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Gsi-puhe.

Tässä ulos-tulewat matka-muistelmat eiwät ole yleisölle tuntemattomat.
Ne owat jo ennen olleet painettuina aika-tautisessa kirjassa Suomi ja sa-
noma-lehdessä Suometar, ja owat nyt, sen kehoittawaisen hywä-tahtoisuu-
den seureeksi, jolla moni maan-mies on minua niistä puhutellut, tulleet koo>
tuiksi yhdeksi kokonaiseksi, ihoksi ne kumminkin jo alkujansakin oliwat aiotut.
Niiden painoon toimittamisesta ei minulla ole ollut juuri muuta työtä kuin
siellä täällä jonkun liikanaisen paikan eli yli-määräisen lauseen pois-rapsimi-
nen, kieli-opillisten näytteiden pois-jättäminen ja kielen yleinen tasoittaminen.

Ankarat tarkkaajat ehkä lukenewat, ja lukekootkin, nämä muistelmat niin
laajuutensa kuin laatunsakin puolesta «köyhyyden todistukseksi". Waan köy-
hyys, hengellinenkään, ei ole luettawa häpeäksi yksityiselle, missä se on niin
yleinen kuin Suomen maassa ja Suomen kielellä. Tämä kieli ei kirjoittaessa
suju itsestänsä paperille, joten sinistyneiden kielten woimme sanoa tekewän,
waan täytyy sitä käyttäwän woittaa työssään lukemattomia »vastuksia, joita
eiwät muut tunne kuin kokeneet, ja jotka tekemät, että hän isommalla waiwalla

saa »vähemmän Malmista kvin ne, jotka käyttämät ruotsia eli muita simistyk-
sen kieliä. Toinen syy tämän teoksen »vähäisyyteen lienee sekin, etta tekijä ci
ole koskaan pitänyt matkojensa kertomista muuna kvin hywin »vähäisenä syrjä-
asiana; hänen pää-tarkoituksensa on ollut se asia, jolle hän läksikin: suomi-
heimoisten kielten tutkiminen ja niiden kautta pääseminen suurempaan ja sy-
wempään selwyyteen Suomen kielessä, jota hän näissä tutkinnoissaan ei ole
koskaan laskenut silmältä. Niiden ja niin muodoin itsen matkankin saaliit
lepääwät kuitenkin enimmäkst osakseen »vielä alku-peräisessä raakuudessansa,
kunne wasta saanen tilaisuutta, aikaa ja roaroja niiden järestämiseen ja ulos-

antamiseen.
Heikkoudeksi lienee tälle kirjaselle sekin luettawa, että siinä löytyivät ker-

tomukset owat kirjoitetut »vähitellen ja itseltä matkalta, ei yhteen menoon eikä
tarkoin punniten sanoja, maikka toiselta puolen tunteiden wereksyyden pitäisi
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»vakuuttaa kertomuksen totuutta. Ia totuutta olenkin kertomuksessani tarkoitta-
nut, ehkä mielelläni kuitenkin tunnustan, että kynäni paikka-paikoin on teroit-
tunut wähän teräwämmäksi kuin olisi tarwinnutkaan. Yleistä kuwaa ei se
kuitenkaan ole pilannut; joka tuntee itäiset naapurimme, on lukiessansa tätä
kirjaa hawaitsewa, että useimmat heidän sekä hywiä että huonoja omaisuuksiansa
owat siinä tarkoin waariin-otetut. Loukkausta enemmän kansoja kuin yksinäi-
siäkään kohtaan en ole tahtonut missään tehdä; olen waan tarkoittanut kir-
jauksillani antaa Suomalaisille jonkun tiedon siitä kansasta ja maasta, jonka

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

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

Helsingissä, Mikon päiwän jälkeen, w. 1859.

Tekijä.
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Matka etelä-osassa Wiipum lääniä lv. 1854.





I. Matka.
Sota on kylmine muta-kynsinensä jo kouristellut meidän»

km maatamme, sota palaa kaikkein mielessä, sodasta waan kyse-
leivät kaikki tietoja ja sanomia. Wähän taitaa siis tällä kertaa
olla toitvomista, että kellään olisi halua ja malttia tarkkuudella
seurata niin peräti rauhallista toimitusta kuin runojen kerää-
mistä, eli lukea niitä ivähäisiä mietteitä, joita tätä Masten mat-
kanneella olisi muille kertoa. Waan ei luontokaan aina jaksa
myrskytä, eikä ihmiset aina sotia. Nauha tulee sodan perästä
kuin tyyni päiivä-paiste raju-ilman perästä. Ihmisten ajatuk-
set, rienteet ja toimot kääntyivät sitten entiselle ladullensa, ja
tällöin saamat rauhan työt taas entisen armonsa. Tämä toiivo
— sillä kanssa-ihmisten hywäksyminen on jokaiselle tarpeen —

tämä toiivo on palkinnut ja ylläpitänyt minuakin, kuin mun
matkatessani useasti on täytynyt painua salomaihin, missä niiltä
tienoin, joissa ihmisyyden tärkeimmät asiat nyt miekalla ratkais-
taan, pitkiin aikoin ei ole kuulunut muita sanomia, kuin niitä
ereskummaisia maineita, joita rahmaan seassa aina liikkuu täm-
möisinä aikoina. Tämä samainen toiivo saattaa minun nytkin
Suomettaren palstoihin tallelle panemaan eräitä muistelmia alku-
puolelta matkaani, joista kukaties on jotakuta johdatusta »vas-
taisille tutkijoille, waan jotkakauemman aikaa lyhykäisissä muisto-
kirjoissani oltuansa laimeneisiivat ja mieleni muihin asioihin
puututtua ehkä ivielä jäisiwät laiveammasti kirjoittamattakin.
Aika ja tilaisuus eiwät kuitenkaan nytkään myöten-anna näitä
muistelmia taiteellisesti järestää; niitä olen kirjoitellut wähän
kussai paikassa, Pohjais-Inkerissä matkatessani, niillä iväliajoilla,
joita runon-kerääjällä on kyllä joko laulajia odottaessansa eli
muusta syystä yhdessä kohden iviipyessänsä, ja jokainen täm-
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moisilla matkoilla käymätöinkin arivaa että, lasten lattialla hä-
listessä, ivaimojen owessa hönnätessä ja miesten penkillä lai-
turia laskiessa, kirjoittajan on tvaikea pitää ajatuksensa koossa.
Elköön siis lukija pahastuko, jos kaikki paikat kirjoituksessani ei-
wät ole niin tasaista ja säntillensä, kuin ne olisiwat ivoineet
tulla taivallisessa olennossa ja totutuissa tiloissa kirjoittaen.

Jo kauan on tiedetty, että Inkerinmaahankin on säilynyt
Suomen kansan muinais-runollifuutta samoin kuin muihin osiin
Suomalaisten maata, joissa Karjalaisia elää, ja onkin jo use-
ampia miehiä Suomesta täällä matkustellut runoja keräämässä.
Erittäinkin owat oppilainen Europaeus ja lisensiaaiti Reinholm
jo koonneet täältä isot joukot runoja. Edellinen, joka mennä
taimena iviimeksi matkaeli Inkerin etelä- ja länteisissä osissa,
oli kuitenkin tällöin haivainnut, että Inkerinmaan runot eiwät
olleet ivielä likimaillenkaan kaikki kerätyt, jonkatähden hän sekä
yksinäisissä etta yleisöllenkin julastuissa kirjoituksissa kehoitti suo-
malaisuuden ystämiä tästä asiasta huolta pitämään, ennenkuin
lavlut täältäkin häiviäisiivät perikatoon samoin kvin muista
osista Suomea. Tämän johdosta ilmoitin mina Suom. Kirj.
Seuralle Helsingissä aikomani Mielä kerran lähteä runon-keruussa
onneani koettamaan, ja Pyysin Seuralta matka-rahaa. Seura,
jonka Marat tällöin olimat melkein ivähässä, määräsi tähän tar-
peesen sen matka-rahan, tekemä 50 rupl. hop., jonka entinen
Saivo-Karjalaisten osakunta hajotessansa perusti kassansa lah-
joittamalla Seuralle; tähän matka-rahaan lisäsi majisteri Tikkanen
omista Maroistansa lahjassa Seuralle 75 rupl. ja jälemmin
Viipurinkin Kirj. Seura yhtä suuren summan. Minulla oli
kumminkin tarkoituksena ei ainoastaan runojen kerääminen. Maan
myös Inkerissä ja muuallakin Wenäjän maassa löytymien suo-
malaisten kieli-murretten tutkiminen, ja sen ivuoksi kauempi aikaa
matkalla wiiwyttäwä kuin minkä mainituilla rahoilla olisi tullut
aikaan. Tätä jälkimäistä tarkoitusta Masten määräsi Hänen
Keisarillinen Korkeutensa Perintö-ruhtinas, Miopiston Kansleri,
Hänen annettawinansa oleivista kanslerin-ivaroista matkakseni
300 ruplaa hop. Näin ivarustettuna ivoin runon-keruuta Mas-
ten kilmppalinkin ottaa kanssani, ja oppilainen Kaarle Slöör on
se, joka tälle huivituksista köyhälle matkalle uskalsi lähteä kerallani.
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Mutta runon-keruu Inkerinmaasta ilman Viipurin läänin
eteiä-puolta tunnustelematta olisi ollut ivaillinainen ja Maan
kestoinen, ja sentähden päätin menettää muutamia Miikkoja mii-
meksi mainiiun tienoon laulu-taidon tutkimiseen. Täällä oli mi-
nun myös odoteltaiva kumppaliani, joka Masta paria miikkoa
myöhemmin kuin minä jousi matkalle, ja täällä oli meidän
kummankin ensin totuttama tämmöisen matkan toimihin ja ivai-
keuteen, sillä marsin paha olisi ollut lähteä pelkkänä helsinkiläi-
senä ihan oudossa ja wiemassa maassa matkustamaan.

Alkupuolella toukokuuta Helsingistä tultuani Pyhäristin
kirkolle läksin tästä matkalle 16 p. mainittua kuuta, ja »vaelsin
halki tämän pitäjän Walkjärwen kirkolle. Tästä käänsin tieni
pohjaista kohti Pasurin, Metsäwirkin (Walkjärwen pitäjää),
Kuninkaanristin (Sakkulan pit.) ja Puukkalan kautta Haaparan-
nan taloloihin lähellä Tiuriinkoskea (Räisälän pit.). Aikomuk-
seni oli Wuosta pitkin kylä kylältä matkata Räisälän ja Kauko-
lan kautta Käkisalmeen. Waan näillä seuduin kuin ei puuttu-
nut minulle kelpaamata juuri muuta kuin wähän arwoituksia,
päätin Haaparannasta lähteä suorinta tietä Käkisalmeen ja täältä
kääntyä etelätä kohti matkaamaan, pitkin Laatokan rannetta,
jossa saaliin toiivoin tuleivan paremmaksi kvin Wuoksen tienoissa.
Sentähden erosin päiiväksi tämän joen kauniista rannoista, ja
potkaisin suoraan kuin linjalla Käkisalmea kohti Särkisalon ky-
lään, myöskin Räisälätä. Päimä oli lauantai-päimä, ja Haa-parannassa oli minun sanottu tästä kylästä kirkkomiesten iven-

heessä hywästi pääsewäni „linnaan," joka tapahtuikin seuraa-
mana eli 21 p. toukokuuta. Tämän kaupunkisen olin jo edeltä
päin määrännyt matkani pohjaisimmaksi paikaksi, ja tästä kään-
nyin siis etelätä kohti rientämään. Vaellukseni kulki siitä läh-
tien seuraamien mainittaivampain kyiien ja paikkojen kautta, ni-
mittäini Pörtsikkö ja Wuohensalo (Käkisalmen pitäjää), Riiska,
Sortanlaks, Vernitsa (josta käsin käwin Konewitsankin pyhää
paikkaa katsomassa), YläjärMi, Ryhmänkylä, Enkkua (Pyhäjär-
wen pitäjää), Saapro, Haitermaa ja Röykkylä (Sakkulan pitä-
jää), josta iviimeisestä kylästä palasin Walkjärwen kautta takai-
sin Pyhäristin kirkolle. Nähää ennen oli matka-kumppalinikin
ennen tehtyä päätöstämme myöten tullut tähän, ja siitä kulimme.



