seisoo kuin korpikuusi. Ei
silmiä rämähytä, maikka mikä tulkoon. — Mikolai, lima-
nan mcli, oli nuorempana hymä peuranhiihtäjä. Tappoi
haarasarmia useampia kymmeniä. On ollut 14 karhun
tapossa. Mihailaa, kolmatta weljeksistä, mainitaan ivaan

kahden kontion tapossa.
lehkiil liwana on ainoa weljeksistä, jossa esi-isäiii

rnnomahti on säilynyt. Soittaa myöskin kannelta ja tekee
itse kanteleensa. — Kerran pelastui limaua loitsutaidollaan
karhnn kynsistä. Oli erään tomerin kera karhun pesällä.
Kumpikin ampuu, maan ei osaa hengen paikalle. Karhu
siitä ärtyy, nousee kahden jalan limanan eteen. Miehellä
ei asetta munta kilin tyhjä pyssy kädessä. Sai toki scmo-
neheksi: „pnhas metshä, elä peälle tnle", ja kääntyi kuin
kääntyikin karhu miehestä ääreen ja lähti saloa kaalamaan.
Näin kertoo liwana itse tästä merkillisestä tapauksesta.

lehkili limanan rnnomahti ei loitsuihin rajoitu.
Hän laulaa manhoja, esi-isiltä perittyjä mirsiä muiuais-
ajan sankareista: Wäinämöisen ja lougamoisen laulntais-
telilsta, lappalaisesta, joka ampui Wäinämöisen, niin että
tämä snistui mereen. Wuosikausia wirni Wäinämöinen
meressä, kuunes

Tuo kasmoi Simandron soari,
Nanhan Näinön polmcn piähän.
Sotka lind' on suora liudu,
Lendelööbi, liitelööbi,
Etshimi pesäu tilaista.
Jo löydi pesän tilaisen



113

Tuohonpa Simandroii soareen.
Wanhan Wäinön polwen piähän;
Natopa wasliscn pcsäsen,
Muni kultaisen munaseil
Manhan Wäinön polwen piähän.

Liikutti wiimein Wäinämoinen polweaan, järtahytti
jäsentään. Särkyi sotkan maskinen pesä paloiksi, muna
kultaiuen meni muruiksi. Ia tästä ihmeellisestä munasta
syntyi sitten taimas ja alinen maaemä, päimä, kuu, tähdet
ja pilmet taimosella. ">)

lehkin liwana osaa monta kaunista satua ja mie-
lellään hän niitä tuttamassa senrassa kertoilee.

Muistuu mieleeni eräs miime kesän yö, jolloin yh-
dessä teimme matkaa Suistamon Muuannosta Korpiselän
Tolmajärmelle. Sunrimman osan matkaa sousimme Kiltsha
nilnistä jokea pitkin, antiota salotaimalta. Sontaessamme
ja menetiämme samvoessa lanloi liwana rmiojaan, kertoili
satlljaan; kertoi saduli miisaasta Iljasta ja merenueitisestä,
joka oli niin kaunis, että päimäkin taimasta kiertäessäml

") Sekä lehkin liwana että Mysyswaaran Petri lanlamat täniän
rultosarjail maiilitussa järjestyksessä. Pienillä eroitnksilla ivaan, josta
enemmän tuonnempana.

lehkin liwana laulaa wirtensä scumawalla nuotilla

Tuo kas - moi Si - - mand - ron soa - ri, Naii - han Nai- nön
Sot -- ka lind' on suo -- ra lin - du, Len --te - löö -bi

pol - wen via - hän.
lii - - te - löö - - bi, j. n. e.
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pysähtyi häntä katsomaan, jätti maat ja mantereet malai-
sematta.

Satu oli itsessääu erittäin kmniis, mutta sen maiku-
tusta lisäsi wielä sopima kehystä ympärillämme. Kaikki
oli niin tyyntä ja hiljaista. Kesäyön hämärässä näytti-
mät pililt ja mnilt esiineet niin iltilisen epälnääräisiltä.
Silmä ei kohdaunnt missään jyrkkiä piirteitä, joihin se
olisi ivoinnt kiintyä. Ia tuo samaiueu epmnääräisyys, se
kumastui maiiiiosti limanan saduissa ja rimoissa. —

Pohjolau luoiinostahan meidän manha kansanrnnouteinme
on saanntkin rikkaimmat aiheensa. Persoonoittnja lilonnoli-
mouniahaii ornat enimmäkseen esimanhempiemme julnaluns-
tarllstoil haltijat ja sankarit.

Toinen sheineikkalaisten sukuhaara polmeutuu Hili-
pau Jimanasta,^) joka kuoli 1848 seutmvilla 109wuodeu
manhana. Hänellä oli kaksi poikaa: limaua ja Petri.

Jimin limanan pojista elää mielä kaksi: Petri
ja Waslei.") Kolmas, Mikki, on kuollut. Hauta mai-
nitsee manha kansa hymänä kanteleensoittajana.

Jimin Waslei elää mielä Shemeikan Kontrossa. On
ikänsä ollut uannatonna. Nyt on hän manha ukko, mutta
nnoruudessaan oli hän uljas metsän kämijä. Hänen mai-
nitaan tappaneen enemmän peuroja kuin kitkaan muu uyt
elämistä hiihtäjistä. On lnyös ollilt lähes 30 karhiin
tapossa.

Waslein mcli, Petri, asuu Kokkarin kyläii Mysysmaa-
ran uutistalossa Korpiselän pitäjää. Häntä sanotaan ta-
mallisesti Mysysmaaran Petriksi. Hän oi: noin 75
muoden manha. Ei oikein itsekään tiedä ikäänsä, knin noin

") Sukutaulu 5.
'**) Sukutaulu 10.
") Sukutaulu 15.
") Sukutaulu 16.
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Mysyswaaran
Petri
ja

lehtin
liwana

(Shemeittalaisia),
laulaen

runoa.

Walokuwan
mukaan.

snlluuilleeu maan. Ia knkapa niitä nyt sellaisia niin ihan
muodelleen jaksaisi nmistaakaan. Mysysmaarali Petri on
kerrassaan ivanhan Wäinämöisen tuma. Notema ja ryh-

dikäs, harmapilheiueu. Kasmopiirteet moimakkaat ja sa-
iualla sääuuölliset. Parta pitkä ja malkea.

Kotipuolellaan pidetääu Petri ukkoa hywiu snnressaarmossa. Waiihat ja liiloret häntä kunnioittamat. Mysys-
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maarau Petri outin rnnorikkaan Itä-Karjalan perikuma.
Hänen persoonassaan löytyy yhdistettynä kaikki, mikä näille
seuduille on mcmhaa ja omituista. On hymä runolaulaja
ja loitsujen lukija, soittaa kannelta, oli nuoruudessaan
maan kuulu peuranhiihtäjä ja karhuntappaja.

Petrin sunrin urostyö oli se, kun hän yhtenä tal-
mena tappoi 50 penraa Poastarmen ja Shemeikan salolla.
Siitä on jo iviisikymmentä muotta kulunut.

Talmi oli ollut tamattoman luminen ja Petri, suuri
ja raskas mies, marusti siltä maralta oikein erityiset sukset
itselleen, pitkät ja leweät. Eiwät olleet suuren suuret, ei
pienen pienet, nno Petrin sukset. Painoimathan leimiskän
maan. Miestä myöten se oli pyssykin, raskas piilnkko.
Emäskontti päälle päätteeksi miehellä selässä.

Ia niin hiihteli Shemeikan Petri sinä suurena lumi-
talmena peuroja Poastarmen salolla.

Kysyin kerran Petri ukolta, montako peuraa hän
eläissään on ampnnut. „Mäne heidy tiedämäh, min merd
01100. Olis niidy erähän riihen tämmeldä", kunlui lyhyt
mastans. Ia mitäpä noita tuollaisia utelemaankaan. Tie-
täähän sen jokainen metsämies Korpiselässä Mysysmaaran
Petrin saaliit. Tietää Korpiselässä ja tunnetaan ne Suista-
malla ja Suojärmelläkin. Ia kertoo se kansa niistä siellä
mielä tulemankin snkupolmen aikana.

Eikä ne saaliit peuroihin päätykään. On sitä eräs
mesikämmenkin mirunut merisenä hänen edessään talmisella
hangella. Ompahan parikymmentäkin.

Kerran otti lomalle Kollahan salolla Snojärmellä.
Jo on kontio ihan suksen nenillä, eikä ota tulta hymä pii-
lukko pyssy. Silloin pelasti koira metsämiehen. Ärhenteli
niin kinkkuisesti karhun kintereillä, että mies pääsi punal-
tilmaan snksillaan silon laitaan tiheimmästä närerikeiköstä.

Mysysmaaran Petri on paras nyt elämistä ruuo-
laulajista Salmiu mirsikkäässä kihlakuunassa. Hän lanlaa
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wirsiä Wäinämöisen ja longamoisen laiilutaistelnsta, lou-
gamoisel: kostosta ja maailman lnomisesta y. m.

Leinminkäisen retkestä Pohjolan häihin laulaa Mysys-
maaran Petri pitkän wirren. Wahinko mami, että se mirsi
kesken katkeaa. Taitaa jo manhuns maimata runolaulajaa,
muisti pettää. Tässä mainittakoon maan mirren alku-
säkeet:

Tuli niemen tutknmella.
Niemen lylgyöt kytemi.

Smuu soarclla palmvi,

Sanoisill sodismvuksc ;

Pien olis sodismvuksc;
Sanoisin vaimosiin tulekse;
Suur' olis vaimosiin tulekse.

Osmotar olutta leitteä
Kallermoiiiell lalloo mettä
Nhclsäs ozran jywässä,
Kahekslls kagran jyiväsfä.
Työndeä wieshtit iviisicnne,
Kutshut kuusille jagclow;
Kutshilm rujat, lutshum rammat,
Kutshum on perisogiat.
Wt'ei kutshu Lemmingäistä.

Mysysmaaran Petri pukee toisinaan runon muotoou
omat, tilapäisetkin ajatuksensa. Wiime kesänä, kun olin
iikkoa koko päimän laulattanut, alkoi manhusta jo mäsyttää
se mirsieii laillaminen. Sen hän ilmoitti seuraamilla runo-
säkeillä:

Ukko uubui, manha ivaibui,
Kuoli koilttiloin tegijä.
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Shemeikkalaiset omat Karjalan henkistä aatelia. Pol-
mesta polmeen oli esi-isien rlinomahti kulkeinlt perintöuä
heidän smvnssaan. Salomaillaan, sawllpirttieiisä nokisieil
orsien alla omat he tietämättään pitäneet ihauteellisuuden
lippua korkealla. Ia nyt, kun tuo ihauteellisuus mauhassa
naiimisessa ja runollisessa muodossaan alkaa hämitä kan-
sasta, omat ne sen miimeisiä edustajia.

Shemeikkalaiset omat Karjalan aseaateliakin. Roh-
keina metsästäjillä omat he taistelleet miljelyksen taistelua
salon petoja ivastaan. Unhoituksiin on jäänyt moni hei-
dän liljas painiiilyöiitiiisä metsänkuninkaan kera. Ei ole
kirjaan kuivattu, ei mailla mainittu. „Kuuset oldih kuule-
massa, knudamoinje katshomassa". Ia mehreän nurmen
alla, kotikormen laidassa lepäämät mirsikkäät hiihtomiehet
Minneistä untaan. Ia Tapio alkaa jo siirtyä rikeimmille
salomaille, kun ei ole enää nuorisossa uousemassa, kan-
sassa kasmamassa symien syntysanojen tietäjää, joka osaisi
häntä pidätellä.

Shemeillalaisten sulu.
Semana.')

MuMilH
Hilippa.')

loakoi.')
I 91 wuod. lvanhana.

Juvana.«) Tiitta.») Lari.') Nikfor.«)
1^ noin w. 1848

109 wuod. »vanhana.

lehki.»)

Juvana. Mikolat.") Mihmla.")

lehki.») limann.'") Petri.

Teroi.

Mikki.") Mysysmaaran Petri.") Nastei.")
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Wäinämöisen ja lougamoisen lanlutaisteln

Mysyswaaran Petrin runoja. ")

„Hoi on wanha Näinämöinji,
..Toin' on nuori lougamoinji
~L ätkä on ajelemahn!
..Ajelemma, tiitelemmä
..Meren selwällä selällä,
..Lagialla lainehella".

Pulittiii »vemmel ivembelehe.
Rahes puuttui rahlehese,

Wirkki wanha Näinämöinji:
„Hoi on nuori lougamoinji,
..Kumman tästä wälttyö tulow?"

Aisa aisahan takeltui.

..Mittelemme miekkojamme,
..Koittelem' on korttiamme;
„Kumman miekka on pitembi.
..Kumman kortti korgiambi.

Tuli ivanhan Wäinämöisen,
Tuli miekka on pitembi,
Tuli kortti lorgiambi.

„Hoi on nuori lougamoinji
~Siunpa wälttyö tuloubi,
..Suin lumehe päin widihe.
..Kobrin ilmahe loivnhe,
..Kynsin kylmähe liwehe,
...Hambahin wesihagohon!"

„Hoi on wanha Näinämöinji,
~Waiw' ois miula teällä olla;

") Saatu talteen 1893.
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..Suin lumessa, päin widissä,

..Kobrin ilmassa loivassa,

..Kynsin kylmässä kilvessä,
..Hambahin ivesihamossa.
~Ois miula kolme menoista,
„Ota paras pantiksesi,
..Peästä milma teällä poise".

Eib' on kelboa köyhän skenkit,
Eibä mitki stelmin stenkit.

„Hoi on manha Näinämöinji,
..Peästä milma poi'es teällä,
~Waiw' ois miula teällä olla
„Suin lumessa, päin widissä,
„Kobrin ilmassa loivassa,
..Kynsin kylmässä kilvessä,
..Hambahin wesihawossa.
~Ois miula lolm' oroista.
„Ota paras pantiksesi".

Eib' on kelboa löyhän stenkit,
Eibä mitki stelmin stenkit.

~Hoi on wanha Näinämöinji
„Waiw' ois miula olla teällä,
„Suin lumessa, päin widissä,
..Kobrin ilmassa loivassa,
..Kynsin kylmässä kiwessä,
..Hambahin ivesihamossa.
..Ois miula sisärdy kolme,
„Ota paras pantiksesi".

Äsken kelbai köyhän stenkit,
Job' on mitki stelmin stenkit,
Jo urosen larworinncm.

Lähti itkien kodihe,
Ennätti emo kysyä:
..Mitä itket poigmvoni?"
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„Otti wanha Näinämöinji,
„Otti parahan sisaren".

„Tuot' on muotin tuon igäni,
„Puhli polweni halusin,
„ Näinämöistä wäwylseni,
..Suurta miestä suguhuni".