6

nyt yhtenä Kiivennaman kirkolle. Tästä siirryimme taas hiljan-
tverkkaan Ahjäriven, Nuottaan, Kaukseman, Miettilän ja Lipo-
lan kautta Anttolan myllylle, joka jo on Raudun pitäjää. Tässä
erosimme pariksi päimäksi. Kumppalini matkusti Kuusenkannan
ja muiden kyiien kautta yhtymä-paikkaamme kirkolle, minä taas
Qrjansaaren ja Mäkrän kautta. Raudun kirkolla ystämällisessä
paikassa lemättyämme, erosimme taas niin, että Slöör poikkesi
siihen osaan Sakkulaa eli tämän pitäjän itä-puoleen, jossa minä
ivielä en ollut käynyt, minä sitä ivastaan läksin ivielä Rautu-
laisia laulattamaan, joka tapahtui enimmin Keripadcm, Nakki-
lan, Liippuan, Raasselin (aiman rajalla) ja Palkealan kylissä.
Raudulta palasimme samaa tietä, jota tulleetkin olimme, takai-
sin Kimennaivalle, jossa matkamme loppuikin Suomen rajojen
sisässä. Syy, minkätähden koko länsi-osan eteläistä Niipurin
lääniä jätimme tutkimatta, tulee alempana kerrotuksi.

Näin kuilva-kiskoisesti olen luetellut matkani juoksun sen-
tähden, että se kerralla selivenee sille, joka sen tahtoo tuntea, ja
ett'en sitten enää tarivitse lukijata tuletella kylä kylältä kaikkein
niiden seikkojen kautta, mitä matkalla on tapahtunut, joita, ehkä
ne kyllä ivoisiivat olla humittaivaiset lukea, monestakin syystä ei
käy kaikkia kertominen. Se maan olkoon ivielä matkasta ylei-
sesti sanottu, että meidän kaikin paikoin on ollut hyivin rauhal-
linen ja hyivä kukkea, iva.kka meille ennen matkaan lähdettyämme
kyllä paljonkin kumileltiin mhivaan muka pitämän meitä minä
ivihollisen lähettiläisinä eli katsastelijoina j. n. e. Tätä ei ole
tapahtunut muualla kuin minulle ivielä yksin ollessani, yhdessä
paikassa Räisälän pitäjää, jossa puheiksi saatua taivallisen ime-
mällä kysymisen aineen: sodan, muuan ämmä Miskasi kysymyk-
seksi: „jos lienet siekin niitä eklantilaisia? lienet tänne lähtenyt
iviisautta ottamaan!" Hänen ja muutkin hänen sanoistansa pe-
lästyneet sain kuitenkin sillä taivalla tyyntymään, että osotin
heille, kuinka selma suomalainen olin, ja Makuutin myös olemani
„tätä yhtä suomen uskoa," jota masten myös jakelin tumassa
oleiville muutamia suomenkielisiä kirjasia. Jälkeenpäin kuulin
tämän talon Mäkeä oleman useammat ruokakunnat, jotka ei kuu-
luneet eläivän warsin hywässä soivussa keskenänsä, ja paha ih-
minen on aina kärkkäämpi toisestakin pahaa luulemaan. Nämä
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samat ihmiset oliivat muutamia ivuosia takaperin luuleivaisuu-
destansa joutuneet häpeään. Eräs luonnon-tutkija Pietarista
oli nim. talossa käymättä metsää myöten kulkenut suoman Vuok-
sen rannalle. Paimenet näkiwät hänen, antoiivat sanan taloon
oudosta metsässä käivelijästä, ja kohta oli mhivasta niin paljo
koolla, että miehistä ivoitiin otollinen jahti-linja asettaa jokeen
pistäivän niemen tytvelle, josta sitten kiini otettalvaa petoa ru-
ivettin ahdistamaan niemen nenään. Hän istuikin meden ran-
nalla kimeä särkien ja katsellen, ja rahtvas töytäsi hänen pääl-
lensä. Vaikka kiini-ottajista muuan oli wähän ivenäjätäkin ol-
lut ymmärtäminänsä, ei »vanki kuitenkaan ivoinut selittää ran-
taansa sen puhtammaksi kuin että häneliä sidottiin kädet selän
taakse kiini. Viimein ymmärsimät talonpojat kumminkin hänen
puhettansa sen iverran, että hänellä oli passi lakkarissa. Sen
nähtyä alkoimat miehet katua tekoansa, yksi toisensa perästä
luiskahti meisään, ja iviimein oli luonnon-tutkija taas aiivan
yksinänsä, mutta kädet kiini ja niinmuodoin mihinkään kykene-
mätöinä. Paimenko tvai muu eläjä, joka siihen oli sattunut
tulemaan, lienee iviimeinkin mies-pamn päästänyt nuorista, joi-
hin mhivaan yksinkertaisuus ja osaksi paha-ilkisyyskin oli hä-
nen lyönyt.

Melkein samallainen seikka, ehkä ei talonpoikain tekemä,
oli minulle tapahtua Pörtsikön kylässä, 6 mirstaa Käkisalmen
kaupungista. Mina olin päättänyt tässä ensi kerran koetella,
mitä etelä-puolella Käkisalmen osattaisiin runoja laulaa, ja sen-
tähden katsoin jo kylään tullessani paraammalta näyttämän ta-
lon maja-talokseni. Talon pihalle tultuani näin kumminkin, että
se oli herrastalo, jonkatähden jo paatinkin lähteä toiseen taloon,
maan pistäysin kuitenkin tupaan kysymään mhmaalta, ken ta-
lossa eli. Täällä sanoi eräs nainen, muistaakseni talon-isännän
sisar, joka loi leipiä uuniin, tässä elämän sen ja sen tvimn-
tapaisesta eronneen hermstaivan miehen. Onko se itse kotona?
kysyin minä. Ei, ivastasi nainen, maan minun käännyttyäni
puhuttelemaan muutamia tumassa lepääwiä miehiä, joista eräitä
oli Jumalia, toisia litistä, ja jotka täällä käiveliivät työtä etsi-
mässä, pujahti eukko herran-pytinkiin, ja yhtäkkiä pölähti se muka
poissa olema herra makuu-nuttu päällä tupaan. Nyt syntyi
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meidän keskemme seuraama kanssapuhe, jossa mainittu tvaimo
oli tulkkina. Mistä sie kulet?" — Helsingistä. — „No mikä
mies sie Helsingistä olet?" — Tutentti. — „A kunnepa matkaat,
näin syrjäkylissä käyden?" — Täällä waan kamelen. — Mitä
etsimässä?" — Lauluja, ja laulatan teitäkin, kuin osannette suo-
mea laulaa. — „Mitä lauluja sie etsit! mikä lienetkin maan
karkulainen; onko pasporttia?" — On kyllä, maan on täällä
kontissani (joksi täällä laukkua sanotaan) niin symässä, ett'en
sitä nyt rupea kaiivamaan sieltä, marsinkin koska te ette ole mi-
kään ruununmies, jolla olisi oikeus passia kysyä. Vaan ilman
sitä pitäisi teidän jo tutentti-merkistänikin nähdä, että minä pas-
sitta saan matkata jos missä Suomen rajojen sisässä. — Tästä
uppiniskaisuudesta ivihastui herra julmasti, ja tutentti-merkistä
puhuminen johdatti hänelle mieleen hyivän »välikappaleen, jolla
muka saisi minun passin näytäntään. Hän juoksi huoneesensa
ja tuli heti takaisin Mirka-lakki päässä, jonka mnnun nyt piti
minusta tarkoittaa kaiken ylpeyden. Näin marustettuna töytäsi
hän minulle eteen, eikä enää malttanut tulkinkaan kautta puhua,
Maan liljasi uhkaamilla liikenneillä: „pasportti pitää näyttämäs,
muuten talonpoika sitomas'kiini." — Nyt loppui minultakin
kärsimällisyys, ja minä ivastasin yhtä koivalla äänellä: „pas-
porttia ei näytetä, waan jos kuka ei anna minun rauhassa olla,
niin sille kirjoitan minä pasportin tällä saumallani selkään."
Ukko taisi pelästyä sitä mskaanlaista oksaniekkaa sauivaa, joka
minulla oli kädessä, sillä hän läksi sukkelasti ulos tumasta muka
»lautamiestä hakemaan." Minä odottelin ivielä wähän aikaa
lautamiehen tuloa, maan sitä ei kuulunut, ja miimein läksin
pois toisiin taloihin. Mennessäni tapasin lähellä eräitä miehiä
huonetta salivamassa, ja kerroin koko herran jutun niille. Ne
sanoiivat, että semmoinen se on ilkeä roisto, se ei anna kenen-
kään olla rauhassa, ja kertoiivat hänestä monta hyivää seikkaa,
joiden puhumisesia tässä ei läksisi mitään hyötyä.

Mutta paitse näitä kahta tapausta ei meillä, niinkuin jo
edellä sanoin, ole ollut mitään ivastuksia eli haittoja matkal-
lamme. Pikemmin on kansa meitä kaikin paikoin kohdellut hy-
ivästi, ja mirkamiehet sekä muut maalla asumat herrat omat
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neuwolla ja työllä kukin seudussansa edestäneet matkaamme,
josta heille tässä mainitsen nöyrimmän kiitoksemme.