Joukahaisen kosto ja maailman luominen
Lappalanje laiha poiga

Piti wiikkoista wihoa,
KaullNlliguista katshetta
Peällä wanhan Wäinämöisen.
Aina ambuo lägesi.
Käet kieldi ambumasta,
Sormet suoniset ebäsi:
Elä ammu Näinämöistä,
Laulut mualdll langiaabi,
Ilot ilmalta lopei;
Laulut muall' ois luatuisammat
Ilot ilmalla hywembät.

Nuoli piiliä pinosen,
Kolmesärmistä logohon;
Ambui päimän, se alisti,
Ainbui toisen, se ylisti,
Ambui peännä kolmantena,
Kohti ambui kolmantena,
Oigiaha olgapeähä,

Narsin ambui ei marannut,
Togi ambui ei totellut.

Nasemeh on lainaloho,
Läbi luijen, läb' lihojen,
Läbi lämpimiin lihojen.

Tuosta suistui suin lumehe,
Suin lumehe, päin *nn'dihe,
Keändyi kämmenin merehe.
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Tuolla kulgi kuusi muotta,
Seurui seitshemän leseä
Meren selwällä selällä,
Lagialla lainehella;
Kubli kuusissa hagona,
Petäjäissä lublulsena.

Ulenteli polwuttahe,
Keskellä meren napoja,
Kasmoi tuos soria soari, *****)

Wanhan Wäinön polwen piähä.

Sotka lind' on suora lindu,
Lendelööbi, liitelööbi,

Wanhan Wäinön polwen peällä.
Waloi maskisen pesäsen,

Etshimi pesän tiloa,

Muni kultaisen munasen.
Haudeloobi, leändelööbi
Wanhan Wäinön polwen piässä.

Lekahutti polwuttahe,
lärskähytti jäsendähe,
Pesä laskewi paloikse,
Muna luldainje muruilse,
Seitshemikse siemenikse.

Mi munas alista luorda,
Alisikse moaemikse;
Mi munas ylistä luorda,
Dlisikse taiwosikse.
Mi munassa walgiaista,
Päiwösekse taiwosella.
Mi munassa ruskuaista,
Kuudamekse taiwosella,
Mi munassa kirjamaista,
Tähtilöikse taiwosella.

>") lehkin liwana laulaa „ Smanbron soaii"
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19)

Runokatkelma Kullerwosta.
Killenuo Kallcrwon poigu.

Lähti soitellen sotahan,
Ilon lywwen muilla mailla.
Soitti suolla männessähe,

Suo wastahan sorahti,
Kangas wastahan karahti:
..Toattos lois on kuolemassa".

Kajahutti kangahalla;

..Kuolgahas on mängähäs,
„Soan minä mogoman toatan,
„Ruotshin suuressa soassa.
„Peän panen padaramuissa,
..Silmät liinansiemenissä,
~Korwat lammin lumbehissa,
..lallat weärissä pajuissa,
~Muun rungan wesihawosta".

lehkin liwanan loitsuja ja wirsiii.

Metshän ehtoisa emändä,
Metshän luldainji kuningas,
Tules lullan luuldamilla,
Hobian-go maiholsilla,

Metsämiehen loitsu.

Jossa kulta luulottaabi,
Hobiainji paistattaabi,
Minun metshäs tullessani.
Nestäs pilkat pitkin puita,
Pitkin puita, pitkin maita,
Lapin laajoja saloja,
Jossa lindu liikkunoobi,
Metshän outo ollenoobi.
Alaoksilla aseta,
Rautaoksilla rakenna,
Jossa nuoli nappajaabi,
Tinapilli tiuafoobi.

") Saatu talteen 1893.
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Kesät wuolin keihäswartta,
Taimet susia suorittelin,
Pesin pienen perttisen-gi,
Pyyhkin pienen laattian-go.
Lähin miehissä metshällä,

Peuran wirsi.^")

Urohissa ulgoteillä
Kahen, kolmen koiran kanssa,
Wiien, kuuen willahännän,
Seitshemän sebelikaglan;
Lykkäim' on lylyn lumella.
Muut-bo hiihtämi higehen,
Itshe hiihän hiljallehen,
Werkkllselleh-bo wierettelen.
Koiran on keränä wierii,
Suksen on matona sujuu.
Mie hiihän mägie möten,
Koira juoksoo korbirannan.
Nain ci metshä miehiih miesty,
Eigä korbi loiriih kostu,

Miestyis metshä-gö miehiheni,
Kostuis korbi koiriheni.

Ilety metshän isändä.

Kuuset kullalla simallan,
Hongat hobialla woitelen-go.
Lähen hiriuen hiihäntähe,
Poropedrcm pollentahc.
lop' on metshä miehiih miestyi,
Segä lorbi loiriih kostui,
Iletyi metshän isändä.
Panen ai'an rautaisen-go,
Rautaisilla matsilla,

Matoloill' on mitshllstclen,
Sisiliskoilla sitelen;

Teräksillä seibcihillä,

Jätän hännät häilymähe,
Piät mankat mabisemahe,

2"). Tämän runon laulaa lehkin Ilmana „wirtenci". Loitsuja
muuten ei lauleta, maan niitä „luetaan" eli sanellaan.
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Katehet«bo kaitshemahe.
Ken katehin latshonoobi,
Silmät merta ivuotalohe,
Ken-bä kieroon kelsinööbi,
Silmät rasmana rawista,
Kenb' on kumman kelsinööbi,
Tywin kuuset kulkkuhuse,
Latwoin lakkapäät pedäjät.



Viides Luku.

Konmn Gnnen Karjala.
„Se orjana ollut on ounaan herran.
„Se waiwaa nähnyt on toisen wcrran
„Kvin Suomi mun, mut murtuinaton
~11l hilpeä wielä se on".

Pähliucisaaren rauha jataa Karjalan kansan lahtia. Veljessota
karjalaisten lesken. Maan häwitys. Stolbowan rauhan jälkeiset ajat.
Synkkiä lehtiä Karjalan kansan historiassa. Lahjoitusmaat ruotsinwallan
aikana. Anuiomcro. Kenraalilumernööri Sperlingin toimet sen poista-
miseksi. Lahjoitusmaiden peruuttaminen 1600-lmvun lopulla ci tuotta-
uut mitään onnea Karjalan kansalle. Ison mihan jälkeiset ajat. Uusia
lahjoitusmaita. Kansan orjuus. Wanhan Suomen yhdistäminen muu»
hun Suomeen 1811. 1826 muoden asetus ja sen seuraukset. Karjalan
lahjoitusmaiden talonpojat kadottamat perintöoikeuden maihinsa ja muut-
tumat lampuodeiksi. Sorron seuraukset. Karjalainen »vieraantuu maan-
iviljelykscstä ja kansa alkaa elää satunnaisilla tuloilla. Sen luonne
mnuttuu epärehelliseksi. Rahti ja muu keinotteleminen. Koronkiskurit.
..Karwalirjat". Maanwiljelylsen huono tila. Pohjalaiset muuttakoot
Karjalaan. Pakollinen sotcnväen otto. Siclulauppa ja ..biegloit".

Arwi Jannes: Karjala.

Karjalaa ja sen kansaa on kiitetty, sitä on moititin
ja kauan unhoitettu.

Oli aika, jolloin Karjala kilpenä muuta Suomea
suojeli. Arpia täynnä oli tämä kilpi ja entiset ennätti-
mät tnskin parantua umpeen, ennenkuin toisia tuli sijaan.
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Knn wihollinen hyökkäsi maahamme, niin joutui Karjala
aina ensin sotatantereeksi. Ia maikka hyökkäystä olisi tor-
juttukin, niin ei Karjala sittenkään säästynyt hämityksestä,
sillä sen kautta kulki peräytymien mihollisten palnnmatka

kotimaahansa.
Pähkinäsaaren rauha oli jakauut karjalaisten maan

kahtia. He olimat nyt kahden maltakmman alamaisia ja
heillä oli eri usko. Tämä mieroitti heidät toisistaan.
Entinen heimous mmlttui Meriseksi mihollisuudeksi.

Aika ajoin rakensiivat Nilotsi ja Wenäjä malalla ja
pyhän ristiii suutelemisella „ikuista" rauhaa keskenään.
Raja-Karjalassa ei noista rauhanteoista paljon tiedetty
ja mielä mähemmin niistä mälitettiin. Siellä oli ainainen
partiosota ja kalwankalske. Wenäjän pnoleiset karjalaiset
kämimät Ruotsin puoleisten heimolaistensa maata hämittä-
inässä. Nämä kostimat muoroonsa samalla mitalla. Kylät
poltettiin, ihmisiä kidutettiin kuoliaiksi päremalkealla ja
muilla hirmukeinoilla, kasmama laiho niitettiin kaskes-
mailta.

Kalerwon kalawetehen;
Kalerwoinen wcrkot katsoi,

Untamoinen wcrkot laski

Untamo utala miesi
Kalat lonttihin kokosi;

Sepä suuttui ja mihastich
Teli soan sormistansa,

Toran nosti totkusilta,
Artin ahwenmllimasilta.

Kämmenpäistänsä käräjät,

Torelimat, tappelimat,
Eikä ivoita toinen toista;
Minkä toistansa tokaisi,
Sen sai kohta .vastahansa.

Näin laulaa manha karjalainen kertomaruno Untamo
ja Kalerwo weljeksistä. Se on synkän ja onnettoman ajan
kumans Karjalan heimon historiassa.
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Näiden entisten rajariitojen muistot elämät mielä,
maikka heikostikin. Karjalan kansassa. Kreikanuskoinen
itä-karjalainen sanoo mielä lännempänä asumaa meljeään
„ruotshiksi". „Nuotshi, arren kaiken pidäjä" -*) on Sal-
missa, Snojärmellä ja Aunuksessa tamallisena sananpar-
tena, knn on puhe lutherilaisesta suomalaisesta. Lutherin-
uskoinen länsi-karjalainen taas nimittää itäistä meljeään
„wenäläiseksi". Tällä hän ei tarkoita kansallisuutta, maan
uskontoa. „Ummikoksi" sanotaan Itä-Karjalan kansan-
kielessä ihmistä, joka kieleltään ja kansallisundeltaan on
menäläinen.

On luonnollista, että nuo alituiset sodat olimat
omansa ehkäisemään Karjalan aineellista edistystä. Eräässä
manhassä ruotsalaisessa merokirjassa muodelta 1589 2) lue-
tellaan tarkasti, montako asuttua ja montako autiosamua
siihen aikaan löytyi Käkisalmen läänissä, s. 0. nykyisessä
Laatokan puoleisessa Itä-Karjalassa. Ruotsalaiset olimat
mähäistä ennen mäliaikaisesti saaneet nämä seudut hal-
tuunsa. Salmin pitäjästä sanotaan, että se kauttaaltaan
oli autioksi hämitetty. Kurkijoen pitäjässä löytyi 92 asut-
tua ja 1,083 autiosamua, Sortamalan pitäjässä 114 asut-
tua ja 699 autiosamua, Ilomantsin pitäjässä 189 asuttua
ja 681 autiosamua.

Tosin oli se sota, jonka hamityksen jälkiä mainitussa
Verokirjassa kuivataan, ollut hywin pitkä, mutta yksi ainoa
sota se sittenkin maan oli.

Ei knmmaa, jos itä-karjalainen sellaisissa oloissa jäi
jälkeen lännempänä asumista meljistääu. Ei kummaa, jos
miljelys ja kaikenlainen edistyminen Karjalassa taantni,
kun muualla Suomessa riennettiin eteenpäin.

*) Joka aina pitää arkea. s. o. ei paastoo.
***) Löytyy Suomen waltioarkistossa.
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Karjalan huonoa taloudellista tilaa annostellessa ja
karjalaisen kansanluonteen marjopuolia kuivatessa, on lah-
joitusmaa-järjestelmä enneu kaikkia huomioon olettama.
Se se on ollnt Karjalan kirouksena niin toisessa kuin toi-
sessakiu suhteessa.

Lahjoitnsmaiden historia nlottnn kaukaisiii: aikoihin.
Se on synkkä lehti Karjalan kansan maiheissa, hikipisa-
roilla kirjattu, huokauksilla säestetty.

Katselkaamme, mitä tämä lehti meille pääpiirteissään
kertoo.

Ruotsi oli Stolbomau rauhassa m. 1617 saavut Laa-
tokan pnoleisen Karjalan ynnä Inkerinmaan Wenäjältä.
Ruotsin hallitus ci koskaau ollut oikeiu manna näideii
rajamaiden omistamisesta. Saattoihan Wenäjä piankin
tointua heikkouden tilastaau ja maatta maaknnnat takaisiii.
Riiotsiil hallitilksen täytyi sentähden ryhtyä erityisiil: kei-
iwihii:, mahmistaakseen maltaaiisa Raja-Karjalassa.

Msi iiäitä keiiioja oli rajamaaii poisläänittäminen
korkeille yliiliyksille. Täiiiä läänitysjärjestelmä ivastasi
semmoisenaankin kaikili pnolili seii ajan käsitystapaa, nmtta
Raja-Karjalaan nähden odotettiin siitä mielä suurta hyötyä
maan puolustuksenkin suhteen. Hallitns anneli aiman oi-
keni, että jota suurempia pääomia Ruotsin sotaisella aate-
listolla oli sijoitettllna rajamaihin, sitä innokkaampi olisi
se niitä suojelemaan. Seutähdeu auuettiiu koko Itä-Kar-
jala lahjoitusmaana korkeille aatelisherroille.

Talonpojat eiwät kuitenkaan kadottaneet omistns-
oikenttaan maihinsa. Heidän tilli maan lahjoitusmaan
omistajalle suorittaa se maamero, minkä he muuten olimat
ivelkapäät kruuuulle maksamaan. Tämän lisäksi tnli mielä
suuri joukko pieuiä ulostekoja, ii. s. „parseileja", joideii
yhteelilaskettu ftnnma saattoi nonsta yhtä silnreksi kllill
maamerokin.

Maamero oli kerrassaan epämääräinen ja laskettiin
kunakin wuonna erikseen n. s. „arwion" perustuksella.



130

Armio tapahtui aina syksyllä, elonkorjuun jälkeen. Silloin
asetettiin armio-lautakunta, jonka jäseninä olimat tilanhal-
tija, hänen talonpaikansa ja mnita asianomaisia, niinkuin
mouti ja tämäll kirjuri, kylänmcmhin, pitäjän asiamiehet
eli „sollemainikat" ja tamallisesti myös lantamiehet.

Armio-lautakmita knlki talosta talooii ja annosteli
sängen mukaan talonpojan pellot, kninka paljon hän oli
kiltakin miljalajia kylmänyt, inillainei: oli lnaanlaatit ja
millaisen sadon kylmö oli antanut. Tämän tehtyään, rat-
sastimat anvioiniehet erikseen nemvottelemaan, klliilka sllll-
reksi armiomero siltä mllodelta oli laskettama. Neumotte-
lnssa eiwät tilalihaltija eiwätkä hänen alustalaisensa saa-
ileet olla saapumilla.

Tämän nenmottelnn ilojalla kirjoitettiill kylän armio-
luettelo. Hlnualall- ja kaaliukcsmustc pidettii:: eri armio.
Wanhan tawau nnlkaaii ottiwat iläet lahjoitusmaidell omis-
tajat alnstalaisiltaan joka miideliilen hnmalaseipään ja mii-
deiilieli kaalinkumilii. Tätä meroa sanottiii: „petiiniksi".

Näiii tapahtlli armio Rnotsinmallali aikana Inkerili-
inaalla. Mutta Käkisalmeu läänissä oli se mielä anka-
rampi ja monimntkaisempi. Siellä armattiin ensiil jokai-
ilei: talossa asnma heiikilö iiiäärättyyn hii:taa>:. Sitten
armattiin talonpojan kotieläimet: hem oset, lehmät, siat,
lampaat ja koirat. Sitte:: kaikki nnm tamare: pyssyt,
jouset, liuotta, merkot, meuheet, huoue- ja tarmekalut, maat-
teet y. iii. Lopuksi armattiin wilja- ja heinäkaswu.

Jokaiselle armioesiueelle pantiin määrätyn taksa:: mn-
kaan hiiltä armioruplissa ja äyreissä. Ihteen armionlp-
laall ineili 100 armioäyriä (kopeikkaa). Nämä hiiiliat las-
kettiin yhteen, ja talo asukkaineen, irtaimistoineen, wilja- ja
heinäkasmuineen oli siis armattn niin tai niin monen
armiornplan meroiseksi. Jokaisesta näin syntyneestä armio-
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ruplasta tuli talonpojan suorittaa muotuista armiomeroa

Itä-Karjalassa 1680 lumulla käytetystä armiotaksasta :

1 2/ghopeatalaria 3) ja 24 kappaa eloja.
Esimerkkinä mainittakoon seuraamat otteet eräästä

tnstapa. Armio-lautakunnan tulo taloon oli jo sellaise-
Armio oli talonpojalle kaikin puolin rasittama meroi-

') Uksi sen ajan hopeatalari mastaa meidän rahassamme 2 mark-
kaa 84 penniä.

naankin suuri rasitus. Talonpojan täytyi näet omalla

Ruplaa. Äyriä.
Mies kesä- ja talmimaatteineen ynnä hymä

hemonen 3.
„Keskinkertainen" mies 2.
„Huono" mies 1.
Hymä lehmä 1.
Hieho — 50.
Wanha lammas — 15.
Sika — 10.
Naula roaskea 10.
Hymä teräsjousi —

Hymä metsäkoira —

Kalamerkko - -

50.
50.

9.
Ketunmerkko — 3.
Neljännes nuottaa — 15.
Mene — 30.
Kuormallinen heiniä — 10.
Tynnyri ruista tai ohraa, kotipeltoon kyl-

mettynä 1.
100 lyhdettä ruista tai ohraa, kaskeen kylmet-

tynä
100 lyhdettä kauroja, kaskeeu kylmettynä . —

20.

40.
20.
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kustannuksellaan syöttää ja juottaa niin hywin armio-lauta-
kunnan warsinaiset jäsenet kuin heidän seurassaan kulkema
tilanhaltijakin, palmelijoineen, hemosineen. Usein oli ar-
miomiesten tapana kuljettaa maimonsa ja lapsensakin keral-
laan, ja jos sattui ilma sateinen, niin saattoi koko tämä
joukko majailla miikon päimät marakkaamman talonpojan
talossa. Silloin eiwät kelwanneet huonot ruuat eikä juo-
mat, maan pöytään oli pantama parasta, mitä löytyi.

Talonpoika ei koskaan saanut tietää perustusta,
minkä nojalla hänen meronsa määrättiin, eikä sitä perus-
tusta muutkaan tienneet, sillä se oli kerrassaan mielimal-
tainen. Rikkaat joilla oli maroja lahjoa armio-lautakunnan
jäseniä, päästivät ivähemmällä merolla, köyhät saimat mak-
saa sitä enemmän. Koska talonpojan irtaimistokin muo-
tuisesti armattiin, koetti hän tietysti salata tätä omaisuut-
taan, minkä maan kykeni.

Korkeat aatelisherrat Harmoin itse asuimat lahjoitus-
maillaan. Armiomeron nojalla saattoimat heidän moutinsa
mielin määrin pettää isäntiään ja nylkeä talonpoikia. Näin
synnytti tämä onnetoin järjestelmä ahneutta ja kiskomis-
halua ylhäisissä, petollisuutta ja aineellista kurjuutta al-
haisissa.

Muutamat Ruotsinmallan aikuisista Itä-Karjalan ken-
raalikumernööreistä surkuttelin, at milpittömästi kansan kur-
jaa tilaa ja koettimat sitä parantaa. Msi heistä Irjö
Sperling antoi m. 1684 hallitukselle seikkaperäisen kerto-
muksen hallintoalueeusa lahjoitusmaan-oloista ja arvo-
järjestelmästä. Siinä kumaa hän ratkeilla mareilla kansan
kärsimykset.

Kun kaikki lahjoitusmaat Ruotsin maltakmmassa ku-
ningas Kaarlo XI reduktsioonin kautta peruutettiin takaisin
kruunulle, niin tämä toimipide ei ennättänyt tuottaa mi-
tään siunausta Itä-Karjalan talonpojille. Heidän asemansa
päin mastoin kämi entistä huonommaksi, sillä suurin osa
tässä rajamaassa olemista lahjoitusmaista annettiin määrä-
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muosiksi arennille joko entisille omistajilleen tai muille ha-
lullisille muokramiehille.

Entiset aateliset isännät, semminkin ne, jotka omisti-
mat lahjoitilslnaansa perittämällä rälssinä, olimat toki join-
kin määrin säästäneet talonpoikiaan. Mutta muokraaja
koetti suhteellisesti lyhyellä arentiajallaau saada alustalai-
sistaan niin paljon hyötyä kuin suinkin. Ia armiojärjes-
telmä oli hänelle tässä kohden hymänä apniia.

Tuli sitten iso miha ja sen seurassa Wenäjcin malta
Itä-Karjalaau. Jo ennen Uudenkaupungin rauhantekoa
olimat menälaiset siellä alkaneet harjoittaa täydellistä isäntä-
maltaa, niinkuin omassa maassaan konsanaankin. Siihen
kuului tietysti etupäässä lahjoitusmaiden jakeleminen homi-
suosiossa olemille ylimyksille. Tosin peruutettiin annetut
lahjoitusmaat m. t 720 takaisiu, mntta sitä antelijaammin
niitä myöhemmiu lahjoitettiiu. Taloupoikais-tshuhnoja,
tuota siunattua Herran lahjaa, piisasihan niitä Karjalassa!

Tätä menoa sitten jatkettiin, kunnes Wanha Suomi
m. 1811 jälleen yhdistettiin Snomen emämaahan. Sen
jälkeen ei enää nnsia lahjoitusmaita jaettu Itä-Suomessa,
mutta entiset tietysti pysytettiin silloisilla omistajillaan.

Ruotsimvallan aikana oli lahjoitusmaan omistajalla
maan nantinto-oikens lahjoitusmaahansa, ei omistus-
oikeutta. Halien alustalaisensa pysyimät perintötilalli-
sina, joita ei moitu häätää taloistaan. Tosin yritti Inke-
rinmaan ja Käkisalmeu lääuiil saksalailleu aatelisto saattaa
taloupoikia maaorjnnteen, „kiinllittää heitä turpeeseen",
mutta nuo yritykset olimat hurskaita toimomuksia maan, ja
hallitus ne kohta tnkahutti.

Toisiii oli asian laita Wenäjäi: mallan aikana. Silloin
juurtili pian mallanpitäjiin se käsitys, että talonpoikien
maat, mieläpä itse talonpojatkin, olimat lahjoitusmaa-
herran omaisuutta. Tämä käsitys astun selmästi näkymiin
1700-lumun lahjakirjoissa. Maa luomutetaan „kartanoon
kuulumien ihnnsten ja talonpoikien kanssa", tai niiden
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etujen joukossa, joita lahjoitusmaan isäntä saapi nauttia,
mainitaan: „talonpojat, niin silloiset, kuin karanneetkin".
Toisissa lahjakirjoissa puhutaau niin tai niin monesta
„sielusta" tiloineen, taloineen.

Orjunden oireet tietysti hämisimät, knn Wanha Snomi
yhdistettiin Suomen siluririlhtinaskuiitaaii. Mutta sei:
sijaan ilmestyi m. 1826 asetus, jonka nojalla melkein kaik-
kien lahjoitusmaiden taloupojat määrättiin lampnodeiksi.
Heiltä riistettiin toisin sanoen perintöoikens siihen maahan,
jota heidän esiwanhempansa monessa snknpolmessa mapaina
talonpoikina olimat asuneet ja miljelleet. 1826 muodeit
asetus näet sääsi, että kaikki lie talonpojat, jotka eiwät
woineet näyttää toteen, että heidän tilansa ennen wuotta
1706 oliwat olleet perintötilan luontoisia, kadottaisiwat
omistusoikeutensa näihin tiloihin ja mnuttuisimat lahjoitus-
maan-isäntänsä lampn od e iksi.

Ia jäsenet siinä komiteeassa, joka tätä asetnsta mal-
misti, olimat Snomen omia kansalaisia! He kantamat
mitä slmrimman edesmastauksen Karjalaii kansan kärsi-
lnyksistä.

Lahjoitusmaali omistajalla oli tietysti täysi malta
häätää alustalaisensa pois „maaltaan", ell'eiwät nämä
kyenneet merojaan sllorittamaml, ell'eiwät he syystä tai
toisesta olleet hänelle mieleen, tai jos hänen teki mieli
laajentaa „howileirinsä" eli kantatalonsa maita. Monissa
paikoin yrittimat talonpojat mäkimallalla puolustaa oikeut-
taau. Se tietysti ei auttanut. Kasakoita maan jokunen
joukko pitäjää.:, pampulla selkääu, liimaan perheenisät,
maimot ja lapset mieron tielle.

Wenäläiset lahjoitusmaiden isäuuät asuimat yhtä
mahan kuin rnotsinmallan aikiiisetkaan, paitsi ani Harmoin,
itse karjalaisilla tilnksillaan. He hoitimat niitä montien eli
„prikasniekkojen" amulla. Lahjoitusmaan talonpojat oli-
mat tietysti kokonaan „prikasniekan" mallassa. Hän kantoi,
mieläpä inääräsikin merot, määräsi myös päimätyöt, jotka
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olimat „howileirin" moimassa pitämiseksi tehtämät. Jos
jokn talonpoika oli hänelle mastenmielinen, saattoi hän jos
jollakii: lamalla häntä kinsata ja hänen toimeentuloaan
maikeuttaa.

Sorto tietysti syuuytti petosta ja epärehellisyyttä
kausassa, niiukuin se aina tekee. Muukalaista herraa imar-
reltiin ja kumarreltiin, uin: kauau kuiii oltiiu häueu uäky-
missääu; selän takana häntä petettiin ja mihattiin. Ia knn
tätä menoa snkupolmesta toiseen jatkettiin, iiiin se ei tie-
tysti ivoinnt olla jättämättä jälkiäkansan luonteeseen. Ia
ne jäljet, tulltlnvat mieläkin selmästi marjovnolinaKarjalmi
kaiisanlnonteessa. Eimäthäu sellaisten maiknttimien seil-
railkset moikaan yhdessä ihmispolwessa häwitä, maai: kironk-
seiia siirtymät ne lapsiin ja lastenlapsiin.

Ia pitkäkö aika niillä on ollutkaan poistua!
Knii talonpoika ei ollut maansa omistaja, iiii:: katosi

häneltä luonnollisesti halukin sitä miljellä. Ihminen tekee
työtä tnlemaisunden maralle, mutta jos oikeus häueu työnsä
hedelmien nanttimiseen ei ole tnrmattn, niin nmnttumat
ahkerlms ja mireys laiskuudeksi ja Välinpitämättömyydeksi.

Karjalainen talonpoika saattoi koska hymänsä jontua
pnille paljaille, hänen asemansa oli aina mäliaikainen ja
„herran" oikuista riippuma. Hänelle oli edullisempaa hoi-
taa maanmiljelystään iiiiil, että häll jllnri parahiksi sai
siitä elalnksensa, että „päiwästä yl piästiin", klltel: mielä-
kin oii tapana sai:oa Karjalassa. Jota huonommassa
miljelyksessä hälieli peltonsa olimat, jota mähemmän hänellä
oli karjaa laamassa, jota ränstyneemmiltä hälleil raken-
nllkseilsa näyttimät ja jota likaisemmalta hänen kotinsa, sitä
paremmin saattoi hän lnmota isäntänsä silmät merou-
panossa.

Lehmiei: asemesta rupesi hän pitämään enemmän
h emos ia, rukiin ja ohran asemesta alkoi hän miljellä
enemmän kauroja, joka tietysti oli omansa peltoa laihdut-
tamaan. Kaskemviljelystä harjoitti hän ahkerasti. Ensim-
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maisen ruiskasmun jälkeen otettiin kaskesta niin monta
kaurakasmua kuin suinkin mahdollista. Tällä lamoin ryös-
tettiin maaperä niin tyhjäksi, ett'ei se knuna päimänä enääll
initääil kasmanut. Talonpoika ei tästä mälittänyt. Eihän
se maa enää ollut hänen. Wäkiwallalla oli se häneltä
riistetty.

Näin mieraantiii karjalainen maanmiljelyksestä.
Rahtia käytiin sen sijaan sitä ahkerammin. Rahdista

saatiin puhdasta rahaa, jota ei moitu nähdä eikä siis we-
roittaakaan. Rahaa saatiin munllakin lamalla: pikku kau-
palla ja keiuottelulla. Tämä teki kansan lnonteen petolli-
seksi. Kaupanteko tietysti ei sitä semmoisenaan olisi teh-
nyt, inntta kun talonpojan talous ei tuottanut mitään
marsinaista kaupaksi kelpaaman, uiin punttui häneltä re-
hellisen kanpankäynnin edellytyksetkill. Se ei ellaa ollut
tarpeellista tamaraumaihtoa, maail keinottelemista, tuo hä-
llen kauppansa. Wiekkain ja sukkelin saattoi tulla rikkaaksi,
unitta mnu kausa m ajosi entistä suurempaan kurjuuteen.

Lahjoitusmaiden lunastus oli kirkas malonsäde Kar-
jalan kansan historiassa. Sen senrankset alkamat jo astua
näkymiin. Kausa ou jo monissa senduin luopulmt ellti-
sestä melltoildestaaii ja käynyt maahan käsiksi. Toiset
omat niin tehneet. Toiset omat jatkaneet manhaan, perit-
tyyn tapaan, eläen rahdilla ja muilla satunnaisilla tuloilla
päimän tultuaan. He omat majonneet yhä symempään
kurjuuteen.

Näin sekaantui karjalaisen luonteesen tnota epäluo-
tettamaa, joka sitä rllinentaa.

Näiden onnettomien keskuuteen on ilmestynyt uusi
maanivitsaus: koronkiskurit. „Ahtaimpaan paikkaan tau-
tikin tungeiksen", sanoo karjalainen sananlasku.