11. Sawakot ja Äyrämöiset.

Hariva ivoinee enemmältä matkata etelä-itäisessä osassa
Viipurin lääniä, ett'ei pian kuulisi puhuttaman Sawakoista ja
Ayrämöisistä. Tiedon halu näistä on iviime ivuosina wielä
enennyt sen kautta, etta akateemikko Köppen Pietarissa m. 1849
toimitti Inkerinmaasta kansallisuus-kartan, jossa Venäläiset, Sak-
salaiset ynnä muut tämän maan eri kansat owat merkityt eri
ivärillä, ja niiden seassa peittäwät Sawakot ja Ayrämöisetkin
suuret alat, kumpikin omalla Marillansa. Köppen'in selitys ei
kuitenkaan oikein tyydytä tiedon-haiuista ja lukijan täytyy hä-
nestäkin erottuansa wielä kerran kysyä: mitä owat nämä Sawa-
kot ja Ayrämöiset? Viipurin läänissä on se minun tietäkseni
waan Äyräpään kihlakunta (jolla, kesken puheen sanoen, on ni-
mensä Äyräpään järivestä, joka on Vuoksen, Pyhäristin pitä-
jään pistämä lahti) eli tarkemmin, ainoastaan Pyhäristin, Walk-
järwen ja Kiivennaivan pitäjät, joissa Saivakkoisuus ja Äyrä-
möisyys tulemat kysymykseen, sentähden että ne näissä pitäjissä
yhtymät toinen toiseensa ja niillä siis niissä juoksee rajansa.
Uusikirkko, Koiwisto ja Wiipuri, eli kaikki mikä on länteen päin
näistä rajapitäjistä, on Saivakkojen alustaa, jota ivastaan taas
toisella puolen Pyhäjärivi, Sakkula ja Raudun pitäjä owat niin
synkkiä Ayrämöisiä, että täällä koko näistä nimistäkään ei tie-
detä mitään, tahi jos ketä ivaimoa sanotaankin Saivakoksi, niin
on samalla myös sanottu hänestä kaikki, mitä waimo-ihmisestä
ilkeintä sanoa ivoipi.

Kysymyksessä olema eroitus Sawakkojen ja Ayrämöisten
ivälillä ei meidän aikoina enää näyttäy muussa kuin ivaimojen
puivussa. Tätä myöten on se waimo Äymmöinen, jolla on
seuraamat tunnus-merkit. Ensinkin pitää hänellä olla yksiiväri-
nen (ei juomikas eli iviirukas) hame, joko harmaa, joka on ta-
ivallisin hameen kariva, sininen, musta eli imeläpä tulipunainen-
kin; ja hameessa pitää paistaa noin kahta sormea leweä hel-
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mus, joka harmaissa, sinisissä ja mustissa on punainen, maan
punaisissa hameissa, joita kuitenkaan ei paljon pidetä, keltainen.
Toinen omituinen merkki, josta Ayrämöis-maimon heti tunnet,
on se niinkutsuttu rekko, s. o. leuan alle paidan rintaan keltai-
sella eli puna-langalla tikattu neliskulmainen paikka, noin kortte-
lia korkea ja sen leivyinenkin alapäästä, maan yläpuolelta wä-
hän kapenewa, joka laitos äkkinäisestä näyttöä melkein yhden-
laiselta kuin lasten rinta-lappu. Tämän rekon toisessa ylä-kol-
kassa kiiltää suuri summatoin hopea-solki, joka yhdistää sen, ei
keskellä rintaa, maan rinnan toispuolitse kulkeman sepaluksen eli
rinta-halkaseman nurkat yhteen. Paitse näitä koristuksia Ayrä-
möis-ivaimot hyivin rakastamat sini-, puna- taikka kelta-langalla
ommeltuja kirjoituksia hihojen suussa, kainalojen alla, nästyy-
kissä, pyihe-liinoissa j. m. Mainitsematta on wielä huntu, joka
on Aymmöisyyden kruunu ja kukkainen, ja josta ivaatteen-parsien
tuntija näissä tienoin heti ivoipi sanoa, mistä pitäjästä huntu-
niekka ivaimo on kotoisin. Huntu, joka on naidun ivaimon
merkki, on pohjais-puolella Vuosta pitkä, pöä-laelta selän takana
riippuma ivalkea maate. Sertingistä eli muusta hienommasta
kankaasta tehtynä se ei ole ensinkään ruma, mieläpä kauniskin,
jos se, niinkuin esim. Räisälän ivaimojen nähdään työssä olles-
sansa tekemän, asetetaan pää-laelle matalaksi nel's-kolkkaiseksi la-
kiksi, joka pää-iverho on aiivan yhdenlainen sen lakin kanssa,
mikä Ekman'in Osteriassa nähdään sen aasin (maito heivosen)
selässä istuivan ihanan Italiattaren päässä. Mutta lähdepäs
Vuokselta etelätä kohti, niin pian loppuu tämä huntu-ihastuk-
sesi! Pyhäristin pitäjässä ja Valkjärivellä on se jo supistunut
korttelia pitkäksi ja yhtä leiveäksi liina-palaksi, joka peittää hiuk-
set; Pyhäjärivellä on se melkein yhtä pitkä, waan ei kuin paria
eli kolmea sormea lemeä ja miltei sen pää-mkkineen näköinen,
joka Mäntyharjussa niin oudostuttaa äkkinäistä, ja joka ei ole
muu kuin olleen suuremman hunnun jäännös. Mutta Masta
Takkulassa ja Raudulla huntu on oikein osannut kutistua ! Sillä
nuorilla Malmöillä ei se ole kuin entisen 5 kopeekan pätäkän ko-
koinen, otsalla riippuma ivalkoinen ympyrä. Maan ivaimon ivan-
hetessa laajenee wähän huntukin, sekä tämänlainen että Pyhä-
järivellä pidettäivä. Tämän pätäkkä-hunnun Malta ulottuu In-
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keriinkin, kaikitsekin nähdään se pohjais-Inkerin Ayrämöisillä
Lempäälässä, Vuoteella ja Toksoivassa.

Paljon olisi wielä lisättäwää tarkoin selittäessä kaikkia
Ayrämöis-naisen waatteuksessa löylyiviä salaisuuksia ja koristuk-
sia, kuin myös erilaisuuksia marsinkin pään pukemisessa, joilla
tytöt eroitetaan ivaimoisia, ja tyttölöissä ripillä käyneet ripillä
käymättömistä. Vaan tähän on minulla liian wähän tietoa
yieisessä puku-opissa, ja wielä »vähemmin halua, sillä näin pa-
perilla puhuen ei täänkallaisia asioita saa kuitenkaan niin selke-
ästi näkymään kuin sen lukija ivaatisi. Epäilemättä olisi maa-
lari näihin seutuihin lähetettäivä, joka tarkoin kuivaileisi jokaisen
puivuniajin, ennenkuin se käypi myöhäksi. Sillä Samakkoisuus
ivoittaa minun katsoessani alaa enemmän ja enemmän, ja Sa-
ivakkojen määrä niissä pitäjissä, joissa heitä on sekaisin Ayrä-
möisten kanssa, isonee isonemistansa näiden »vähenemisellä. Sa-
makkoisuus on nim. lyhimmästi sanoen ivaate-parren uudem-
maksi muuttuminen. „Ken rikas on, se tekee tyttärensä Sa-
ivcckoksi," sanoi minulle Valkjärlvellä eräs Ayrämöis-nainen,
kukaties wähän kateudella, ett'ei ikä ja ivamt myöten-antaneet
hänen itsensä rumeta Saivakoksi. Sawakot tunnetaan siitä, että
heillä on juoivikkaiset (s. o. pummuliset eli muut osto-) hameet,
jotka myös omat pitemmät ja somemmasti tehdyt kuin Ayrä-
möisillä; että he omat enimmin paikoin jättäneet pois sen eres-
kummaisen hunnun, jonka siassa heillä on taivallinen huiivi,
pois myöskin heittäneet ivaatteistansa ne niin iso-töiset rekot ja
muut kirjat, ja ylipäätään purnussansa lähenemät muun Suo-
men asujamia. Vastainen aika onkin siis epäilemättä heidän
kädessänsä. Ia Maikka Ayrämöistt kyllä tietämät oleivansa ivan-
han ja kotisyntyisen puolella, eiwät Sawakot kuitenkaan kunni-
oita tätä heidän esi-isien taivoissa pysymistänsä sitä enemmän
kuin että, jos Saivakko-mies naipi Aymmöis-tytön, tämän oi-
kein eri iväli-puheen kautta täytyy luwata luopuwansa Ayrämöis-
puwusta. Tämmöisiä naimisia ei kuitenkaan tapahdukaan kuin
hymin Harmoin, ja Kiivennaivalla kysyttyäni emältä mieheltä,
mikä siihen oli syynä, että heille niin Harmoin naitiin Raudulta,
sanoi hän: „se kuin on heillä Ayrämöisillä niin hirmeä ivaatteen
manien, niin siihen ei meidän pojat uskalla puuttua." Eikä
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taitaisikaan ketään surettaa, jos Ayrämöisyys mähitellen loppuisi
kokonansakin. Sillä on monta Mikaa, ja enimmiten se, että se
rumentaa naiset, kuulkaapas se, kauniit Ayrämöttäret! He esim.
käymät kesät talmet paljain päin, joka arwattawasti on suuri
paha tukalle, joka ilman niitäkään marjoa päiivän ja ilman
ivaikutusta ivastaan muuttuu monenkartvaiseksi ja murenee on-
nettomasti, ja tämän jälkimäisen seikan tähden täytyykin tyttöjen
pitää lyhyt tukka, siihen tapaan leikattuna kuin Samossa on
miehillä, sillä eroituksella kuitenkin, että jakauksen kobdasta riip-
puu otsalla hius-tupsu ikäskuin Heinosilla (elköön kukaan pahas-
tuko tästä »vertauksesta, sillä sen sattuivampaa en löytänyt).
Naiseksi päästyä kyllä annetaan tukkien kastvaa rauhassa, waan
nyt palmikoidaan himukset sykerölle hunnun alle niin lujasti,
etta useammalla naisella, kvin joutuu nom wähän päälle 30
tvuoden, alkaa pää paljastua, jota rumentawaa ivikaa sitten koe-
taan huntua laajentamalla peittää. Tämmöinen pään pukemi-
nen urostaa tyttöjen näön liiaksi, ja ivaimojen hiukset, kun ei
sitä ivaikea-tekoista sykerötä moi jokapäiväisessä elannossa alin-
omaa korjata, haftsottamat hajallansa, joten ei enemmän tyttö-
löillä kuin naisillakaan löydy sitä, joka niin jalusti ylentää ivai-
mon kauneutta, nim. kaunista tukkaa. Suuri Mika Aymmöisten
ivaatteuksessa on sekin, että tytön hoikkuus, jota muualla niin
suuressa arlvossa pidetään, sen kautta peräti katoaa, taikka, oi-
keammin sanoen, ei ivoi tulla kysymykseenkään. Hameissa on
nim. niin lyhyet liiivit, että hame alkaa jo hartioilla ja myöllis-
nauha ivedetään juuri rintain kohdalle. Tämä tekee tyttö-rukat
kyyry-seliksi, jota täällä toki kaikeksi onneksi ei pidetä Mikana,
Maan suurimpana kauneutena.