Koronkiskomista harjoitettiin entiseen aikaan ja har-
joitetaan mielä nytkin seuraamani: tapaan. Talonpoika
tarmitsi rahaa meronmaksuun tai muuhun tarpeesen. Hän
sai 40—50 markkaa rahamieheltä ja makuudeksi otti tämä
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lainanhakijalta lehmän. Kirjoitettiin n. s. „karwakirja",
jonkakautta lehmä luomutettiin lainanantajan nimeen, mutta
jätettiin lainanottajalle, s. o. entiselle omistajalleen, käy-
tettämäksi muotuista arentimaksua mustaan. Arentimaksu
oli tamallisesti leimiskä moita muodessa, joskus mähemmän.
50 markan pääomalle teki tämä noin 20 prosenttia muo-
dessa.

Tämä on kansan omassa keskuudessa kehittyuyttä
hypoteekkilainausta. Kansa ei pidä sitä koronkiskomisena,
kun korko on maksettama luonnossa. Alkuperäisissä oloissa
ei kansa pane luonnontuotteilleen täyttä rahan armoa, se-
hän on manha, tunnettu asia. — Varakkaammat ja säästä-
mäiset ihmiset sijoittimat halukkaasti rahansa tällaiseen
lehmähypoteekkiin. Palkollisetkin sitä joskus tekimät. Pank-
keja ei löytynyt eikä tunnettu.

Tämän kirjoittaja tuntee erään piian, joka on palmellut
useampia kymmeniä muosia eräässä Karjalan pitäjän herras-
perheessä. Joka muosi on manha piika säästänyt palkastaan
useampia kymmeniä markkoja. Nämä rahat on hän sään-
nöllisesti lainannut lehmähypoteekkiä ivastaan. Parinkym-
menen markan muotuisella korolla omat mummon rahat
jo kasmaneet melkoisen suureksi pääomaksi. Lehmiä kuuluu
hänellä nyt jo oleman toistasataa ylt'ympäri pitäjää.
„Karwakirjoja" ei ole tehty, sillä eukko ei ole kirjoituksen
taitama, ei edes osaa kirjoitusta lukea. Onpahan maan
suupuheella tehty ne kaupat. Nyt ei eukko muista kaikkia
lehmiään, missä ne omat ja arentimaksun laita taitaa toi-
sinaan olla mahan niin ja näin.

Nyt on koronkiskomista alettu harjoittaa uudemmalla
ja paljon enemmän tuhoa tuottamalla tawalla. Welka-
sitoumukset tehdään mekselillä ja lyhyeksi ajaksi. Sorta-
malan pitäjän koronkiskureista on miime aikoina paljon
julkisuudessa puhuttu. He ottamat tamallisesti mekselilai-
noistaan 5 penniä kuukaudelta yhdestä markasta, s. o. 60
prosenttia muodessa. Ottamat enemmänkin, jos sik-
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scen tulee. Sortamalan pitäjä ei ole ainoa, missä tätä
turjaa ammattia harjoitetaan.

Talonpoika, joka kerran on joutnnnt koronkiskurin
kyusiiu, on auttamattomasti hukassa. Hänen metkansa
nousee nousemistaan, joka kerralta kuu mekseliä
tään". Wiimein menee kontu huutokaupalla ja sev omis-
taja siirtyy perheineen irtolaisten joukkoou.

Wuosi muodelta lisääntyy tällä tamoin Laatokm:
puoleisessa Karjalassa irtolaisten lukumäärä. Konnut me-
iiemät polkuhinnasta, niin mitättömästä, ett'ei sitä muualla
Suomessa möisi uskoakaan. Ia knitenkin omat Laatokan
rantamaat erittäin hedelmällistä ja hywin taswawaa maata,
jos niitä maan mahankin miljellään. Eimätkä ole hallan-
arkoja, sillä Laatokan läheisyys suojelee kylmältä.

Meidän pohjalaisemme muuttamat joka muosi suu-
rissa joukon: Amerikaan. Näin kadottaa Snomi armaa-
mattomaksi tappiokseen hymiä työmoimia ja paljon työn-
taitoa, jolla kyllä olisi sijaa omassakin maassa.

Eikö tnota siirtolaistnlmaa möisi edes jossain ma-
hassa määrässä suunnata Laatokan Karjalaan?

Karjalm: kansan kärsimyksistä puhuessa, on entis-
aikojen sotamäen ottokin mainittama.

Waikka Itä-Suomi Uudenkaupungiu ja Turuu rau-
hanteoissa (mm. 1721 ja 1743) oli joutunut menäläiseksi
maakunnaksi, niin säilyi siellä manha ruotsalainen yhteis-
kunta-järjestys monissa kohdin munttumatta. Saimatpa
Wiipurin kumernementin asukkaat nauttia eräitä erimapau-
tuksiakin, joita ei ollut muilla Wenäjän maltakunnan maa-
kunnilla. He olimat muun muassa mapautetut pakollisesta
sotamäenotosta.
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Syynä tähän oli se länsieurooppalainen tuulahdus,
joka 18 muosisadalla puhalsi Wenäjällä. Tahdottiin malaa
menäläiset olot länsimaisiin simistysmuotoihiu, eikä siis
kajota maakuntaan, missä uämä innodot jo ennestään oli-
mat kotintnneet.

Wapautus pakollisesta sotamäen otosta lakkautettiin,
silloin kuin keisari Paamali I nousi Wenäjän maltaistui-
lnelle. Wuonna 1797 otettiin Wiipnrin kumerneinentistä
ensi kerran rekryyttejä Wenäjän sotamäkeen niinkuin muis-
takin maltakunnan osista.

Talonpojat tietysti ajattelimat sotamäen-ottoa pelolla
ja mamistuksella. Se, joka kerran sinne joutni, oli samalla
isäksi pitimiksi sortnnnt pois syntymäsijoiltaan. Parhaim-
man ikänsä täytyi hänen elää munkalaisten kesken mie-
raassa maassa, kärsiä rääkkäystä ja tylyä kohtelua.

Nnoret miehet karkasimat sentähden metsiin ja mui-
hin piilopaikkoihin siksi ajaksi, jolloin rekryyttikirjoitns ta-
pahtili. Mntta se keino ei suuresti auttannt. Se joka
kerran oli määrätty sotamieheksi, oli samalla julistetturau-
hattomaksi, jos hau lähti pakoteille. Hänen täytyi aina
maroa kruunnnpalmelijoita, ja jos hän joutni heidän kä-
siinsä, sai hän ensin armottomasti raippamitsoja ja lähe-
tettiin sitten rykmenttiinsä. Jos hän sieltäkin karkasi ja
uudestaau joutui kiinni, niin senrasi siitä mielä armotto-
mampi knritus.

Karkuri eli „bie gloi" seisoi kokonaan laiu jayhteis-
kunnallisen järjestyksen ulkopuolella. Häneil täytyi oles-
kella tankana ihmisten ilmoilta ja aina olla Maroillaan,
sillä häntä mainottiin niinkuin metsänpetoa. Moni „biegloi"
häipyikin pahanteon polnille ja rupesi rosmoksi. Toiset
taas elimat suurilla saloilla metsästäjinä ja muina pyynti-
miehinä.

Talonpojat antoimat Harmoin ilmi sellaisia pakolaisia.
Päinivastoin säälimät he noiden kurjien kohtaloa ja koet-
timat sitä liementää. „Biegloista" liikkuu kansan kesken
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Raja-Karjalassa paljon tarinoita. Nämä tarinat omat
sekä jännittämiä että traagillisia.

Knn manha Suomi m. 1811 yhdistettiin Suomen
emämaahan, loppui siellä pakollinen sotamäen-ottokin. Mutta
sen sijaan ilmestyi toinen miltei samaulaineu maanrasitus.
Ken Wenäjällä määrättiin sotamäkeen, hänen täytyi Pal-
mella siellä 25 muotta. Warakkaammat päästivät mapaiksi,
jos palkkasimat toisen miehen sijaansa.

Sotamäen pestacijia kulki sentähden ympäri maata,
myöskin Suomessa ja etupäässä junri Itä-Snomessa.
Mässäten jaräyhäten matkustelimat märmääjät maakylissä,
panimat toimeen jnominkeja ja kokosimat kylän nnoret mie-
het ympärilleeli.

Siinä sitä sitten kehuskeltiin ja kerskailtiin, että sel-
laista se on sotamiehen elämä. Sodassa ristit ja knn-
niamerkit, rauhan aikana huoleton: elämä kruunun lei-
massa ja maatteissa, iloset päimät keisarin kustannuksella.
Humalaisille kyläu pojille näytettiin kirkkaita hopearuplia
ja lumattiin jos jonkinlaista hymää, jos he maan piirtäi-
simät puumerkkinsä pestikirjan alle.

Moni poika meni ansaan ja sai sitten koko elin-
aikansa katua mielettömän tekonsa katkeria senranksia. Pes-
taajat ottimat heidät seuraansa ja kuljettimat heidät yhtä-
mittaisessa humalassa Wenäjän rajalle asti. Siellä pan-
tiin miehet köysiin ja mietin: määräpaikkaansa, palmele-
maan johonkin Sisä-Wenäjän sotamäen-osastoon.

Muutamat heräsimat ajoissa huumauksestaan jakoit-
timat karata. Ken onnistui pääsemään pakoon, sai rau-
hattomana „biegloina" elää loppuikänsä kruununpalmelijain
mainoomana, niinknin pahantekijä ailmkin. Ia monta
hellää sidettä silloin katkesi. Pojan täytyi jättää rakkaat,
kotoiset rannat, erota isästä ja äidistä, metsistä ja sisa-
rista, sulhasen morsiamestaan.
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Löytyi ihmisiä, jotka harjoittimat rekryyttien hankki-
mista oikein ammattina ja korjasimat siitä suuren raha-
moiton. He saimat melkoisen summan, jokaisesta sotamie-
hestä. Pestaajat olimat heidän kätyreitään.' Sellaisia
„sielunkauppiaita" mainitaan Karjalassakin olleen: liike-
miehiä, mirkamiehiä, mieläpä pappejakin!

Se oli kamala ammatti, merellä tahrattu.



Kuudes Luku.

Tapoja ja Luonteita.
„Äin olen aitani elellyt
..Näillä yksillä ahoilla,
.Kotipellon pientarilla
..Kuunnellut kotikäkeä".

Kalewala 111.

Raja-karjalaisen luonteen malopuolia. Runollisuus, amomielisyys
ja iloisuus. Wieraanwaraisuus. Rahtilaisten ja parrenmetäjien majatalot.
Karjalaisen kansanluonteen warjopuolia. Epäluotettawaisuus. Bloi'un
Washa ja hänen hemoskauppansa. Lukutaidon puute ei estä raja-karja-
laista kauppaliikettä hoitamasta. Raja-karjalainen on raitis. Sorta-
malan ..kerähmöt". Tshajunjuonti. ~Ois nyt yskä ollut, lyll' ois läh-
tennä. Eipähän sattunna"! Najalaisen käsitys hallituksesta. ~Ukko
Gruunu" ja ..Suomen ruhtin". Tulli, rajalaisten loukkauskiwenä.
..Herroloin djelot ollah tullat". Raja-karjalaista rosworomantiilkaa.
Serpina ja hanen seikkailunsa. Entisiä Wanhan Suomen oikeustapoja.
Omankäden-oikeutta Salmissa. Neiglickin murha. Naisen ryöstö Sal-
missa. Kansantapoja. Virpominen. Rakennustapa Raja-Karjalassa.
Kotiaskareet. Kätewyyden puute. Keträpuu. Karjalaisia ruokia. Pii-
raat. Maanwiljelys. Meijeriliikkeen elpyminen Karjalan radan mailu-
tulsesta. Parrenajo salomailla. Parsimiesten nlajat ja ..metshipertit".
Kansan humitulset. ..Bessodat" ja ..illatshut". Termehdys ja hy-
mästi jättö.

Hän on leikkisä ja amomielinen, herkkä hamaitsemaan
ja älykäs ymmärtämään. Mutta hetken lapsi hän on ja ajat-
telematoin.

Raja-Karjalainen on kun: kansantarun Lemminkäinen.
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Raja-Karjalassa tapaa paljon manhaa ja manhentn-
nntta, joka muualla Suomessa jo ou haminnyt. Tämä
johtuu yksinomaan siitä, että Karjalan kansa on niin
kauan elänyt omaa elämäänsä, kokematta muualta tulleita
maikutuksia. Sillä manhoillisuus ei ole mikään luonteen-
omaisuus karjalaisessa. Hänen liikkuma luonteensa on
päinmastoin hyminkin herkkä waihtamaan wanhan uuteen,
semminkin jos tämä uusi ilmaantuu miehättämässä muo-
dossa.

Karjalan kansan runolahjasta on kyllin puhuttu.
Kominpinakaan kärsimyksen aikoina ei kansa kadottanut
tätä luonteensa ihanteellista puolta. Päinmastoin haki se
laulusta lohdutusta ja Viihdytystä, kun sitä mahtajat sor-
timat ja sen elämää raskauttimat.

Soitto on suruista tehty,
Murehista muowaeltu:
Koppa päiwistä komista,
Emäpuu ilipoloista,
Kielet kiusoista kerätty,
Naulat muista mastulsista.

Myönnettäköön kernaasti, että manhat Kalemalan
tarut aikanaan olimat koko kansamme omaisuutena. Mutta
Karjalan kansa on ne runopukuun somittanut. Ia niin
kaunis oli tämä runous, että se kelpasi Snomen kansan
sisäänpääsö-kortiksi maailman simistyskansojen seuraau.

Raja-karjalainen on kuin suuri lapsi. Hän amaa
helposti sydämensä. Liiankin helposti. Km: mieras tulee
hämäläiseen taloon, niin kuluu ensin pitkä aika äänettö-
myydessä. Warowasti, kierrellen, kaarrellen, alkaa wii-
mein puhelu.

Toista on Raja-Karjalan salokylässä. Itse termehdys-
kin kuuluu siellä niin sydämmelliseltä. Ia sitäseuraa kohta
monenlaiset kohtelijaisuuden osoitteet. Talonmäki auttaa



mierasta riisumaan turkin päältään, häärää hänen ympä-
rillään mikä missäkin amunteossa.

Salomaisenma Pamilonkosken warrella Ilomantsissa. Walok. muk.

Tällä lamoin joudutaan kohta ihan keskelle asemaa.
Kysymyksiä ja mastauksia oikein satelee. Hetkisen kuluttua
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saapuu pirttin: naapuritalonkin mäkeä. Hekin owat ute-
liaita wierasta näkemään. Onhan se „kädehinen proas-
niekka", i) hanskaa maihtelua salokylän yksitoikkoisessa, joka-
päimäisessä elämässä.

Raja-Karjalan kansan miellyttämiin puoliin kuuluu
mieraanmaraisuus. Kansa osoittaa sitä snuressa määrässä
omassa keskuudessaan.