Mutta jo liiaksikin puhuttuamme niisiä ivähäisistä iväli-
kappaleista, joissa Saivakkojen ja Aymmöisten eroitus ilmoitak-
sen, ivoimme nyt kysyä: onko tämä eroitus alkujansakin ollut
näin ivähä-pätöinen, ivai onko sillä ollut suurempikin ja arivoi-
sempi syy, kuin Maan tämän-kaltainen erilaisuus ivaatteuksessa?
Olisiivatko Sawakot ehkä jotakuta toista kansan-lahkoa kuin Ayrä-
möiset? — Kielestä yksinäisten Saivakkojen ja Aymmöisten kes-
ken ei nyt enää Moi miiään päättää, ja kuinkapa olisi ollutkaan
mahdollista että he yksissä asuen ja yhtä kieltä puhuen olisimat
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woineet säilyttää kumpikin murteensa toiseen sekoimatta, josko
olisiivatkin eri lahkoihin kuuluneet ja josko murteilla olisikin
alussa ollut eroitusta. Vaan merkillistä on kumminkin, että
ne Pitäjät, joissa Saivakkoisuus on mallan päällä, niinkuin Uus-
kirkko, Koiivisto ja Viipuri, puhutaan jotensakin hämäläistynyttä
kieltä, ja hämäläisyys tuntuu hyivin hyivästi Pyhäristinkin,
Walkjärwen ja Kiwennawan murteessa, joissa Saivakkoisuus
wielä Pamillaan sotii Ayrämöisyyden kanssa. Sangen ihmeelli-
nen on se jyrkkä erilaisuus kielessä, jonka Vuoksen rannalla
muutamissa paikoin tapaa. Niin sanottiin esim. Metsäivirkin
kylässä Valkjäriveä, Vuoksen masemalla rannalla: maa, hak-
kaa, tupaa, kaula, eilen, mutta kuin tästä tulin 3 tahi 4
mirstaa Vuoksen poikki Kuninkaanristin kylään Sakkulaa, kuu-
luiivat nämä sanat jo: moa, hakkoa, tupoa, kakla, eklen.
Niin on mainituissa kolmessa pitäjässä loppu-hengähdys e:n pe-
rästä hyivin ivieno eli tuskin ensinkään löytyiväkään, jota myö-
ten niissä esim. sanotaan menekään, tulepas, otahan, ei:
ivenekkään, tuleppas, otahhan. Sitä wastaan kuului sama
hengähdys hyivin hyivästi Pyhäjärivellä, Takkulassa ja Rau-
dulla. Näiden piläjien murre on muutenkin puhdasta karja-
laista, lähes yhdenlaista kuin se kieli, mitä Korpiselillä ja Ilo-
mantsin Venäjän rajaa masten olemissa Kreikkalais-kylissä puhu-
taan, ja minun katsoessani omat koko etelä-Viipurin asujamet
olleet puhtaita Karjalaisia, sillä Saivakko-pitäjienkin kieli on kui-
tenkin kaikkine hämäläisyyksineen pää-tväylältänsä karjalaista.
Waan myöhemmin, kukaties pitkällisten sota-mainojen kautta
mhwaan häwittyä rajan tienoilta, alkoi tänne pohjan puolelta
siirtyä Hämäläisiä, joita Saivosta päin tulijoita entiset asujat

rupesimat kutsumaan Sam akoiksi. Pääte -kko nim. merkitsee
jotakin (enimmiten ihmis-) olentoa, niinkuin sanoissa: nuorikko
nuori ivaimo, linnatko linnan eli kaupungin asukas, koirakko
koimnhammas, emakko emisä sika j. n. e. Karjalaisten kanssa
yhteyteen joutuneet Hämäläiset eiwät myöskään arivattaivasli
woineet säilyttää kieltänsä karjalaisuudelta, ja näin syntyi ivähi-
tellen tämä hämäläis-karjalainen murre, jota nyt puhutaan Wii-
purin läänin lounas-osassa. Karjalaisia ehkä asuu paksummalta
edellä mainitun Äyräpään eli, oikein karjalaksi, Akräpään järwen
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tienoilla, josta he, eroittuaksensa näistä tulleista imemistä, rupe-
siwat nilnittäimään Akmmöisiksi, Ayrämöisiksi. Nimi lemisi
sitten sitä myöten kuin nimitetty lahkokin, ulottuen iviimein In-
kerinkin maahan.

Tämänkaltaiselta näyttää minusta Saivakkojen ja Ayrä-
möisten kyllä arivoisista syistä syntynyt, waan nyt enää ivähäi-
sissä asioissa näyttäytywä eroitus. Tämän asian tarkempaan
selittämiseen tarivittaisiin kuitenkin hyivin tarkkoja kielentutkin-
noita niillä tienoin, joissa heidän rajansa kulkee; tämmöiset tut-
kinnot ottaisimat taas paljoa enemmän aikaa, kuin mitä minä,
toiselle asialle lähtenyt, ivoin näillä seuduin iviipyä, jonkatähden
edellä olemat lauseeni omatkin pideitäivät pikemmin puheen-alka-
jaisina asiasta kuin marinoina päätteinä.

IH. Nunollisuns.
Ne, jotka ennen owat näillä seuduin runoja keränneet,

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

Peräti toisin on laulun laita edellä mainituissa puhdas-
karjalaisissa pitäjissä. Niin pian kuin maan astut jalkasi näi-
den seurakuntain rajan sisään, tulee ivanhan-aikuinen runo-laulu
»vastaasi yhtä täyteläisenä, yhtä suloisena kuin pohjais-Karja-

lassakin. Ilomantsin pitäjän tietää jokainen siellä lauluja kerää-
mässä käynyt kyllä runo-rikkaaksi. Mutta nämä seurakunnat ei-
wät jää yhtään jälelle Ilomantsista tässä asiassa. Olletikin on
Raudun pieni pitäjä oikea runola. Tässä pitäjässä löytyy nim.
muutamissa kylissä (Keripata, Nakkila, Sirkeinsaari ja Paikeala)
Inkerikkoja eli Ischoria s. o. kreikan-uskoisia Karjaiaisia,
joiden ainoana kirjallisuutena ja hengellisyyden toimittajana esi-
isiltä peritty runon-laulu on. Näillä on laulu alinomaa huu-
lilla, ja joka marsinkin pyhän seutuna joutuu heidän pariinsa,
niinkuin minä satuin tulemaan kolmantena päilvänä neliä py-
hiä eli helluntaina, se saa kuulla runoa ja runon-laulantoa
wähän liiaksikin, liiaksi sentähden, että laulannot eli nuotit owat
hirmuisen rumia, niinkuin se näissä seuduin muuallakin pyytää
olla laulantojen kanssa. Kuitenkin owat lenkit Inkerikkojenkin
seassa enenemässä ja runo-laulu ivähenemässä. Nuoremmat
naiset kuin esim. laulamat »liekussa" (kiikussa, heiussa) liekkumi-
sen aikana kemäällä, joka tapa on yleinen täällä, Inkerinmaassa
ja Wirossa, Uittamat he joka runo-säkeen perään pitkän, »nuo-
tin kannatukseksi" kutsutun loliotuksen, joka, ennen toisen säkeen
sanomista, kerrotaan kolmasti ja lauletaan taivuilla: tuula-
illallej, hoila-illallej. Tämä lollotus arivattaivasti ottaa
paljon aikaa, ja näin kelpaa ivähempi-muistoinenkin esi-laula-
jaksi. Maan —

„ entiseen aikaan," sanoi muuan ivanha ämmä,
»oli ivirltäkin kyllä laulaa, ei silloin tarwinnut tuula-illalla lau-
lua jatkaa, niinkuin nyt."

Runot täällä owat ivähemmin kuin muissa laulu-tienoissa
kertoma-runoa. Kaleivalan runoista e: ylipäätään muisteta muuta
kuin palaisittain sen koiva-osaisen Kullerivon tapauksia, ja niis-
täkin waan sitä onnetointa kohtausta, jossa hän »Masi emonsa
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tuoman." Kullerivon nimeä ei täällä kuitenkaan tunneta; häntä
kutsutaan enimmiten Tuirettuisen eli Tuurikkiisen tuhmaksi po-
jaksi. Muita kertomus-runoja löytyy enemmän, hirmuisista tapa-
uksista muinaisissa sodissa, naisten myömisistä jarosivoamisista
j. n. e. Historiallisia runoja on myös »jalo herra Puntuk-
sesta." keisarinna Katarinasta (alkawa sanoilla: »Kuoli meiltä
kunnon rouivll, katoi Katrina kuningas"), ja muista. Mutta
parhaasta päästä on Kanteletar hyötymä täältä saaduista lau-
luista. Kaikissa tiloissa ja mieli-aloissa Karjalainen täälläkin
keiventää ja tyhjentää sydämensä laululla, ja epäilemättä syntyy
täänkaltaisia lauluja mieläkin uusia, pilkka-runoista mirkkamatta-
kaan mitään, joita joka kylässä ivuosittain ilmestyy »vereksiä,
waan joiden tutkain useimmin on Maan yhtä paikkakuntaa kos-
kema, yhdessä paikkakunnassa ymmärretty, jonkatähden ne olem-
mekin enimmäksi osaksi jättäneet keräämättä. Omituista laatu-
ansa, josta muualla Karjalassa en ole kuullut, owat täällä ta-
ivattaivat moninaiset leikilliset ja lasten ivirret;myös löytyy epi-
grammin tapaisia runoja, jotka masta iviimeisellä säteellä il-
moittamat koko ivirren tarkoituksen. Näistä omat muutamat
hyivin »kokka-niekat," maan tilan ivähyys estää minun tässä
lukijalle anlamasta joitakuita esimerkkiä niin näistä kuin muis-
takin lauluista.

Waan josko Kaleivalan runoja näillä seuduin wielä löy-
tyykin merkki, niin kelmollisia loihtu-runoja emme ole laman-
neet nimeksikään. Loihtu-runo ei hyöstykään muualla kuin missä
kamala ja jylhä luonto, niinkuin korkeat ivuoret, syivät ja aallok-
kaat järivet, jyrkät ja pauhaaivat kosket, atvarat ja synkät met-
sät, jonkalaisista luonnon kamotuksista loihtu-runossa onkin alin-
omaa puhe, pakoittaa ihmisen epäilemään ruumiillisista ivoimis-
tansa, ja saattaa hänen näiden mailattomia »vaikutuksia ivasten
sotimaan hengen, mielen, sanan aseilla. Geijer uskoo niistä
moninaisista Ruotsin Muori-maakunnissa kaivattamista kummitus-
ja peikko-tarinoista, että niitä ei Moi kansasta hämittää mikään
siivistys, sillä kamoittaiva luonto, iväkewästi ivaikuttaiva ihmisen
mielessä, synnyttää ne uudellensa, uudessa muodossa, jos joku
heistä katoaisikin joksi kuksi ajaksi. Näin lienee osiksi loihtu-
runojenkin kanssa maamme itäisissä ja pohjais-osissa. Ia sitä



17

myöten ei Karjalaisilla etelä Viipurin läänissä loihtu-runo ole
koskaan ollut oikeassa ivoimassaan, sillä luonto täällä on tasai-
nen, matala, pikemmin sorea kuin ihana, ei missään ylhäinen
eli hirwittäwä. Yksin Laatokan järwikään, ivaikka kyllä aatva
ja aallokas, josta jälkimäisestä sanasta sillä on nimensäkin, ei
nosta mielessä sitä petollista tuntoa, jonka ankara luonto muu-
ten aina ivaikuttaa, joka tullee siitä, että sen rannat tällä puo-
len omat matalat hietikot, ei hymät näyttämään sitä luonnotta-
rien kamppausta toinen toisensa kanssa, joka se lienee pää-syynä
mainittuihin ihmisen tunteihin, ollessaan suuren luonnon parissa.
Tämä luonnon mataluus on ihmisenkin luonnon mataloittanut,
mienontanut, niin että siinä ei löydy sitä intoa, sitä »haltiaa,"
joka loihtiessa on malttamattomasti tarpeellinen. Tämän maan
entinen ulkonainen tila on myös tehnyt kansan mellommaksi, ja
jos ei muu, niin olisi sen sammumatoin kaupan halu ja alin-
omainen maantiellä »loikuminen," käyttääkseni sanaa maan oinasta
murteesta. Mittauttanut mielen niin symistä aineista kuin loihtu-
runo on.

IV. Tapoja.

Joku lukija saattaa arivella, että loihtu-runojen olematto-
muus tässä osassa maatamme todistaa maan sikäläisen kansan
taipumattomuutta epä-luuloihin. Vaan tässä erehtyy hän isosti.
Jos runo-loihdun syivällinen taito, joka on korkeampi ja jalompi
kuin tumallinen epä-luuloisuus, ei ole juurtunut tässä kansassa,
niin on ivähä-pätöinen, lapsellinen ja jonkin joutawa taian
tekeminen sitä yleisemmin kaikissa taudissa ja tapa-turmaisissa
tiloissa koeteltaiva keino pahaa tarkoittaa. Pahan (taudin eli
muun) synnyn tietäminen näyttää taian teossakin samoin kuin
loihtien parantaessa olewan ensimäisenä ja pää-asiana. Se
keino, jolla tämän synnyn perille taivallisesti pyritään, on arpo-
minen. Muutaman arpomisen laadun kertoi minulle eräs
Sakkulainen seuraamalla lamalla. Seula asetetaan alas-suin
maahan ja neli-kantaan seulan ympärille pannan kaksi hiiltä ja
kaksi saivi-paiaista, niin että niistä tulee risti ja että hiili on
hiilen wastassa ja sawi ivasta-päätä saivea. Seulan pohjan
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keski-kohdalla niputetaan nyt harjaa, ivarteen siotusta rihmasta,
ja harjalta kysytään taudin syntyä esim. näin: »jos tauti lienee
maasta tullut, niin käy hiileen! tahihan lienee medestä tullut,
niin käy saween!" Harja, joka tähän asti on seisonut yhdessä
kohden, rupeaa nyt häilymään, häilyy aina loivemmin jakoivem-
min joko sami- tahi hiili-iinjaa pitkin taudin luontoa myöten,
sillä sen se Malttamattomasti ainakin ilmoittaa, ja siitä näkee
arpoja, mistä paha on puuttunut. Samaan tapaan armottaan
myös lvirsi-kirjan sisään haitta-puoiestansa siotulla aivaimella,
jota riiputetaan sormella lehtiäisestä ja joka niin ikään sanoo,
mistä tauti on lähtenyt. — Tämmöisiksi pahan-päimäisiksi tai-
oiksi on muinaisten Suomalaisten ankara loihteminen täällä ku-
tistunut, jossa tietäjä rohkeasti astuu poisajettawan pahan kanssa
taistelemaan, ja lujasti luottaen sanojensa tehollisuuteen, hengen
innolla manaa hänen kipu-mäkeen, tuli-koskiin eli muihin pahoi-
hin paikkoihin.

Vaan näistä kolkoista aineista kääntykäämme iloisempia
puolia täkäläisen mhmaan elossa katselemaan. Tanssi eli »tantsu"
on täällä hyivin rakastettu huivitus laulun rinnalla. Tätä iloa
ei minulla ole ollut tilaisuutta nähdä kuin yhden ainoan kerran,
ja tunnustaakseni täytyy, ett'en tällöin sen rakennuksesta saanut
oikeata selivää, oliko se niitä wanhan-aikuisia kansallisia tanssia,
joita melkutus eli melkutin, hapan-lohko j. »n. omat, ja joita
Mielä paikoin muualla Suomessa tanssitaan, mai lienee hän ol-
lut muualta tuotu, jolta se minusta näytti, sillä sitä hypättiin
meikein »enkeliskan" laivoin. Liikkeet oliwat miesten puolelta
sangen notkeat ja somat, naiset taas meniivät tasaisesti »kuin
sorsat meden päällä," niinkuin siitä muutamassa lenkki-laulussa
sanotaan. Viulut owat täälläkin häivittäneet ivanhan kantelen
soiton. Kantelen soittajia kysyttäessä tiettiin kyllä aina mainita
siitä ja siitä »marinasta ja selmasta" soittajasta, Maan kuin hä-
nen koti-seutuunsa tulimme, oli taide-niekka joko kuollut eli kan-
telensa häivittänyt, imeläpä iviuluksikin muuttanut. Viulun
soittajia sitä ivastaan löytyy melkein joka kylässä, sillä herännäi-
syyskään, joka muualla tylyllä jumalistelemisellaan kartoittaa
»viattoman ilon, ei tartu ivähällä Karjalaiseen. Soittoa ja lau-
lua täälläkin tarivitaan enimmin häissä. Ia häät kerran pu-
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heiksi saatua en ivoi olla kertomatta Walkjärwen pitäjän hää-»
tapoja, jotka minulle puhui näissä asioissa paljon kokenut mies.
Hänen lausettansa myöten pitämät Sawakot ja Ayrämöiset, muun
erilaisuuden ohessa, haansa meikein yksillä käytöksillä, ja seuraa-
masta kertomuksesta näkee siis lukija koko tämän puolen hää-
tamat.

Kuin lemmen kipuna on sytyttänyt pojan sydämen pala-
maan rakkaudesta kehen neitoon, ja hän siis ei näe tulemansa
aikaan ilman tätä tomeriksensa saamatta, ei hän itse mene kosi-
maan, maan lähettää joko isänsä eli emonsa morsiamen kotiin,
tietämään tokko itse saapi tulla neitoa kosiin, ivai ei. Sieltä
kuin annetaan lupa, niin se sanan-iviejä antaa rahaa morsia-
melle, ja miepi sen iloisen sanoman, eitä raha oiettiin ivastaan,
kotona odottamalle. Ensimäisenä lauantaina sen jälkeen mene-
ivät sitten sulhanen ja morsian pappilaan »lukemaan" s. o. li-
siänsä kuulutuksiin panettamaan. Pyhänä palajaa kumpikin ko-
tiinsa, maan ilta-puolella menee sulhanen kahden taikka kolmen
naitto- cii puh e-mi eh en kanssa morsiamen kotiin ja antaa juh-
lallisesti hänelle kihloiksi solen, sormuksen ja rahaa. Outo luu-
lisi kihlauksen jo päättyneenkin tähän, maan niin ei kittienkään
ole. Sillä ivasta sulhaisten s. ö. sulhasen ja hänen miestensä
syötyä, oikeata . naimisen kauppaa, tämän sanan aiku-peräisessä
merkityksessä, rumetaan pitämään. Taloon on nim. kerinnyt ko-
toutua kylältä mhivasta, ja nämä myöivät nyt morsiamen sul-»
haselle. Ensin kysytään suurta summaa, sataa ja enempääkin;
waan toiset tinkiwät puoleltansa, ja hyivän aikaa näin kauppaa
hierottua, synnytään wiimein hinnoilla. Morsian annetaan, mikä
kymmenestä, mikä iviidestä ruplasta, jonka rahan sulhanen heti
suorittaa morsiamelle. Kaupan tehtyä antaa hän morsiamen emol-
ienkin niinkutsuttua »juottomhaa", ja puhemies Miskaa mhlvaalle
lanttia »kissan-rahaksi", jolla nimi on siitä, että katsojat tässä
tilassa naukuwat kuin kissat. Siitä panelvat sulhaset mhivaan
polttaa tupakkaa pöytään, »karkeata tupakkaa sekä kartuusia. ken
mitenkin". Joku talonmies lukee ikäskuin tupakan siunaukseksisen niinkutsutun »tupakka-lumun", joka on runo-mittaan tehty
kertomus tupakan synnystä, Maan niin ruokotoin, ett'en sitä tässä
moi julaista. Sen luettua lauletaan Mielä »tupakka-tvirsi", uusi<
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muotisempi loppu-myötäisyyksillä tehty laulu tupakan hymistä
awuista, waan joka on niin mittakaan armotta ja sen ohessa
loppu-puolellansa, joten sitä minulle laulettiin, myöskin niin
kelmoioin, ett'en sitäkään huoli tähän panna. Vasta sen lau-
lettua käypi mhivas tupakkaan käsin, ja tästä tupakan nautitse-
misesta kutsutaankin kihlajaisia yleisesti koko tässä osassa maata
tupakoiksi, ja niissä oloa tupakoilla käymiseksi. Morsia-
men kotona yötä oltua lähteivät sulhaset maanantai-aamuna pois.
Morsian lähtee heidän joukossansa sulhasen kotia kaisomaan, ja
hänen kanssansa seuraa nainen, jota kutsutaan saumaksi. Mor-
sian ja sauwa oivat sen päiivää sulhasen wiemina, waan lähte-
ivät sitten seumaivana päiivänä sulhasen lankatöihin^ su simaa n
eli antimia keräämään, iviipymät tällä matkalla jonkun 3 taikka
4 päiivää ja käyivät kaikkein luona, kutka waan häihin kutsutaan.

Jonkun 3 eli 4 iviikon perästä tuleivat sitten häät, ja
lvihkiminen tapahtuu pyhänä kirkolla. Vihittyä meneivät nuori
parikunta kumpikin kotiinsa, waan ilta-päiivällä tulee sulhanen
joukkoneen, morsianta ottamaan. Morsiamen koti-talon pihalle
tuitua jääpi sulhanen ulos ja lähettää Maan yhden puhe-miehen
tupaan kysymään, saapiko talossa yö-siaa. Rahivas eiivät sitä
ensin antaisi, käskeivät toiseen taloon. Hyivän aikaa tästäkin
asiasta leikitellen juteltua, lasketaan sulhais-kansa sisään, ja talon-
mies ottaa heidät ivastaan laulaen ivärsyn eli kaksi jotain juma-
lista ivirttä. Puhe-miehet ivastaaivat puoleltansa ivärsyn eli pa-
rin laulamalla. Sen tehtyä ei tulijoiden ivielä anneta rauhassa
olla, sillä rahmas kysyy nyt heiltä tie-kirjaa eli passia. Puhe-
miehet antamat heille jonkun paperin, olipa se mikä tahaan.
Rahmas, joka siitä on lukeminaan, loruaa kaikenlaista muka
näistä matka-miehistä, ja tässä ei taas. sanota puututtaivan hä-
ivittömiä juoruja tie-kirjan lukijoilta. Sitten tuomat morsiamen
sauma ja niin monta muuta naista, kuin sulhasia on, näille
tyhjän kapan (kiulun) kulienkin, jossa on nästyykki päällä. Sul-
haset ottamat nästyykin ja paneivat kappaan rahaa, mikä miten-