Maanteiden marsilla on siellä täällä taloja, joissa
rahtimiehet wanhan tawan mukaan omat tottuneet mat-
koillaan poikkeamaan. Sellaisessa rahtimiesten korttien-
talossa ei isäntämäki saa yöllä eikä päimällä ranhaa. Olen
nsein ihmeekseni ajatellut, koska he oikeastaan lepäämät.
Tästä huolimatta eiwät rahtimiehet maksa mitään yösijasta,
eikä sitä maaditakaan. Emäntä ottaa maan maksun „koh-
mista", minkä keittää, isäntä heinistä ja kauroista, joita
myöpi.

Saattaa kyllä olla niinkin, että joku talonisäntä hyö-
tyy salakapakoitsemisesta. Ei se ainakaan yleisenä sään-
tönä ole, ja tämän kertoja tuntee monta monituista rahti-
laisten majataloa, missä ei tuota lumatointa kauppaa har-
joiteta eikä koskaan ole harjoitettu.

Wielä selmemmin astuu tämä kansan mieraanmarai-
suus näkymiin suurella salolla tukinhakkuussa eli „parren
leikkuussa", niinkuin Itä-Karjalassa sanotaan. Hirsimet-
sään kokoontuu silloin paljon miehiä hemosineen. Läheiset
talot omat öiseen aikaan täpösen täynnä mäkeä. Miehiä
makaa laattialla ja joka paikassa, missä maan mahankin
moipi unta ottaa.

Tietysti tämä suuresti häiritsee talonmäen rauhaa.
Mutta maksua ei oteta yösijasta, maikka tätä menoa kes-
tää useampia miikkokausia. Ainoa hyöty on hewosen rehun
myöminen, mutta mahan sitäkin liikenee. Tarpeena me-
nee talossakin.

*-) Käsillä olewa huwitus
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Karjalaisen luonteen epämiellyttämin puoli ou epä-
luotettawaisuus. Häll on herkkä lupaamaan, luutta hidas
täyttämään. Welkaansa hän ei maksa määrä-ajalla, maan
odottaa siksi kunnes hänet oikeuteen manataan. Tämä tapa
on jo niin juurtmmt kansaan, ett'ei sitä enää pidetä mi-
nään häpeänä.

Karjalaisen on yleensä maikea käsittää, että kauppaa
moidaan käydä sekä ostajan että myöjän kummanpuoliseksi
hyödyksi. Toisen tai toisen siinä täytyy joutua tappiolle,
sehän on selma asia. Onhan jokaisella silmät päässä,
käyttäköön niitä, ett'ei tule kaupoissaan petetyksi. — He-
moskaupassa liiatenkin. Siinä se nyt kerrassaan kuulun
asiaan kehua tamaraansa paremmaksi kuin se on. Mutta
näkyyhän tno oleman tapana muuallakin, ei maan Karjalassa.

Tekee mieleni kertoa Bloi'un Washasta ja hänen he-
woskaupastaan.

Washa asuu Suojärmellä lähellä rajaa. Mies keski-
itainen, iloinen ja amomielinen, leikkisä puheissaan, suk-
kela liikkeissään. On oman, pienen konnun omistaja; mil-
jelee sitä kuitenkin siksi niineksi maan. Harjoittaa sepän
ammattia. Mutta Harmoin kuulet masaran kalsketta hä-
nen hiilihuoneestaan, sillä Washa on ahkera rahtimies,
melkein aina matkoilla. Milloin on Sortamalassa, milloin
käypi Petroskoilla, milloin taas Wärtsilässä tai jossain
Aunuksen puoleisessa pogostassa. Harjoittaa pientä kaup-
paa näillä matkoillaan, myöpi Seämärmen mujetta 2) ja
konsa mitäkin.

Sattuu joskus pitemmältä oleskelemaan kotona. Ne-
tälin miruu oman pirtin pätsillä, toisena jo käypi Karat-

') Seämärwi, suuri järwi ja samanniminen pogosta Aunuksen
Karjalassa; lunluisa hymistä mujeistaan.
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salmen rahtia, **-) malmia metää oman pitäjän rautaruuk-
kiin. Ompahau maan paremman puutteessa se rahti. Ei
ole oikein hanskaa, tarjoaa niin mahan maihtelua ja ras-
kaanlaista on työkin. Toista on, kun pääsee „Sordawa-
lan linnah". Siellä omat herrat ystämällisiä, pyytämät
omaan kamariin istumaan, tupakau tarjoomat, hymän
puheen antamat.

Tämän kertoja on „wiikkonen tuttama" Bloi'un
Washalle. Joulupyhistä päästyä oli Washan aina tapana
tulla Sortamalaau tuomaan miestiä karhunkierroksista. Ne
olimat hauskoja matkoja Vloi'usta, sillä hymcinä mieraana
häntä silloin pidettiin. Ihdessä sitä sitten lähdettiin Wa-
shan hemosella milloin Suojärmelle, milloin Aunuksen puo-
lelle kontioita ampumaan. Washa tosin ei ollut „pishal-
niekku", 4) mutta sitä parempi kyytimies. Tuskin löytyi
sitä talmitien haaraa Sortamalan ja Petroskoin Malisella
taipaleella, jota hän ei olisi tuntenut.

Kerran tuli Bloigu Sortamalaan. Oli kemättalmi,
alkupuoli maaliskuuta. Aunuksen Weshkelyksen miehet oli-
mat ampuneet useampia karhuja. Sikäläinen rahmas ei
syö karhunlihaa. Tätä käytti Bloigu hymäkseen. Osti
haimasta Hilmasta karhunlihat, mai lieneekö saanut ilmai-
seksi, ja lähti niitä miemään Sortamalaan. Waihtoi mielä
iltahämärissä hewosta Weshkelyksen miehen kanssa.

Mutta se hemoskauppa olisi saanut olla tekemättä,
sillä siinä joutui Bloigu parka pahasti tappiolle. Sai niin
laiskan hewosen, ett'ei tolkkua. Ia pahiuta oli se häpeä,
niin wanhan hemosmiehen tulla petetyksi hemoskaupassa.

Niin, siellä ne nyt Weshkelyksen miehet oman pirtin
lämpimässä makeasti nauroimat, kun Bloigu pyryssä ja

**) Karatsalmen rautaruukki Suojärmellä* Wenäjän kruunun
omistama.

',) Pyssymies.
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talmipakkasessa astuen ajaa kihnutti laiskalla hemosellaau
Sortamalaan niitä karhuulihoja myömään.

Sortamalassa käynti onnistui kuitenkin mainiosti, se
palkitsi kaikki mieliharmit. Karhunlihat meniwät hywin
kaupaksi. Saatuaan lihat myödyksi, ajoi Washa korttieri-
taloonsa, maljasti hemosensa reen edestä ja lähti ratsasta-
maan sillä pitkin kaupungin katnja.

Näinköhän ei sattuisi hewosen wcnhtajaa? Ei näet
tohtinut reellä ajaa; arweli, että hewosen laiskuus silloin
paremmin pistää silmiin. Natsupelissä sai sen toki pa-
remmin hyppimään, kun suitsista oikeiu nyki ja retuutti.

Sattniplls Nautlahen Jaatisen poika mastaan til-
leinään.

„Ka mintäi en riippu", ivastasi Jaatisen poika.
„Etgö rubie hebuo maihtamah?"

Siinä sitä sitten kauppoja hierottiin ja wiimein ne
päätettiin. Bloigu autot „walikin" malia, noita kar-
hunliha-rahoja, ja sai warmau, wirkun hewosen.

Ia nytkös sitä kyytiä korttieritaloon, maljasti uuden
hemosensa reen eteen, koppoi tamarat korjahansa, maksoi
korttierirahat ja sanoi talonmäelle: „jos tulom se Naut-
lahten loadisen poigu niidy hemonkauppoloi purgamah, nji
sanokkoa, jotto se suojärmelänje jo mänj".

Tämän kaiken kertoi Bloigu illemmalla meillä; missä
lieneekään ollut paossa muun osan päimää.

„No mutta Washa hymä, petostahau tuo on, koetin
hänelle selittää. „Eikö sinun nyt sentään ole mahan niin-
kuin paha mieli ajatellessasi, mitä olet tehnyt?"

Washa katsoi minuun hieman kummastellen, niinkuin
ei oikein olisi sanojani käsittänyt.

„A tiettämänje-häi on, paha miel-häi rodjium, moizel
hemol ku kodjih ajam". °) — Puhui Jaatisen pojasta.

°) Tiettyhän se, kun moisella hemosella kotiin ajaa, niin syntyy-
hän siitä paha mieli.

***) 20 ruplaisen.
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„No enhän minä nyt sitä Jaatisen poikaa", keskey-
tin häntä puheessa. „Eikö itselläsi ole paha mieli, kun
tuolla taivalla toista petit?"

„A miilulleni tobju ') hebonje puuttuigi, enhäi minä
pcchoil mielit ou".

Eikä se asia sen paremmaksi tullut, maikka miten puo-
lin olisin sitä selmitellyt.

Istuttiin siinä sitten iltaa, yhtä ja toista jutellen.
Lähtiessään tarjoutui Bloigu ostamaan minulle Kangas-
järmen Kashin Larin s) ampumia metsoja ja teiriä. Lupasi
tuoda linnnt Sortamalaan niinkuin maaliskuun loppupäi-
winä. Waroitin häntä, että elä suinkaan tuo soitimelta
ammuttuja liutuja.

„Eminö nji tno, ammoin ollah jo ammutut Larin
linnut". 9)

Tämän sanottuaan katsoi hän meitikkamaisesti mi-
nnun ja tokasi: „ambuw se Pentoin Washai linduloi;
kieldoaigoa ei pia nji konzn".

„A kuzbo sie tiiät, oldanneh Kashin Larin, libo Pen-
toin Washan? Ahtes hoamus ollah, mollei, yhtenjyttyöd
ollah; et moi nji kni tiedeä?"")

„Gt saa tuoda niitä Pentoin Washan lintuja, niistä
en huoli".

„Elä tno kumpasiakaan, en niistä hnoli". — Ia niin
sitä sillä kertaa erottiin.

Kyll' olet Washa sukkela mies, mutta rehellisyydessä
ou sivulla mielä paljon opittamaa. Ia tokkohan sinä kos-
kaan oppinetkaan. Lapsesi masta.

Ne käymät Suojärmen kansakoulua.

"**) Mistä sinä tiedät, oivatko ne Kashin Larin maiko Pentoin
Washan? Samassa säkissä omat klimpaisctkin, yhdenlaisia omat; et moi
millään niitä eroittaa.

') Tobju ****-*- ramalka. ') Kangasjärmen kylä on Aunuksen puo-
lella, lähellä rajaa. **) Ailoja sitten omat jo ammutut Larin linnut.
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Itä-Karjalan rajalainen tulee kauppiaana, mieläpä
laajankin kauppaliikkeen hoitajana toimeen, osaamatta lukea
ja kirjoittaa. Laskunsa „tshotaitsee" ") hän omalla la-
mallaan.

Eräs nuori Salmin kauppias kertoi minulle isäusä
„tshotta-tawasta" näin. Niitä kyläläisiä marten, jotka te-
kimät ostoksensa melaksi, oli kauppias marustanut pitkän-
laisia, sileiksi meistetyttä puupalikoita. Palikka halaistun.
Toinen puolisko annettiin ostajalle, toisen piti kauppias
itse takanaan. Knn ostos oli tehty, som itettiin ostajan ja
myyjän hallussa olemat palikkapuoliskot yhteen ja metisellä
leikattiin kokonaispalkkaan poikittaisin merkkejä: pystymii-
moja ruplia marten, ristejä kymmenruplaisten osoitteeksi ja
ristin ympäri kehä, jos melka nousi sataan ruplaan. Kum-
paiseenkin palikkapuoliskoon jäi täten toinen puoli melka-
merkkiä.

Mainittu nuori kauppias kertoi isällään olleen koko
kasan näitä puupalikan puoliskoja, kun jätti kauppansa
pojan haltuun. Ukko ei enää tarkoin kaikkia palikoitaan
muistanut, mikä millekin metkaniekalle kuului. Toiset „wel-
goiniekat" tulimat itsestään „tshotalle", toiset jäimät tule-
matta. Tällä tamoin pitää mielä tänä päimänä, pörssi-
kaupan ja kaksinkertaisen itaalialaisen kirjanpidon aikana,
moni Salmin ja Suojärmen „liikemies" kirjojaan. Puu-
palikoihin merkitsemät mielä yleiseen Salmin „parsinue-
het" 12) ja laimakipparit laskunsa.

Jos raja-karjalaisen rehellisyyttä ei aina käy kehu-
minen, niin on hänellä hymä puolensa siinä, että hän on
raitis. Sen huomaa jo Sortamalan kaupungissakin. Ken

") Laskee.
'**) Tukkimichet.
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on nähnyt markkinoita Tampereella, Heinolassa tai Iymäs-
kylässä — Lahden inhoittaniasta markkinaelämästä puhu-
mattakaan — ja ivertaa niitä Sortamalan „kerähmöihin",^)
on mannaankin antama karjalaiselle kiitoslauseen, mitä
raittiiseen ja siimoon elämään tnlee.

Ia Sortamalan taimimarkkinoille kerääntyy kuitenkin
kansaa koko Karjalasta. Siellä on kirjamassa tungoksessa
Wiipurin puolelaista, on „jokelaista", "), Kurkijoen he-
mosparissikkaa", Salmin ja Suojärmen rotemaa raja-
laista, on Aunuksen partasuuta ja Wienan-Karjalan mirsi-
kästä mäkeä. Komalla äänellä puhelemat miehet keskenään,
säestäen milkkailla ruumiiiiliikkeillä sanojaan, mutta juopu-
neita et näe kuin poikkeustapauksissa, et kuule raakoja sa-
noja elta kirouksia. Raja-karjalainen ei näet usein kiroo
ja jos hän sen tekee, niin käyttää hän hienompia mahti-
sanoja: „pahkeinen", „tshakkahinen" ja senkin sellaisia.

Jota' idemmäksi tnllaan Raja-Karjalan salomaille,
sitä raittiimpaa on rahmas. Kreikanuskoisessa Raja-Karja-
lassa ei miina tosin ole mikään tuntematon, juoma, mutta
harminainen se on ja mielä harmemmin tapaa siellä juopu-
neita. Usein näkee manhoja, harmaapäitä ukkoja, jotka
eiwät eläissään ole wäkewän tippaakaan maistaneet. —

Poikkeuksen tästä siimosta elämästä muodostamat kreikau-
uskoisessll Raja-Karjalassa „proazniekat" eli kylan suojelus-
pyhimyksen juhlat.

Rajalainen tyytyy yleensä „kohwiin" ja „tshoajuun".^)
Ellei satn „ostoheinie" talossa olemaan, niin tullaan
toimeen „nurmitshoajulla", joka malmistetaan kotinurmeu
heinistä.

") Markkinoihin, joihin kansaa „kemäntny"; mertaa sanaan „kä-
räjät".