*) Sanaa lanko täytetään täällä sen pipliällisessä merkityksessä: suku-
lainen, heimolainen. Toinen pipliassa löytywä sana, jota rahwaan kielessä
en ole muualla tuin täällä kuullut, on hamaan, esim. hän meni hamaan
Pietariin asti.
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kin, jotka rahat jäämät morsiamelle. Syötyä sitten käydään
tanssimaan, ja näin menee koko yö ilossa ja riemussa. Häihin
keräytyy taivallisesti paljon mhmasta kuokkimaan, joitakuokka-
ivieraitakin tapa ivaatii edes kerran syöttämään. Nämä laula-
mat nuorelle parikunnalle mikä hyivää, mikä pahaa, enimmän
kuitenkin jälkimäisiä, ja usein koskemat laulajien kuokka-sanat
niin kipeästi laulettuun eli hänen heimolaisiinsa, että ilosta ero-
taan tappelulla. — Maanantai-aanmna ottaa sulhanen saaliinsa
omaksensa, ja morsiamen puolesta lähteivät kaaset ja hänen lä-
himaista sukulaisiansa noude-miehinä häntä uuteen kotiinsa saat-
tamaan. Täällä on ivastaan-otto, tie-kirjan kysyminen ja kaikki
muut käytökset aiwlln samanlaiset kuin sulhasenkin tullessa mor-
siamen kotiin. Yön tullen saatetaan nuori parikunta

„ tupaseen"
eli aittaan (jota paikoin myös kutsutaan „huonehekst") makaa-
maan. Siellä annetaan heidän olla noin pari tuntia ja sitten
iviedään heille sinne ruoka. Vielä jonkun puoli tuntia saaivat
he olla kahden kesken, ivaan nyt menemät kaaset ja hunnutta-
ivat morsiamen, näin tehden hänen täydeksi Malmöksi. Morsia-
men nimeä hän kantaa kuitenkin ivielä nuorikkonakin hytvän ai-
kaa, muutamissa paikoin Inkerinmaalla aina siksi, kunne anoppi
kuolee ja hän saapi emännyyden käteensä. Hunnun saatuansa
tulee morsian tupaan, ja laulettua taas jotakuta jumalista käy-
dään syömään, jonka perästä ne lahjat, mitkä morsian susimassa
täydessänsä on saanut, „lauletaan tupaan". Nämä omat enim-
min nästyykkiä, kintaita, esi-liinoja ja muita semmoisia. Morsia-
men iveli eli joku muu heimolainen jakaa ne hää-iväclle sillä
keinoin, että huutaa suku-nimeltään jokaisen, jonka luullaan ky-
kenemän lahjaa ivastaan ottamaan, sillä siitä on raha annet-
taiva. Sulhasen isä, iveljet ja sisaret saaivat, niinkuin muualla-
kin on tumallista, antimiksi paidan, josta heidän myös täytyy
antaa morsiamelle rahaa, ja enemmän kuin muiden. Morsiamen
noude-miehet saamat hyivät nästyykit, maan nekin antamat enem-
män rahaa kuin muut iviemat. Lahjukset kuin oivat jaetut, käy-
dään sitten syömään, juomaan, tanssimaan ja kaikella taivalla
iloa tekemään. Seuraamana aamuna syötäessä miimeistä atriaa,
joka pitää olla muna-maitoa ja talkkunaa, ajetaan ivaiivaisen-
rahaa, joka annetaan kirkon kassaan ja ilmoitetaan tulemana
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pyhänä saarnas-tuolilta. Niille noude-miehille, jotka omat mor-
sianta auttaneet hänen ompeluksissansa, tmvallisesti hänen lap-
snuden-ystäiviänsä, annetaan poislähtiessä hää-mwinnoita kanssa
niinkuin leipää, lihaa, putelli wiinaa j. n. e. Nämä kuin tule-
mat koti-kyläänsä, josta morsiankin on, menemät iltaisella mor-
siamen koti-taloon, johon kylän nuori mhmas keräytyy, ja tässä
pidetään näistä tuomisista ivielä pienet pidot. Tätä kutsutaan
kurikoilla käymiseksi. Ia häät sekä niitä seuranneet ilot ja
pidot päättyivätkin tähän.

V. Rahwas.
Monista tässä mainitsemattomista syistä ei rahivaan ulko-

nainen tila ole kiitettämä. Paitse Kimennapaa, joka kuuluu
Rajajoen kimäärti-pajan alle ja jolla on hyivin huokeat iverot,
ja poisluettua wähäinen osa Walkjärweä ja Takkulaa, jotka oivat
taivallista kruunun maata, omat Viipurin läänin koilliset pitäjät
herrojen alustaa. Talonpojat oivat heidän lampuotiansa, jotka
moisniekka eli pehtori, jos liian huolimattomasti tilaansa hoita-
mat eli muuten rikkomat hänen mielensä, ivoipi ilman lähtö-
päivättä luoivuttaa maasta. Tähän epä-ivakaiseen oloon omat
talonpojat itset syy-päät. Sillä joku aika takaperin tahtoiivat sekä
isännät että esi-walta saada heidät kontrahdin tekoon, jonka kautta
he määrättyä iveroa ivastaan olisiivat edes kontrahdissa määrä-
tyn pitemmin tahi lyhemmän ajan olleet tiloillansa pysyiväiset.
Vaan onnettomat epä-luulot ivillitsimät rahivaan niin, että kon-
trahtia ei uskaltanut tehdä kuin hyivin harivat, ja yleinen epä-
luuloisuus tätä ivastaan oli ollut niin suuri, että kontrahdin
tehneiltä perheet pakeniivat metsiin ja jättiivät perheen-miehen
yksinänsä talossa istumaan. Arivattaivasti on kontrahdin pelko
nyt jo paljon asettunut, kuin on keritty nähdä, että siitä sen teh-
neillä ei ole ollut ivahinkoa, ivaan suuri hyöty. Jos siis moni
talonpoika nyt jo on katunut silloista tuhmuuttansa ja olisi ival-
mis kontrahdin tekoon, niin pitimät he tällöin parempana enti-
seen epä-makaisuuteensa jäämisen. Ia tässä onkin täkäläisen ta-
lonpojan elämässä nähtätvän huolimattomuuden, laiskuuden ja
iventouden juuri. Sillä arlvellen: mitä minä huolin niin paljon
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työtä panna maahan, josta kukaties huomenna olen poisluoivu-
tettu! laiminlyöpi hän maaniviljelyksen ja heittäytyy muille hel-
pommille elatuskeinoille. Juuri samasta syystä ei hän rakenna
kartanoansakaan, maan rypee esi-isien aikaan tehdyissä, maahan
kaatumissa tuman-töllissä, joihin hän ei paljon saa nauttiakseen
edes ilman saataivaa Jumalan »valoakaan, sillä lasit oivat har-
woissa paikoin isommat nelis-nurkkaista puolia kyynärää, enim-
mäksi osaksi paljoa pienemmät. Tämmöisessä hämärässä elet-
täessä hyöstyy siilvottomuuskin sanomattoman hymästi, eikä lie-
nekään Suomessa missään niin siistitöintä kansaa kuin tämän
puolen mhlvas on. Porsaat, kukot ja kanat liikkumat, kuin per-
heen jäsenet konsanansakin, tumassa Malloillansa. Mä se emän-
täin hämmästytä yhtään, jos kukko minkä tekisi taikina-saahiviin-
kin, jolla on samoin kuin pöydällä eli penkkilöillä alinomainen
paikkansa tumassa, nim. pöydän alapäässä. Siinä pidetään sitä
eli sen kantta lvielä joka-päitväisenä pöytänäkin, joten se arivatta-
masti nuolautuu ja pinttyy ympärillä istujien likaisista jaloista
ja maatteista niin paksuun tahrattaan, että liasta ulko-puolelta
miltei möisi lastuja ivuolla.

Syrjä-elatuskeinot oivat monenlaiset. Macm-iviljelyksen eli
pikemmin karjan-hoidon etuihin lienee kuitenkin ivielä se luettalva,
että täältä ivedetään Pietariin ivasikkoja, porsaita, kanoja, kanan-
munia ja mja-pitäjistä maitoakin sekä „liyhkiä" eli päällistä;
jälkimäistä niin tarkkaan, että monin paikoin et löydä ivoin-
murua koko kylästä. Tämä kauppa tuottaisi suuren edun mh-
maalle, jos sitä oikein osattaisiin hallita. Vaan hyivin arivaa
jokainen, että yleinen köyhyys ei anna aikaa eikä Maraa syöttää
teumstettawia eläimiä niin, eli pitää maito-tuottamia siinä kor-
juussa, että niistä olisi pantaivaa semmoisten pöydälle, jotka
kalliimman hinnan maksamat. Sen ohessa harjoitetaan tässä
kaupassa kaikenlaista pettuutta, joka kaikki yhteisesti tekee, että
ostaja ivaroivasti käypi näiden kanssa kauppaan ja polkee hin-
nan niin alas kuin suinkin ivoipi.

Muuan elatus-keino, jota Valkjäriveläiset olletikin harjoit-
taivat, on rätin keruu. Minä satuin näkemään tämmöisen
rätti-saksan Palkealan kylässä Raudulla. Hänellä oli ivahan
saippuata, nauhaa ja muuta pientä taivama kirstussa, jota hän
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antoi ämmille rätistä. Hän luki mtti-puudasta maan 15 eli 20
kop. hop., ja taivamna hinnan antaen sai hän sen arivattaivasti
ivielä huokeammasta. Tämmöiset kerääjät myöivät tämän ta-
ivamn sitten rajan takana olemiin paperi-ruukkiin suurella edulla,
ja jotakuta miittokautta myöhemmin käydessämme semmoisessa
tehtaassa Valkeasaaren seurakunnassa kuulimme rätti-puudasta
silloin maksettaman 80 kop. hop.

Yleinen työ kemäällä maan sulettua ja ennen kiireempiä
töitä on parkin kiskominen. Tänä ivuonna kuului parkilla
kumminkin oleman huono hinia Pietarissa, johon sitä »vedetään,
eikä kuormalta saataman juuri päälle 6 hopearuplan, joka ei
suinkaan ole iso hinta, kuin muistelemme, mikä työ parkkia on
kiskoessa raalla kemät-ilmalla metsässä ja sitten ivetaessä 10 ja
12 peninkulman päästä kauppa-paikkaan.

Paljoa ivarmempi ja myöskin paljoa isompi rahan tnlo on
näiden pitäjien rahivaalla niinkutsuttujen ruunun-lasten elät-
tämisestä. Pietarissa löytyy mm. suuri löyiö-lasten huone,
ja tästä annetaan lapsia talonpoikain elättää sekä Venäjän että
Suomen puolelle. Kuin talonpojan ivaimo on tehnyt lapsen,
menee hän niin pian kuin ivoimat myöten-antaivat Pietariin ja
annaksen mainittuun löytö-lasten huoneesen imettäjäksi. Täällä
on hän 3 eli H miittoa, saapi ruuan ja hyivän palkan, noin 30
tahi 35 kop. hop. päiivältä, ja lapsi, jota hän siellä on imettä-
nyt, annetaan sitten hänelle kotiin hoidettaivaksi. Lapsien elatuk-
sesta maksetaan kymmenenteen ivuoteen asti 1 rupl. 50 kop. ja
sitä ivanhemmisia 1 rupl. hop. kuukaudella. Vaan ne pilaakin
sitten hyivästi ruokkia, ja ivarsinaiset ivirkamiehet omat säätyt
kahdesti kuukaudessa pitämään niinkutsuttua „motrua" eli katsel-
musta, tokko lapset omat tertveet ja puhtaat, ja jos kuka hänelle
annettua lasta ei ole hyivästi hoitanut, otetaan se häneltä pois.
Arwattawasti tästä on suuri rahan tulotti maalle, sillä ainoas-
taan Raudun pienoisessa pitäjässä ariveli kirkkoherra elätettätvän
noin 800 kappaletta näitä isättömiä lapsia. Mutta kuinkas käypi
omille lapsille, jotka äiti ivoiton pyynnön tähden heti synnytettyä
jättää ivieman ivaman, sarivella imetettäiviksi, ja joiden liha-
ivuudesta ja puhdasna pitämisestä ei tarivitse ivastata kelienkään
„motru-herralle", kellä oma-tunto ei motrua pidä? Tätä kysymystä
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on tässä tvaikea ivastata; se kuitenkin on manna ja toden-peräi-
nen asia, että täällä kuolee mahdottoman paljo pieniä lapsia, ja
että mäki-luku muutamin paikoin, esim. Raudulla, juuri sen (ei
muuttojen eikä muun) kautta, on iviimeisinä ivuosi-kymmenina
tuntuivasti ivähennyt.