") Joensuulaista.
") Hemoskatippiasta.
") Tshakka - itikka.
") Teetä.
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Tshoajukomennolla muuten on omat sääntönsä salo-
kylissä. Isäntä se aina on, joka „walaa" sitä laseihin;
hän se myös „soaharit pilkkoo". Se tapa nähtamästi on
säitynyt manhemmilta ajoilta, jolloin soturi ja tee oli kal-
lista tamaraa, jonka tallettaminen kunlui isännän etu-
oikeuksiin.

Jos satut Itä-Karjalan salomailla kulkemaan, niin
ota runsas warasto sokuria ja teetä kerallasi. Ia kun sit-
ten iltaa istut talossa, niin pane anteliaalla kädellä teetä
kattilaan, talonmäen kyllälti juoda. Tarjoa huutolais-
eukollekiu ja armottomalle paimenpojalle. Silloin ne paki-
nat köytenään juoksemat.

Käypi niinkuin eräälle tuttamalleni runonkeräys-mat-
kalla Ilomantsissa. Oli tullut taloon säätä pitämään.
Wanha emäntä, mistä lie joutunut pahalle tuulelle; ei
ollut oikein ystämällinen. Illemmalla otti mieras matka-
laukustaan teetä, käski keittää talonrahmaalle.

Juotiin musin, kuusin lasin mieheen. Wanha emän-
täkin sai kyllälteen. Jo alkoi eukon mieli sulaa. Sanoi
neljättä lasia juodessaan: „ois nyt yskä ollut, kyll' ois
lähtemiä. Eipähän sattunna".

Hallitusta käsittää raja-karjalainen omituisen patriar-
kaalisesti, ajatellen sitä persoonalliseksi henkilöksi. Wenäjän
hallituksesta puhuen, käyttää hän tamallisesti „tshoari"
sanaa. Täta seikkaa tietysti ci käy kummeksiminen. Mutta
yhtä persoonallista laatua on hanen mielestään kotimainen-
kin hallitus. Suomen hallitusta nimittää hän „Gruunuksi",
toisinaan „Ukko Gruunuksi".

Tämän nimen olen usein kuullut Salmin ja Suo-
järmen salokylissä. „Ukko Grnuiiu" ou kunnianarmoinen,
manha mies. Hänen käskyläistään omat „guben:yörit",
„ssnmimnwondit" ja „walasmaniiit".
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Aunuksen puolella: Tulemjärwellä, Wieljärwellä ja
Lindarmella, olen monasti knilllnt Suomen hallitusta ni-
mitettäwän niniellä „Suomen rnhtin". „Siiomen nchtingo
teidy ilieän moadu katshomah työildi", kysyttiin minulta
siellä usein.

Tietysti omat „Weujeähen tshoari" ja „Suomen ruh-
tin" annnkselaisen mielestä eri henkilöitä. Aikanaan omat
he ankarasti sotineet, nyt elämät somussa ja rauhassa.
Eikä ole aina tuo sopu nytkään aiman kiitettämällä kan-
nalla. „Snomen Grnunil" on miime aikoina rumeunllt
polkemaau „tshoariii" rahaa. Ei ota niitä enää täy-
destä armosta ivastaan, maan on laittanut itselleeu omat
markat ja peuuit. Sellainen se on aunukselaisen käsitys
rah «kurssista.

Tulli, tuo kaikkien rajalaisten loukkauskimi, kietoo
itä-karjalaisenkin petoksen pantoihin. Soturi, tupakka ja
miina omat hänen salakauppansa esineinä, semminkin sokuri.
Salmilaiset ja suojärmeläiset tuomat „peitokkalj" tullin-
alaista tawaraa Wenäjän puolelta Suomeen, tosiu ei suu-
rissa määriu, mami kuitenkiii sen merran, että pitämät
tnlli-mirkamiehiä mireillä. 3iajalainell ei pidä tuota kaup-
paansa minään epäoikeutettuna. Herrojen konsteja omat
tnllit, niinkniii niiii monet mnntkin inhimillistä mapailtta
rajoittamat säädökset. Sellainen se on hänen ajatus-
juoksunsa.

luohtnn mieleeni eräs tapans Sortamalasta. Sikä-
läisen kanppiaan lno tllli kerran manha ilkko Salmista
maiko Silojärmeltä, en tllota tarkoin muista.

") Salaa.
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„Ka Iyrgi! A midäbö nygöi shtarikale kuuluw?"i^)
kysäsi kauppias.

„Pahoa melli kimlilw, pahoa. Poigu mimm nai
jo kalmas magoam. Tullougo sinule inustoa: hai mulloi
teil suoloa osti i tahkon otti melgah. Nai jo mennehel
mummel uskaldi maksoa, a eibo nji pnuttunnuhgi maksoa.
Kuoltes sanon: toatto, mäne Sordamalan liiluah, sanon,
maksa tahko. Jo mnlloi nai jo uskaldiimokseh maksoa
sen, sanon. Ilmaigi jo on äijy reähkeä minul, a ku tuol
ilmal mie tahku selgäh pandanneh! Iygei, ylen jygei
roih silloi tahku; kandoa ei soa, sanon."

No se tahko maksettiin. Kuu oli asia saatu selmaksi,
kuiskasi ukko kauppamiehelle konnaan: „kaules mai: eigö
soaharie pidäis?"

„Mindäh ei pie, kn mai hinnat sobinemmo. A kuzbo
ollah sinnn soaharit?"

„A mikzebo yöl?"
„Tulien yön ajoa karashkoitan pihah."

Kauppias sitten selittämään, että petostahan tuo oli,
Suomen maltion pettämistä, tuoda tullaamatointa soku-
ria kaupaksi.

„Tullis e' olla proijittu soaharit."

„A midäbö tullilois ; herroloin djelot ollah tullat."

****) Ka Jyrki! Mitäpä nyt wanhulselle kuuluu? Pahoja wcli,
pahoja kuuluu. Poikani näet jo haudassa lepää. Muistatko, hän ker-
ran teiltä suoloja osti ja otti tahkon melaksi. Jo wiime wuonna ar-
lveli maksaa, eipä saanutkaan maksetuksi. Kuollessaan sanoo: isä, mene
Sortamalaii kaupunkiin, sanoo, maksa tahto. Jo wiime wuonna arwc-
lin maksaa sen, sanoo; ilmankin on paljon syntiä minulla tuolla puo-
len haudan lannettllwllna. Tahko wielä selkään pantanee; raskaaksi, ko-
min raskaaksi käy silloin taakka, ei saa kantaa, sanoo. -- Kuulehan !
Eikö sokuria pidä? — Miksei, kun maan hinnasta sopinemme. Missä
omat sinun sokurisi? Ensi yönä ajaa larahutan pihaan. Miksi yöllä?
Tullissa eiwät ole käyneet soturit. Mitäpä tullista! Herrojen konsteja!
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Raja-Karjalalla ou tietysti myös rosmoromantiik-
kinsä. Kuinkas muuten. Suuret autiot salot, yksinäiset
uutistalot ja harmaan asutut metsäkylät, kaikki nuo ros-
moelämän alkuehdot, omat siellä olleet mitä suotuisimmat.
Suistamalla ja sen naapuripitäjissä kerrotaan mielä monta
tarinaa kuuluisasta Serpinasta. Serpina eli Pedri, Puu-
rakon Onun poika, oli syntynyt muosisatamme alkupuo-
lella. Hän kuoli noin kolmekymmentä muotta sitten.

Ämpärilleen oli Serpina koonnut pienen rosmojou-
kon, jonka rohkeimpia jäseniä olimat Terin Filoi, Möntti,
Tupi ja Sulkien Paamila. Pääkorttieriaan piti hän Sul-
kien kylässä Suistamon pitäjän kaakkoiskulmalla.

Serpinasta elää kansan suussa monta muistoa ja
kosk'eiwät nämä muistot ajan suhteen ole liian etäisiä,
eiwät ne wielä ole täydellisesti ennättäneet werhoutua kan-
santarun korupukuun. Tahdon tässä kertoa muutamia ta-
rinoita Serpinasta, semmoisina kuin niitä yleiseen räh-
mään kesken Suistamalla muistellaan.

Serpina oli taitama tietäjä. Hän muun muassa
edeltäpäin tiesi, koska häntä pyssyllä tähdättiin, osasi myös-
kin lumota koirat, ett'eiwät ne häntä haukkuneet. Kerran oli
hän joukkoineen päättänyt ryöstää Kiekun Pesosen rikkaan
talon Soanlahdella. Useampia öitä olimat rosmot mäijy-
neet läheisessä salossa, odottaen sopimaa hetkeä ryhtyäk-
seen kamalaan toimeensa. Talonmäki oli kuitenkin jolla-
kin tamoin saanut mihiä uhkaamasta maarasta, että oli-
mat Maroillaan.

Eräänä yönä, kun ei liikettä talosta kuulunut, tuli-
mat rosmot kartanolle. Talonmäki umpimähkään pyssyillä
ampumaan ja rosmot mastamnaan. Pyssynpnuketta kesti
kaiken yötä, kenenkään kuitenkaan haamoittnmatta. Päi-
män maljetessa täytyi rosmojen tyhjin toimii: lähteä pakoon.

Samaulainen tulitiiisku kohtasi rosmoja Shemeikan
kylässä Suistamon ja Suojärmen mälisalolla. Shemeik-
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kalaiset oliwat suuria metsämiehiä, ahkeria peuran- jakar-
huntappajill. Ei ollut hymä heidän kyläänsä ryöstää.

Hamnmaaran ja Korpisetän matilla oli Serpina ker-
ran partiojoukkoineen matkustamaisia mäijymässä. Sat-
tuipa sitä tietä kulkemaan rikas luuta niminen kauppias
Korpiselästä. Serpina ja luuta olimat tuttamia. Se tut-
tamuils ei kuitenkaan Inutaa ryöstöstä pelastanut.

Huomattuaan matkamiehen, karkasi Serpina esiin
tiepuolesta, tarttui hewosen suitsiin ja huusi: „hoi luuta,
minut on djengoa tarmis, a sie bohattn^o) mies kymme-
nen rnbloa kädeh työnnä ! A tiijän melli, djengoa on sinnl
eneinmängi, mai tuttama kui out, euembeä eil nji pnista-^^).

Pitkiä pnheita pitämättä otti Junta setelit korma-
nostaan työnsi ne Serpinalle käteen ja sai jatkaa mat-
kaansa. Serpina mielä makuutti, ett'ei Juntan enää kos-
kaan tanvitse häntä eikä halien knmppanejaan pelätä.
Eikä Serpinan joukko sen koommin enää Inutaa hätyyt-
tänyttaän, maikka monasti olisi ollnt tilaisuudessa sitä te-
kemään. — Samalla retkellään ottimat serpinalaiset kiinni
erään toisen matkustajan ja meimät hänet hemosineen, rat-
taineen nuotiolleen metsässä. Ruokkimat miehen ja hewo-sen ja päästimät menemään. Heitä humitti maan nähdä
miehen hämmästystä.

Toisen kerrmi oli Serpiiia tomereineen mäijyksissä
Sortamalaii ja Impilahdeil malisen mamitieli marrella.
He odottimat Impilahden kappalaista Löfström'iä, jonka
tiesimät oleman tulossa. Löfström oli siihen aikaan uppo-
rikas mies, Itä-Karjalassa laajalti tnnnettn henkilö. Tie-
dettiin, että hän juuri sillä matkalla kuljetti suurempaa
rahasummaa mnkanaan.

Löfström tilli ja häiien hemosensa pysähytettiin. Ser-
pina astui esiin ja sanoi: „wotas boatushka Serpinal

") Rikas.
**') Pyydä. '**) Pappi.
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on djengoa ylen tarmis, malikki^) pideä soaha, se termäh**")
anna."

Tinkimättä tietysti annettiin maadittn snmma. Ser-
pina lansni herran palmelijalle „snnret passibot" sekä
nemuoi Häilelle tunnnssanat, millä pääsi läpi toisen wä-
jyksen, joka oli sijoitettu Ruskealan pitäjään. Siellä oli
näet Serpinalla toinen jonkko tiepuolessa.

Oli eräässä osassa Suistamoa, missä Serpiua par-
aikaa rosmoeli, köyhä mökkiläinen, jolta karhn oli kaatanut
ainoaii lehmän. Mökkiin tuli erääuä iltana tuntematon:
mies, talutellen lehmää perässään. Toi lehmän lahjaksi
mökkiläiselle, sanoi knulleensa kontion täällä ainoan särpi-
inen lähteen sortaneen.

Mökkiläinen oli knin piimistä pildoilllllt, kiitti lah-
jasta eikä monnit ymmärtää, inistä hymästä se niin odotta-
matta tilli. Sanoi, että olihan tno hymä, kun maan Ser-
pinalta säilyisi. Sehän se knnliiu meidäu seudulla kummia
tekemän.

Serpinalla oli tiednstelijoita ja oppaita monessa pi-
täjässä. Kerran tnli hän Knikan kylää:: Nilskealassa tie-
dustelemaan Knikan lehkiltä Hailtalaiiiiiliil rikasta suo-
malaista" Kiteellä. Kuikall miehet olimat petojen tappajia,
jotka laajalti hiihtelimät Sisä-Snomessa. lehki ei kuiten-
kaan snostnnnt rnpeaniaan oppaaksi ja pyysi Serpinaakin
lnopnmaall koko hankkeesta, koska tämä talo junri oli yksi
häiien majatalojaan eräretkiltä. lehki eli mielä joitaknita
ivilosia sitten manhana mieheiiä Kllikassa ja on itse asiasta
kertonut.

„Serpinaa marata ei uji pia, täs seisom", sanoi
outo mies, joka jllnri oli Serpina itse.

Munalla Enomessa olisi seilaillen aije ilmoitettu lval-
lesiuannille, mntta Raja-Karjalassa olimat rahmas ja mal-

") 20 ruplainen.
") Pian.
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lanpitäjät kaksi niin peräti toisistaan eroitettna ihmisluok-
kaa, ett'ei sellainen tuuma lehkin mieleen juolahtanutkaan,
maikka Serpina rosmojoukkoineen oli koko seudun mit-
sauksena.

Serpinasta olisi mielä monta kertomusta mainittama,
hänen tamattomista ruumiinmrumistaan y. m. Hän oli
monta kertaa mankeudessa, monta kertaa karussa. Vii-
meisen kerran hän lienee päässyt mapaaksi se:: yleisen an-
teeksiannon kautta, joka julistettiin keisari-suuriruhtinas
Aleksanteri II kruunauksen johdosta.

Tämän jälkeen hän ei enää lehnyt pahaa kelienkään
ihmiselle, maa:: eli manhoilla päimillään siimosti ja rau-
hallisesti. Samoin tekimät hänen rikostomerinsakin. Hei-
dän lapsiaan elää mielä Suistamolla.

Ennen Serpinaa eli samoilla mailla mainio rosmo
Tiitta Kauppinen. Hänen kerrotaan olleen niin mäke-
män, että kun hän maan sai kiinni lehmän säkään, niin
kuljetti hän sen kotiinsa ja teurasti. Hänet ja hänen mai-
monsa sNrmasi Koiton kylässä Snistamossa eräs Pedjukki
niminen mies.