Kaikilla näillä keinoilla ja myöskin, jos muu ei auia, sillä
alinomaisella mhdin-medolla pysytäksen etelä-Viipurilainen aina
rahassa. Vaan tämä raha kuluukin häneltä huivasti. Jauho-
tulla »vedetään lakkaamatta jo kaiken talmea ja sitten aina uu-
tiseen asti Pietarista. Sen ohessa on hän kaiken puoiin her-
kullinen. Jolta maan kopeekkakaan joutaa, se syöpi monenlaiset
ryyni-puurot, piimttaiset ja muut ruoka-herkut, se juopi „koh-
mit," juopi „sajut," ja sen tyttärillä löytyy aina.takana rinke-
liä, kauruskoja (mesi-leipää) ja saittoja (ivehnä-pullia), niinkuin
eräässä runossakin sanotaan:

Tiiivi on tyttöjen eleä,
Syöivät saittoa salissa,
Kauruskoa kammarissa.

Vaatteihin menettämät sekä miehet että naiset paljon. Äyrämöis-
naisten monenlaiset kirjat ja tikkaukset oivat kaikki osto-langasta
tehdyt, ja niiden paljas tekeminen jo maksaa paljon, sillä se ot-
taa paljon aikaa. Miehet, joilla pyhä-pukuna on taivallinen
ivenäjän ivaalteus, laitta semmoiset „leäpät" (lakit) ja iviitat
kuin Helsingissäkin nähdään kutsariloilla, ostamat saappaansakin
ivalmiina Pietarista. Sieltä tuodaan kaikki heivoisenkin kalut,
yksin ne paksut ivempeleetkin, joilla Viipurilaisen nähdään ym-
päri maata koreileman.

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

Alinomainen rahan kanssa liikkuminen synnyttää Viipuri-
laisessa monta pahaa taipumusta. Jos maan hymän hinnan
saapi, on hän ivalmis myömään Maitta oman äitinsä, kaupas-
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sansa harjoittaa hän »valhetta ja petosta, ja on kärkäs oudon
ja äkkinäisen kukkarosta hyötymään, Maitta hän »varkaudesta on
yhtä puhdas kuin muukin Suomaiainen. Varkautta parempi
ei kuitenkaan millään taivalla ole »väärä todistus oikeuden edessä,
ja jos tosi lienee mitä tuomarien ja Mirka-miesten kuulee ivalit-

taivan, niin saadaan iviemat miehet täällä moninkin paikoin
puhumaan, mitä asia-mies panee heille suuhun. Se sitveys la-
moissa, josta tämän puolen naismäkeä kiitetään, ei myöskään
taida olla muuta kuin se yksinkertaisuus, joka aina on iawattawa
raaemman kansan elannossa; jossa mahan on haukutusta, siinä
tullaan »vähemmin erehtymäänkin. Vaan että läheinen mja-
naapurius kansan kanssa, jossa liiallista mapautta mies- ja
mauno-puolten ivälillä ei pidetä minäkään Mikana, ei ole ollut
ivaikutuksettansll etelä-Viipurilaisten tawoissa, sen hawaitsee jo-
kainen siinä maassa matkustama pian. Omasta kokemuksestani
tiedän, että runoja kerätessä keivyt-mieliset laulut oivat mainioilla
ensimäisinä, kuin maan laulattajaan kerran omat perehtyneet, ja
heidän kanssansa olet työllä saadessasi heidät ymmärtämään,
ett'ei semmoiset ivirret „kirjaan kelpaa."

Jumalan sanan tuntemattomuus ei kuitenkaan ole syynä
näihin hänen käskyjensä rikkomisiin. Sillä joka paikassa, missä
laukkuni olen aivannut ja laukussa o leivät kirjaset, joita rah-
inasta »vasten olen pitänyt kanssani, owat tulleet näkywiin,
oivat sekä nuoret etta ivanhat olleet hyivin näpyljäät niitä joko
ostamaan eli muuten ansaitsemaan, ja näissä tiloissa näyttäi-
nyt luku-taito on ollut kiitettämä, marsinkin mitä lapsiin tulee.
Vaan tämän kansan kemeämpi mieli ci kauan pidä enemmän
kirjan kvin papinkaan opetusta tallella, ja sama mielen keiveys,
jos en huoline sanoa kewyt-mielisyys, marjelelee sen herännäi-
syydestäkin, sillä siementä tähän ohdakkeita kantamaan kasmuun
ja sen kylwäjiä ei täälläkään ole puuttunut. Taikka jos etelä-
Viipurilainen kerran kääntyy heränneeksi, on hän tässäkin keivyt-
mielinen ja palmelee silloin Jumalala „hyppimällä," niin kuin
niiden mimiamissa paikoin ilmestyneiden „lukijain" sanotaan
salassa tekemän. Kansan luonto estää kuitenkin tämän ainoas-
taan raja-kylissä näyttäineen ivaamllisen ivillityksen laajemmalle
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lewenemästä, ja seurakuntien paimenet oivat myös kiitettäivällä
ivalppaudella siitä lammas-laumansa ivarjelleet.

Mielen keweydeksikö lienee täkäläisen mhivaan luonnossa
sekin luettawa, että se kernaasti apinoipi muita kansoja sekä ivaat-
teissansa, niinkuin jo miehistä sanoin, että kielessänsäkin. Harma
mies löytyy, joka ei, maitta edes soliventamalla, puhuisi ivenä-
jän kieltä. Sen ohessa ja juuri sen kautta onkin kieleen tullut
paljo ivenäjän-kielisiä sanoja. Molempaan seikkaan niin »venä-
jän puhumiseen kuin sanojen siilä lainaamiseen on kumminkin
karmiskin pakoittanut Viipurilaista, sillä kauppa-retkillänsä tar-
witsee hän mainittua kieltä malttamattomasti, ja lainatut sanat
omat taas melkein yksiä, mitä muissa maakunnissa on lainattu
ruotsinkielestä. Tämän todistamat semmoiset sanat kuin: lääppä
(leäppä), kormano, läjät, jassikka, pristani, pereivosa,
rokona, satu, liyhki j. m., joilla toisissa paikoin maatamme
omat ruotsinkieliset ivastaawaisensa: hattu eli myssy, tasku,
silat, kori eli aski, ryki, lossi (saksankielisestä sanasta Floss),
kyiti- eli holliraha, ryytimaa eli wieläpä rekoolikin, reta.
On tähän murteesen ruotsinkielestäkin lainattu sanoja, niinkuin
esimerkiksi: mollit helmat, sunti salmi, kaappi sekä kaappi etta
pöytä-laatikko, tiimit j. n. e.

Viime aikoina on kansa jo kumminkin puhdas-kielisten kir-
jojen enemmän lemetlyä maahan, rumennut ivähentämään näitä
ulko-kielisiä sanoja puheestansa. Pappien ja ivirka-miesten esi-
merkki, jotka täällä niinkuin muissakin osissa maata puhuttamat
lapsillansa aina kouluun lähettämiseen asti mhmaan kieltä, ku-
luttaa kansasta »vähitellen sen oman kielen häpeilemisen, joka
Suomalaisen täälläkin on saattanut miemilla korestilla omaa iha-
nuutta peittämään. Varmaan parempaa kansallisuuden tuntoa
tapsissansa hemttääkseen on muuan kirkko-herra eronnut tässä
asiassa ivirka-ivelistänsä ja ottanut lapsillensa hoitaja-naisen Kyy-
rölän ivenäläisestä kylästä, josta seikasta hän toitvoi perheellensä
paljon etuja, mitä sitten tulleekin, koska mainittu nainen jo oli
oppinut sitä tiettä, jota kirkko-herra itse puhui rouivansa kanssa,
ja näin tyhjäksi-tehnyt ne toiivot, jotka oliivat liikutelleet rakas-»
taivaista isän-sydäntä.
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Viipurin läänistä poikkesi kirjoittaja sitten matka-kumppa-
linsa kanssa Inkerinmaahan, jossa he kaivellen tätä maata use-
ammissa suunnissa keräsimät kelivollisen runo-kokouksen. Erot-
tuaan mainitusta kumppalistansa työskenteli kirjoittaja syksy-
puolen samaa kesää Vatjan kielen kanssa, josta hän seuraa-
mana ivuonna Ruotsin kielellä toimitti kieli-opin, ja ivielä syk-
symmällä oleskeli hän Tartonlinnan (Dorpat'in) kaupungissa,
Viron kieltä ja kirjallisuutta oppimassa, josta hedelmä, kirjoitus
Viron nykyisemmästä kirjallisuudesta, löytyy painettuna
aikakautisessa kirjassa Suomi ivuodelta 1855 (siiviv. 1—109).
Mutta kvin näillä matkoilla ci tullut muita erinäisiä matka-
muistelmia kirjoitetuksi, niin ci niiltä tässäkään ivoida sen enem-
pää kertoa, waan saapi lukija heti lähteä kanssa sille matkalle,
jonka kirjoittaja teki seuraamana ivuonna Aunuksessa.



Matka Aunuksessa lv. 1855.





Gnsimäinen Kirja.
Sawodojen linnassa (Petrosawodsk'issa) l p. kesät. 1855.

Rakas Mtäivä! Viimeinkin istun nyt Omegan rannalla,
tämän järlven, joka ymmärtäjälle tietää niin paljon kertoa Suo-
malaisten muinaisuudesta ja jonka tienoot mielä nytkin omat
isoksi osaksi Suomalaisilta asutut, tällä rannalla, johon jo niin
kauivan olen turhaan ikäwöinyt. Hywin arwaat, että minulla
sitä ensi kerran nähdessäni poivessa hyppi ivähäisct thalatta-
thlllatta-tunteet, waikka meri ei minulle ilmoittanutkaan ivaimo-
jen loppua niinkuin Xenophontin seuralaisille, maan niiden alkua.

Niinkuin tiedät elää Suomen kansaa, eli kansoja, joiden
seassa Suomen kielellä tulet toimeen, ulkopuolella meidän Suo-
meamme lähes yksi merta kuin meidän rajojen sisällä. Et ole
niilä Köftpen'in ivenäjänkielisiä töitä tainnut saada käsillesi, jossa
hän tekee tilin Venäjän mallan europalaisen osan kansoista,
niiden seassa Suomalaisistakin, ja seuraamat numero-luivut,
näistä töistä otetut, eiivät sinusta siis tuntune hywin itämiltä.