Kuuluisia rosmoja olimat myös ennen manhaan
„biegloit" Suloi ja Makoi Aunuksesta. Impilahden
Ruoganven kylän „proazniekassa" ryöstiwät he kerran
Teronmaaran Artoin Miitreiltä kaikki m aatteet, maikka tällä
oli 15 miestä seurassaan. Saran kylässä ottimat he Pe-
kon Iyrrin pojan kiinni, kun tämä isänsä kera oli metsään
menemässä, ja meimät majaansa salolle. Isältä maatimat
he 200 ruplaa pojan lunnaiksi, jos tämä mieli häntä elä-
mänä nähdä. Isän täytyi maksaa rahat.

Wenäjän mallan aikana ennen Wanhan Suomen
yhdistämistä Suomen emämaahan näkyy oikeuden käyttö
Raja-Karjalassa olleen peräti alkuperäisellä kannalla.
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Kansa käsitti krnunun mirkamiehiä kiusaajinaan ja rasitta-
jinaan eikä yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitäjinä. Ia
mirkamiehillä oli rikosasioissa omat tapansa.

Sortamalassa kerrotaan monta kaskua eräästä mirka-
iniehestä, joka ennen muotta 1811 oli ollut rilummmou-
tina siellä ja sittemmin eli eläkkeen nauttijana. Ukko ei
ivoinut kärsiä Suomen lakia ja oikeutta. Se oli niin jou-
taman monimutkainen. Toista oli Wenäjän mallan aikaan.
Kun joku markans tai muu pienempi rikos tapahtui, niin
saatiin melkein aina syyllinen kiinni. Järjestyksen mal-
mojat tunsiivat tarkoin kaikki piirinsä heittiöt ja junkkarit.
Ne otettiin aina ensin tutkinnon alaisiksi. Pantiin maan
mies penkille jakasakan pampulla selkään, kukin wuoroonsa.
Ia ennen kun oli päästy rimi loppuun, niin oli syyllinen
:nilt'ei aina tunnustanut.

Niin sitä silloin elettiin. Rikoksellinen tuli rangais-
tuksi ja turmallisuus palasi jälleen tuohon isällisesti joh-
dettuni, yhteiskuntaan. Eikä sitä silloin miehen papinkir-
jaa pilattu rikosta mainitsemalla. — Sellainen se oli ukon
armosteln Suomen laista ja oikeudesta.

On luonnollista, että kansa sellaisissa oloissa Har-
moin maimasi mirkamiehiä m alituksillaan, maan ratkaisi
oikeuskysymyksensä omassa keskuudessaan. Jätteitä tästä
oman käden oikeudesta tamataau mielä Raja-Karjalan
kansassa.

Toistakymmentä muotta sitten tapahtui sellainen ta-
paus Salmin pitäjän Orusjärmen kylässä. Siellä eleli
rosmo, joka saattoi koko kylän rauhattomaksi. Teurasti
kyläläisten lehmiä, marasteli ja teki muuta iltimaltaa.
Uhkaili wielä kostolla, jos hänet ilmiannettaisiin. Sanoi
polttamansa tumat ja heinäpielekset.

Wiimein loppui kyläläisten kärsimällisyys. He lyöt-
täytyimät kaikki yhteen ja surmasimat pahantekijän. Niin
ainakin lilullaan, sillä eräänä aamuna tamattiin rosmon
ruumis pahasti raadeltuna keskellä kylää, kädet ja jalat
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katkottuina. Asia on kulkenut kihlakunnan-oikeudet ja homi-
oikeudet tulematta sen selmemmaksi. Ei kukaan kyläläisistä
sano siinä mitään tietämänsä. Kaikki asianhaarat kuitenkin
miittaamat siihen, että orusjärmeläiset amerikkalaisella lynch-
tuomiolla omat rangaisseet kiusaajaansa.

Tämän kertoja on itse käynyt Orusjärmellä. Ihmiset
siellä omat herttaisia ja mieraanmaraisia. Ei suinkaan
möisi aamistaa, että he omat tehneet itsensä syypäiksi moi-
seen julmaan tekoon.

Surullisen kuuluisassa muistossa on Salmissa mielä
Neiglick'in mnrha.

Leikattiin muosi 1831. Salmiin oli idästä päin tul-
lut kamala mieras, kolerarutto. Ihmisiä kuoli joukottain,
semminkin rantakylissä. Hallitus ryhtyi pontewiin toimiin,
estääkseen ruttoa lemiämästä. Sen alueen ympäri, missä
kolera oli ilmaantunut, asetettiin karanteeniniartio ja asian-
omaisille mirkamiehille lähetettiin rohtoja käskyllä jakaa
niitä kansalle, mieläpä pakoittaakin talonpoikia niitä käyt-
tämään.

Salmin pitäjässä oli siihen aikaan Neiglick nimi-
nen nimismies. Kansa katseli karsain silmin hänen toimi-
piteitään. Ei aikaakaan, niin oli Salmissa se huhu ylei-
nen, ett'eiwät ne ondot juomat, joita hän jaketi, muilta
tarkoittaneetkaan knin ihmisten myrkyttämistä. Oudolta ja
epäiltämältä näytti kansasta sekin seikka, että pitäjä:: ym-
päri oli asetettu martijajoukko (karanteeni-martio), joka esti
kanssakäymisen muun maailman kanssa.

Immärtämätöin ja taikauskoinen rahmas joutni rai-
moon ja tämän raimon uhriksi nimismies Neiglick. 'Eräänä
päimänä tnltiin silurella miesjollkolla Neiglickin kartanolle,
koston tuimat tuumat mielessä. Neiglickin kartano syty-
tettiin tuleen, hm: itse otettiin kiinni, sidottiin lantaan ja
heitettiin palamaan romioon, sittenkin: häntä sitä ennen
oli rääkätty ja pahoin pidelty.
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Mutta pian saimat salmilaiset katua taikauskonsa
merityötä. Sanoma saapui hallitukselle, että kansa Sal-
missa oli noussut kapinaan, surmannut nimismiehensä.
Juurta jaksain oli „kapina" kukistettama. Pieni sotamoima
komennettiin Salmiin. Rahmas ei tehnyt aseellista ivasta-
rintaa. Kaikki Neiglickin murhassa osalliset otettiin kiinni;
mikä lähetettiin Siperiaan, mikä taas sai elinkautisena
Wiaporin linnassa katua tekoaan.

Murhaajia tamallisessa merkityksessä eiwät salmilaiset
kuitenkaan olleet, maikka laki heidät semmoisina tuomitsi.
He olimat sokean taikauskon uhreja ja siltä kannalta on
koko tuo kamala tapaus armosteltama.

Salmissa ja Suojärmellä oli ennen aikaan naisen
ryöstö yleisenä tapana. Samoin Aunuksen Karjalassa.
Nuoret miehet kumpaisellakin puolen rajaa ryöstimät lem-
mittynsä. Suostuttiin maan „neidjizen tshomahizen" kanssa
ajasta ja muista seikoista; neitonen rekeen ja täyttä lauk-
kaa yli rajan. Täällä, sulhasen kotipitäjässä mihittiin
nuori pariskunta amiomieheksi ja -maimoksi. Asia oli sil-
loin auttamattomissa. Minkä kirkko kerran oli yhteen liit-
tänyt, sitä ei sopinut enää ihmisten purkaa.

Niin omituiselta kuin tuo kuuluukin, tapahtuu näitä
naisen ryöstöjä mieläkin Salmissa. — Salmin Mcmtshin-
saarella eli noin kymmenisen muotta sitten pohatta talon-
poika. Häntä kiltsuttiin „Mantshinsoaren gubernyörikse".
Hänellä oli tytär soma ja kaunis, jota manhemmat mas-
toin hänen tahtoaan aikoimat naittaa eräälle rukkaatte sen
puolen kauppiaalle. Tyttö itse oli rakastunut nuoreen
aunukselaiseen. Tämä olikin pyytänyt neitoa mcmhemmilta,
mutta turhaan. Tahtoimat mäkisin naittaa tytärtään tnolle
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rikkaalle kauppiaalle, joka päälle päätteeksi jo oli manhan-
puoleinen. Kyllähän se rakkaus itsestään tulee rikkaassa
kodissa, armelimat manhemmat. Siis tno ikimanha ja aina
uusi tariua, josta löytyy niin lukemattomia toisintoja.

Jo mietettiin eräänä talmisena päimänä kihlajaisia
„Mantshinsoaren gubernyörill" talossa. Juuri ennen juhla-
menojen alkamista pujahti morsian pihalle. Täällä oli
armas muottamassa, koppoi nei'en korjahansa, mci mat-
koihinsa.

Wuotetaan, muotetaan morsianta, „a ei knnlu". Wii-
meiu selmeui asia. Nähtiin lumessa hewosen ja reen jäl-
jet Mcmtshinsaaresta mantereelle päin.

Pakolaisia ajettiin takaa, mutta hekin olimat siltä
maralta marnstautuneet. Olimat määrä taipaleille sijoit-
taneet wereksiä hem osia. M rajan, Aunukseen, pääsimät
kuin pääsimätkin pakolaiset, menimät papin luo ja mihittiin.
Wanhemmilla ei munta neumoa kuin antaa rakastnneille
anteeksi, kun nämä jonkun ajan perästä laillisesti mihittynä
amioparisknntana tulimat „adiwoih", s. o. heitä termeh-
timään.

Pnhuessaili niistä menoista, joilla karja kemäällä
lasketaan talmimajoistaan, mainitsin myös „wirpawitsoja".
Wirpominen tapahtuu palinnsunnuntain aamillla seuraa-
malla tamalla: Otetaan monihaarainen pajunoksa, joka ko-
ristetaan erimärisillä maate- ja paverititknilla. Tämä on
mirpamitsa.

Tällainen mitsa kädessä kuljetaan marhain mainitun
pyhäpäimän aamulla uaapuritaloissa ounea toiwottamassa.
Vuoteellaan mielä mirumaa talonmäkeä raksutellaan muo-
roonsa mirpamitsoilla, jolloin mirvoja llikee seuraaman
ninon:
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Wirpoi, warpoi
Tuoreels, terweeks,
Netäliks lvelkapiäks,
Nuueks ivapaaks;
Siullc witsa,
Miulle kakkara.

„Nedjälin" eli miikon perästä tnlemat näet onnentoi-
mottajat mirpomispalkkaansa saamami. Heitä silloin kesti-
tään piirailla y. m. Wirpawitsat jätetään taloon, jossa
niitä onnentuojina säilytetään. Löytyy toiuenkin mirpa-
luku, näin kuuluma:

Ottele oluen eestä;
Riiheltä rikkaaks.
Kujalta luulusaks.
Hepo oroja tehköön,

Mie cit wirwo wiinan eestä,
Rahan eestä raksuttele,

Lammas kaksi kantakohon;
Lehmosesta woilusilla,
Kanasta jäitsä. *")

Jos mirpojat myöhästyivät, mu: että talonmäki hei-
dän tullessaan jo on ennättänyt nonsta lemolta ja panna
pirtin lämpiämään, nostetaan heidät „saw:mn" s. o. koho-
tetaan ylös katonrajaan. Tämä tapa ou miltä ajoilta,
jolloin samupirtit mielä olimat yleisiä. Wirpominen on
monissa paikoin nykyjään muuttunut kerjäämiseksi. Näin
on laita esim. Sortamalan kaupungissa. Lähikylien köy-
hät ja armottomat lapset käyttämät sitä „puistamisen"
keinona. Olkoon se heille mielellään sallittu. Vähissähän
ne munten omat armottoman lystit.

'****) läitsä **- Mlina.
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Wanha Raja-Karjalan asuinrakennuksen muoto, joka
mielä on yleinen Salmin kihlakunnan salokylissä ja Au-
nuksen puolella, ou seuraama.

Asuinrakennus on kaksikerroksinen, meistämättömistä
hirsistä tehty, jyrkällä pystykatolla marustettu. Ikkunat
omat tamallisesti toisessa päätypnolessa. yläkerrassa on
„p ert tji" eli tupa, sen alla alakerrassa „karzin" eli
„luandal", joka jotenkin mastaa kellaria. Siinä näet
säilytetään perunat, nauriit „woassat" eli kaljat y. m.
Talmella käytetään sitä myös maito kamarina. Mtä nurk-
kaa karsinassa sanotaan „jauhinkiwen tshnpuksi"; siinä
omat tasikimet, joilla pienemmät, joka päimä käytettämät
jauhomarat janhetaan.

Asuinrakennuksen keskeytymättömänä jatkona owat
ulkosuojat. Katto niissä tamallisesti ci ole niin jyrkällä
harjanteella. Ulkohuoneusto, maikkapa rakennettukin kiinni
asuinrakennnkseen, on sitä kuitenkin hieman lemeämpi, jo-
teu sen kattokin muodostuu loimemmaksi.

Ulkohnoneustokin on kaksikerroksinen. Suurimman
osan sen yläkerrasta muodostaa „sarai", jota moisimme
tallinparmeksi nimittää. Siinä säilytetää:: talon työkavi-
::eet, reet y. m., knten tallinparmella ainakin. Peräpuoli
saraita, n. s. „heinien pandam", on tamallisesti aidattn
jokapäimäisen heinämarasto:: säilytyspaikaksi. Wastapäätä
pirttiä on sarailla „aitta". Aitan ja pirtin matilla on
„sentshoi" ett tmvanporstna; siitä wiepi „pertin uksi"
tupaan.

Perttiin moipi päästä kahta porrasta myöten. Toi-
set niistä omat „sarain p ord ah at", joita myöten nous-
taan „saraille". Ne omat sillan tapaan rakennetut, aiman
niinkuin muualla Suomessa talliu- ja uawetanparwelle
miemät ajosillat. Talmella kun tnllaan taloon, ajaa mat-
kustaja tamallisesti täysissä tamiueissa hemosiueen, rekineen
saran: portaita myöteu saraille, jättäeii siiiiie hemoseiisa
ja astlien itse pirttini.
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Sitä sunrta omea, jota myöten täten tnllaan saraille,
saliotaan „sarai»i meräjäksi". „Sarain mendämästä" as-
tuu matkamies sitten sentshoihin, josta wiimein pirttiin.
Pirttiin johtaa toinenkin, niin sanoaksemme paraadikäy-
tämä, n. s. „sentshoin pordahat". Ne omat tamallisia, jyr-
känlaisia rappnsia.

Ulkosuojaston alakerrassa sijaitsee „tanhut" ja
„liäwy". Edellistä käytetään tallina, jälkimmäistä na-
mettana. Erinäisen osan laamasta muodostaa tamallisesti
„lammasliäwy". Tanhnaan johtaa alhaalta kaksi suurta,
mastakkain sijaitsemaa omea, n. s. „tanhutweräjät". Iksi
nurkka tanhntta on erilleen aidattu. Se on „pottshiloin
tshuppu" eli sikopahna. Laamaan ja lammasläämään joh-
tamat sekä tcmhnasta että ulkoa eri omet.

Alakerrasta päästään kahta porrastietä myöten ala-
kertaan. Sentshoista johtamat „tanhut pordahat" tan-
huaa::; pirtistä taas päästää:: karsinaan „karsinpordahia"
myöten. Wiimeksi mainitnt alkamat n. s. „kolpitshasta".
Kolpitsha on uunin eli „pätshin" mieressä olema kannelli-
nen laatikko. Sen kantta kun kohotetaan, tnlemat „karzin-
pordahat" näkymiin. Kolpitshaa käytetään yöllä makuu-
sijana. Sen kannella onkin lämmin ja hymä unta ottaa.

Nyt olemmekin jo astuneet pirtin sisään. Se oi:
n. s. samnpirtti. Ilma smvupirtissä on aina puhdas ja
raitis, syystä että siellä ou niin hymä ilmanmaihto. Samu
asuu katonorsissa eikä ole haitaksi muuta kuin aamnlla,
pirttiä lämmittäissä. Toisessa omensuun puoleisessa so-
pessa kohoaa „pätshi", harmaasta paasikimestä, harmem-
min tuteista kokoon kyhätty. Wastapäätä pätshiä, toisella
puolen omea riippuu maamassaan seinässä „käsashtie",
samesta malettu patakeikotin, jossa aina on mettä käsien ja
silmien pesemistä marten. Käsiastian alla löytyy matala,
puinen amme, johon mesi walnn, kun ihmiset pesemät kä-
siään tai kasmojaan.
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Wastapäätä pätsiä, lämistajän suuutaau, on pirtiti
peränurkka eli „suur tshuppn". Tässä riippull „obraz"
eli pyhimyksen kuwa. Pirttiin tulija kääntyy aina kaik-
kein ensimmäiseksi tätä nurkkaa kohden ja tekee ristinmerkin,
lausuen samalla „rauhan rahmahal". Tähän tapaan on
kreikanuskoinen rajalainen niin tottunut, että hau luterin-
uskoiseen taloonkin tullessaan aina kääntyy huoneen pe-
rimmäistä nnrkkaa kohden ja ristii silmänsä.

Pätsin ja kolpitsan knlmanteesta kohoaa puineu
„patshas" noin pari kyynärää lähelle kattoa. Patsaasta
lähtee kaksi lemeätä ortta seiniin kiinni, toinen pitkittäin,
toinen poikittain pirttiä. Poikittain kulkemasta orresta läh-
tee pirtin seinään useampia lautoja, muodostaen lemeäh-
kön laman. Tämä on „palattji" eli maknulameri. Etelä-
Annuksessa on joka pirtissä sellainen valatti; Suomen
puoleisessa Raja-Karjalassa ja Pohjois-Auuuksessa on se
harminaisempi.

Keskellä pirttiä seisoo „shtola" eli pöytä. Se ou
pyhä, papu: siunaama esine, jota ei saa joutamastirymet-
tää eikä pilata. Katossa riippuu „witmi" pitkässä, koimui-
sessa miputangossaan. Lasta liekutellaan siinä niinkuin
keinussa. Pitkin pirtinseiniä kulkemat „lautshat" eli
penkit. Omensuussa tai mniialla seinässä riippliu „run-
dugu" eli „astieloiii piettäm". Katossa riippim lasten hll-
mituksena toisissa taloissa „juzro" eli „olgehinen" s. o.
olenkorsista tehty kruunu.

Pirttiä lämmittäissä nousee sumu kattoon ja hakeik-sen nlos samureijästä. Tämä samureikä suljetaan illalla
n. s. „trubalaudalla". Samupiippuna käytetään ontoksi
komerrettua puuta. Se on nimeltään „trnba". Tuosta
puupiipusta tuntee jo kaukaa samupirtiu.
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Talonmäen kotityöt rajoittumat mälttämättömimpiin
askareihiii. Kotiteollisuns on Itä-Karjalassa hywin alhai-
sella kannalla, semminkin mitä miehiin tulee. Työ- ja
ajokaluja y. m. sellaisia ei tehdä kotona, maan ne ostetaan
enimmäkseen malmiina „Suomen puolelta". Miehet eiwät
juuri tvälitä muusta kvin ulkotöistä. Tumassa kuluu hei-
dän aikansa parhaastaan toimettomuudessa, ell'emme ota
lukuun merkon ja nuotan kutomista, saappaiden rakenta-
mista ja senkin sellaista pientä askaretta.

Naiset omat katemampiä. He kehräämät ja ompele-
mat sekä kutomat mähin sarkaa ja aiminaa. Päällyspai-
doiksi ja hameiksi käyttämät sekä miehet että naiset enim-
mäkseen menäläisiä ostokankaita, heleänmäristä ja toista-
maa karttuunia. Punainen eli „kumakka" mari on se, josta
enimmän pidetään.

Muutamat naiset osaamat kiitoa kanniita kirjoja „käs-
paikkoihin" eli pyyhinliinoihin. Näissä pyyhinliinoissa ta-
paa nseili sangen aistikkaita, manhoja snomalaisia koriste-
kaamoja. Ne omat aina suoramiimaisia. Milloin eläin-
ja kasmikunnan muotoja on käytetty, omat mallit mieraita,
menäläisiä. Sortamala lienee se Itä-Karjalan sentti, jossa
tämä taito oli korkeimmilleen kehittynyt.

Pellamasrihmaa kehrätään salokylissä mielä yleiseen
kehrämarrella ja märttinällä. Sortamalassa jaRuskealassa
alkaa „keträpuu" jo olla hymiu harminaineii esine. Rukki
on siellä jo syrjäyttänyt sen tieltään. Korpiselässä ja
Suojärmellä on asianlaita päinmastainen.

Naisten kotitöihin knulnn tietysti myös rliuan mal-
mistaminen. Raja-karjalainen syöpi hywin waihtelewia
ruokia, nulloin waan rahaa liikenee aineksien ostoon. Sie-
niä ja nauriita käytetään yleisesti särpimenä, myöskin kaa-
lia ja lanttuja. Sekin seikka, että eri sienilajeilla kansan-
kielessä on omat nimensä, osoittaa niiden yteistä käytäntöä.
Sortamalassa ja Ruskealassa esim. syödään mahmeroisia
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ja ronskuja suolakalan aseillasta, maiteroisia, pilpperoisia,
lepperoisia y. in. keittona.

Piiraita leimataan monenlaisia. Piirastahdas „ajel-
laan" eli kantataan „pi.alikalla" hywin ohueksi. Tästä
tehdään piiraan kuori; „sydän" tehdään potutti- tai ryyni-
puurosta. Ryynejä nimitetään Raja-Karjalan kielimur-
teella „zuurumoiksi". Tamallisimmat omat „ozran zuuru-
mot". Hersryyniä saadaan kauppiaalta. Ne omat „gross-
han zuurumoi", s. o. ostoryynejci.

Tamallisimmat piiraslajit omat „tshipcmiekat", „sul-
tshinat", „pyöröt" ja „keitinpiiraat". Wiimeksi lnainittlita
pidetään parhaimpina. Tahdas niissä on ohutta kuin
paperi ja ivoissa paistettu. Niitä malmistetaan suurina
juhlina ja kun sulhasia tulee taloon. Hywin tawallinen
on n. s. „kurniekka" eli kukko. Sisuksena käytetään siinä
joko läskiä, kalaa tai lanttua aiua waroja ja tilaisuutta
myöten.

Paastoa nondattaa kreikanuskoinen raja-karjalainen
kotoisissa oloissa hywin tarkasti. Silloin pannaan pöy-
tään leipää, „wuassaa" eli sahtia, sieniä ja „siemenwoita".^)
Köyhä rahmas elää paaston aikana melkein medellä ja
leimalla. Matkoilla ei yleensä paastota ja maikeaksi se
kämisikin lännempänä, luterilaisen mäestön keskuudessa.

Kilii paasto oii päättynyt, syödään sitärunsaammin
ja ylellisemmin. Raja-karjalainen ei yleensä osaa säästää.
Hän elää iloisesti päimcin tultuaan ja näkee puutetta, kun
m arat omat lopussa. Katkera kokemns osoittaa hänelle
hyminkin ilsein tällaisen elämäntawan tur miollisnutta, mutta
hau ei ota tuosta opista ojentuakseen.

-u) Pellawasöljyä.
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Ulkotyöt omat miesten huostassa, paitsi kasken mier-
täminen ja heinän teko, johon naisetkin ottamat osaa. Kas-
kea poltetaan wahwasti. Wuonna 1893 Itä-Karjalaa koh-

dannut kato syntyikin suureksi osaksi siitä syystä, että
edellinen kesä oli ollut niin sateinen, joten kasket jäimät
polttamatta.

Naisia kaskea wicrtämässä. Walokuwan mukaan.
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Pellot hoidetaan hnonosti. Wuorowiljelys on, niinkuin
armatakin sopii, yleensä tuntematoin, niinikään suomiljelys.
Wiime muosiua on kuitenkin Jaakkimassa ja Sortamalassa
mieläpä Silistainollakin alkanut näkyä oireita parempaan
snnntaan. Mi ja toinen yrittelijäämpi talollinel: on al-
kanut heiniä miljellä. Jaakkimassa on jo perustettu useam-
pia kylämeijereitä, joiden osakkaat omat talonpoikia. Sa-
manlaisia yhtiömeijereillä on Sortamalasscckin syntynyt.
Tämä on tietysti lnettama Karjalan radan ansioksi. Ia
snnren muutoksen tnlee tämä rata epäilemättä euueu pit-
kää aikaansaamaau Itä-Karjalan taloudellisissa oloissa.

Syksyllä kasataan leikattu wilja aumoihin ja puidaan
sitten tarmittaissa taimen knlnessa. Tämä oil tietysti snnrta
miljan haaskausta, sillä siten karisee paljon siementä hnk-
kaan. Hiiret tekemät myös aumoissa snnrta mahinkoa.
Jos talossa mielä kesällä löytyy puimattomia kekoja, niin
pidetään sitä snurena rikkauden merkkinä. Tamallisesti oi:

kilitenkin kotikaswninen wilja jo kewättalwesta lopussa ja
loput wuotta eletään Wenäjän jauholla. Nciiu on enim-
mäkseen laita Laatokan rantamaillakin, maikka siellä, esim.
Sortamalan pitäjässä, on erittäin lihamat samimaat.

Salolaisten paras tulolähde talmella on „parrenajo".
Kemäällä saamat loisetkin työnansiota „parrennitossa".
Silloin on mitkäs elämä jokimarsilla. Miehet lepäämät
yönsä salolla. Laitetaan kaksi matalaa katosta mastakkain
ja ne peitetään kuusenkuorella ja hamuilla. Katosten mä-
tiin marnstetaan kelohongan pölkyistä nuotiotnli, joka pa-
laa mahalla liekillä koko yön, jos pölkyt omat tarpeeksi
pnksnja. Tämä on „parsimiesten" ja metsämiesten „maja".

Sunrella salolla löytyy myös siellä täällä n. s. „metshi-
perttejä", joissa moipi lemätä yönsä marsin mnkamasti.
„Metshipertti" vii niin matala, ett'ei mies mahdu siinä
pystyssä seisomaan. Mnuta aukkoa ei löydy kuiu omi
maan. Nurkassa on tulensija. „Metshiperttiä" lämmittäissä
tillee samu tosin sisään, mutta asuu kuitenkin siksi korkealla,
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ett'ei se laattialla makaajalle ole minään mastuksena. Omi
oil tietysti tiilen palaessa pidettämä anki.

Karjalainen on hilpeä luoliteeltaan ja rakastaa hnmi-
tllsta. Kreikannskoillen raja-karjalainen liiatenkin. Au:a-
kin kerrai: unikossa kokoontnu siellä kylän inioriso johonkin
taloon „bessodaa" eli tanssi-iltaiitaa mieltämään. Silloiii
tanssitaan „brishakkaa" ja nniita sen pilolen tansseja.
3iäinä tanssit omat nähtämästi meiiäläistä alknjilltrta tai
ainakin sieltäpäin aihentnneet. Säestys tapahtuu tamalli-
sesti „sharmankalla" eli harmoouikalla. Salokylissä saapi
mielä kllillla kanteleensoittoakin. Alutta kausaulaulllja ka::-
teleella Harmoin enää soitetaan, enimmäkseen maan tanssi-
sämeleitä.

Hauskaa on nähdä nnorten tyttöjen „illatshua", klm
he kokoontnmat johonkin taloon morsiusapila kehrämään.
Talosta saapi jokainen kehräpmm ja pellamia. Koko illan
ja yön miettcimät tytöt yhdessä. Aika killnil hnpaisesti
kehrätessä ja tarinoidessa. lokn tytöistä, jolla on karmis
ääni, alkaa lanlaa ja mnnt siihen yhtymät. Sellaisissa
tilaisuuksissa saapi nsein knnlla kailiiiila kalisalilanliija ja
lyyrillisiä rnnoja.

Pitkinä taimi-iltoina kokoontun tatomväki toisinaan
jonknn taitama:: sadniikertojan ympäri „soakk:maa" knule-
luaaii. Silloill siirrylääu kerrassaau ihmeilteu uiaailmaan,
jonka luomisessa Raja-Karjalau kansalla on niin rajaton:
mieliknmitns.

Tapa, jolla Raja-Karjalassa mierasta termehditään,
on miltäs ja sydämmellinen. Salokylissä, missä „loitto-
laisia" harmoill liikkllii, onkin mieras termetulliit. Pirt-
tiin tulija, jos hän on treikanuskoinen, kääntyy aina
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eiisin „suureen tshilppilun" päin „jumalojen" pnoleen ja
tekee heille ristinmerkin. Wasta tämän tehtyään termehtii
hän talonmäkeä.

„Terwe rahmahal", kuulun tulijan suusta.
„Terwe mierahal", mastaa siiheu taloumäki.
„A midäbö kuulum mierahal. Ishtu melli lautshal,

pagishe min tiiät".

„Se hywä, se hywä" toistaa wielä moneen kertaa::
rnotimummo maikeroimalla äänellä „pätshiltä".

„Ei midäi, rauhu mai".
„A sehäi hymä", mastataan taas talonmäen puolelta.

Löytyy monta muutakin termehdystapaa. Jos koh-
taa työssä oleman ihmisen, niin termehditäcin häntä sanoilla:
„terwe sinut, Jumal abuh roadajal". Jos tapaa naiseu,
joka pesee pyykkiä, niin kuuluu termehdys: „terwe siuul,
joutshenii", s. o, tulkoon sinun pyykkisi niin walkeaksi kilii:
joutsen. „loutshenii pidäy", wastaa siihen toinen, s. o.
pitää koettaa.

Kun mieras lähtee pois talosta, niin on hymästi-
jättö talonmäen puolelta yhtä sydämmellineu. „Terweheu
mängeä! Jumal abuh! Toitsh', tulgoa! Elgeä ossotikko!
Elgeä pahaks pango!"
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