Venäjän piirissä, ulkopuolella Suomen rajoja, löytyy
Suomalaisia

Hämäläisiä. Karjalaisia.
Virolaiset, Wiron- ja Lihwinmaassa,

Pietarin ja Pihkowan (Pstow'in)
lääneissä 633,500.

Liibi- eli Liiwi laiset Kuurinmaalla .
2,100.

Vatjalaiset Inkerinmaalla .... 5,100.
Muut Inkerinmaan Suomalaiset asu-

jat (Sawakot, Ayrämöiset ja In-
kerikot) „ 90,000.

Karjalaiset Nowgorod'in läänissä . . „ 27,000.
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Hämäläisiä. Karjalaisia.
Karjalaiset Twer'in jalaroslaw'in lää-

neissä 86.000.
Vepsäläiset Nowgorod'in ja Aunuksen

lääneissä 16,000.
Karjalaiset Aunuksen läänissä ... „ 44,000.
Karjal. Arhangelin läänissä .... „ 11,200.

656,700. 258,200.
Näistä lähes 1 miljonasta Suomalaisesta elämät enimmät

yhdessä jaksossa Suomenmaan kanssa, ja tekisimät jo yksinänsä-
kin, ivielä paremmin sen kanssa yhtenä, pienoisen ivaltakunnan,
maikka toiselta puolen täytyy sanoamme, että useampain tässä
lueteltujen kansojen ja Suomenmaan Suomalaisten Malilla si-
ivistyksessä on satoja ivuosia.

Virolaisten kieltä mainitsemattakaan, on näiden muidenkin
heimolaistemme murteita aika Malista tutkittu Suomesta käsin,
ja marsinkin on Aunuksen ja Arhangelin Karjalaisten kieli hei-
dän maassansa tehtyjen runo-keräysten ja matkustusten kautta
tullu hymästi tuntemaan, maikka tieteelle siitäkin lienee ivielä
paljo työtä. Eteläisemmistä murteista oli Ejögren-ivainaja tut-
kinut kaikki, paitse Twer'in Karjalaisten kieltä, Maan kuin hänen
tutkintonsa näissä asioissa oli enemmän historiallinen kuin kie-
lellinen, niin ei kieli-tutkinto niistä hyötynyt muuten kuin sen
kautta että eri lahkojen rajat ja asuin-paikat tulimat paremmin
tunnetuiksi, ja etelämpänä Syiväri-jokea (Swir'iä) oleivista kie-
lemme haaroista ei ivieläkään löydy kirjoitettuna muuta kuin
Lönnrot'in kelivollinen iväitelmä: 0m 6et uoi-<l-lBcKul!iBk3 Bpr»-
Ket. Mutta kieli-tutkintomme ja kieli-oppimme ei pääse eteenpäin
ennenkuin kaikki murteet, niinmyös nämä mainitutkin, omat tut-
kitut, jonka ohessa myös on pelättämä, että jälkimäisistä moni-
kaan ei enää kauan jaksa seisoa joka puolelta päälle tunkeuivaa
ivenäläisyyttä ivastaan ja että ne sen yhteisen äitin-kielen omi-
tuisuukset, joita kukin parhaiten miljeli, niinmuodoin jäämät tun-
tematta, joten taas se alku-peminen kuiva, joka kieli-opin kerran
tulee yhteen-sommitella kaikista murteista, jäisi ivajanaiseksi ja
epä-seliväksi.
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Minulle sattui se onni, että auttajien ja ystäivien aivulla
sain matkustella sekä Inkerinmaalla että Vironkin kielen piirissä,
jolla matkallani sain myös tilaisuuden tarkemmin ylöspanna
Vatjalaistenkin kieli-murteen omituisuukset. Nim heräsi mieles-
säni toilvo, enkö yhdellä tielläni ivielä saisi Vepsäläistenkin ja
eteläisten Karjalaisten murteita tarkemmin tutkia, ja hyiväin ys-
täiväin toimesta on tämäkin matkani tullut mahdolliseksi. Tämän
maikan alkua saan sinulle nyt tässä ivahan kertoa.

Päätökseni oli alkaa matkani sen pohjaisimmasta päästä,
s. o. Aunuksen läämn etelä-osasta, ja ivähitellen painua etelään
päin, kunne koko matka päättyisi Ttverin Karjalassa. Sitä ivar-
ten läksin Pietarista liikkeelle hela-tuorstaina 17 päiivänä men-
nyttä toukokuuta.' Astuttuani siihen höyry-laimaan, joka Neivaa
myöten oli minun Pähkinälinnaan saattama, sanoin mielessäni
M-hywäiset kaikille niille eduille, jotka matkalaiselle on siitä, että
selmästi ymmärtää matkustettaivan maan ja matka-kumppaliensa
kielen, ja ivalmistuin kärsimällisyydellä kestämään kaikkia niitä
»vastuksia, jotka muukalaista Marsinkin tässä maassa kohtaamat,
sillä ivahan ivoin sitä toiivoa, että nyt hyivälle aikaa saisin kuulla
niitä kieliä, joita paremmin ymmärrän kuin ivenäjätä. Tässä
kuitenkin erehdyin. Matkalle päästyä ja sen hälyn ja tungoksen
asetuttua, joka höyry-laiwoilla tawallisesti on ennenkuin kaikki
pääsee paikoillensa, kaikui useammalta kuin yhdeltä haaralta kor-
iviini tuttuja kielen-ääniä, jotka tosin eiivät »vaikuttaneet minussa
niin suurta ihastusta kuin entiselle ulkomaalla matkustamalle
Venäläiselle tuli, joka muta-tiellä sattui ivierus-kumppalinsa jalalle
polkemaan ja tämän röyäistyä tuskansa hylyin tutulla ja ei iha-
nalla ivenäjän-kielisellä kirouksella, ilolla huusi: oi rakkaat isän-
maalliset äänet! Vaan mielelläni kuuntelin minäkin niitä isän-
maallisia ääniä, jotka nyt kämimät konniini, ja aloin tiedustella
niiden synnyttäjiä. Ensinkin oii höyry-laiivan päällikkö Ruotsa-
lainen, joka useampia ivuosia takaperin oli eronnut koti-maastansa
ja tänne tultuansa rumennut sen yhdys-kunnan palivelukseen, joka
Neivan joella käyttää höyry-laimoja. Hän puheli emän matka-
laisen kanssa, jonka myös murteestansa heti kuulin Ruotsissa
syntyneeksi, ja jonka sekä halivanlaisesta asustansa että kaliveasta
ja laihasta muodostansa päätin ompelijan kisälliksi. Vaan iva-
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han aikaa puhuteltuani miestä sain tietää, että hän oli rautu-
ja muiden tehdasten rakentaja, kotoisin Vermlannista ja tänne
leipäänsä etsimään tullut noin neljä ivuotta takaperin. Mainit-
tuani, että täällä senkaltaisten töiden taitamalla miehellä mahtoi
olla sen suurempi palkan-ansio kuta ivähemmin semmoisia taitajia
ivielä löytyy maassa, sanoi hän juuri »vastaisin päin yieistä
tämmöisten ivehkeiden tuntemattomuutta syyksi siihen, että hänen
oli työläs toimeen tulla, sillä ne, joiden tilat ja Marat ivaatisi-
ivat tehtaallisiin yrityksiin, ymmärtämät näiden luontoa ja
hyötyä ivielä liian ivahan, ja panemat ennen Maransa muihin
tvähempi-satoisiin edes-ottoihin. Kumppalini oli selivä Venäläi-
nen, ja kummeksiessani tätä sanoi hän Pietariin tultuansa jon-
kun ystäivän neuivosta muuttaneensa erääsen »venäläiseen perhe-
kunlaan, jossa ivanhin tytär oli opettanut hänelle Venäjän kieltä
ja sitä niin suloisesti sokertanut, että hänen ruotsalainen sydä-
mensä oli kokonaan suianut Venakon ihanuudesta ja hän tästä
itsellensä ikuisen kieli-oppaan ja tomerin ottanut. Muuten hän
oli kuivas sodan wihaaja ja toimoi sen ajan ei enää kaukana
oleman, jona kaikki kansat elämät suloisessa soivinnossa, ja maikka
kuinkin oiisin kokenut osoittaa että tämmöistä uutta maata ja
uutta taiivasta ei tässä maailmassa ole odottamista, ja että
ihmisien seassa ainakin tulee löytymään semmoisia ilkiöitä, jotka
riisiämät ja polkemat heikompata naapuriansa ja joiden tähden
toistenkin pitää olla Maroissansa, ei hän luopunut toiivostansa,
että sota kohtakin oli aiivan mahdottomaksi tulema. — Mutta
ivielä rakkaampia ääniä kuin sen kielen, jota näiden miesten
kanssa puhuin, kuuluimat törmiini höyry-laiivan käyttäimestä (ma-
siinasta), jonka hallitsija ja hoitajat oliivat Suomalaisia. Ylei-
sesti tapaatkin Venäläistä Harmoin semmoisessa toimituksessa,
joka lujaa kestäiväisyyttä eli erinomaista tarkkuutta ivaatii. Niin
on isoin osa Pietarin käsi-työläisiäkin, marsinkin kaikissa isompaa
taitoa ivaatitvissa käsi-töissä joko Suomalaisia eli mutta ulko-
laisia, ja niin höyry-konettenkin käyttäjät sekä tehtaissa että kulku-
neuivoilla. Pienemmässä kaupassa ja muussa rahan-antamassa
tupen-lekuttamisessa, jossa työn komuus ei hartioita kiivistä, Ve-
näläinen sitä ivastaan on ivermtoin ja hyötyy siinäkin, missä
toinen nälkään kuolisi. Paitse edellisiä saan sinulle Mielä esittää
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erään maa-miehen, kauppiaan Pietarissa K.n, joka, syntynyt ive»
näläisistä ivanhemmista Hatninan kaupungissa, siten on Suo-
malainen alamainen ja puhuu Ruotsin kieltä niinkuin Suomea-
kin aiivan selmästi. Hän matkustaa Aunuksen läänissä olemaan
kaupunkiin Vytegm, jonka tienoilla on ivuokrannut liitu- ja
punamulta-murrou. Kuultuansa minun myös matkustalvani Au-
nukseen pyysi hän minua kajuutti-tomeriksi kanaivalla, jonka tar-
jon mielelläni olinkin ivastaan, sillä hänestä puhtaasta Venä-
läisestä oli minulle arivattaivasti hywä apu alku-matkassani.

Pähkinälinnaan (Schlusselburgun), jota myös Pähkinä-
saareksi ja Pähkeliksi olen kuullut mainittaivan, tulimme kello V22;
koko matka, ivahan päälle 60 wirstan*), kesti siis ivaan 4'/,
tuntia, waikka meno oii wasia-wirtaan. Newan rannat omat
alusla hywin matalat ja parilta kymmeneltä »virstalta kesä-asun-
noilla ja kylillä peitetyt; ylempänä korkeneivat ranta-penkeret kah-
den puolen ja kaswawat laihaa männykköä. Joen suurin leiveys
on 350 ja ivähin 150 syltä. Newaa woipi kutsua Pietarin
kaupungin äitiksi, sillä ilman tättä joetta ja siihen juoksemitta
kanaivoitta ei tämä kaupunki olisi moinut nykyistä suuruuttansa
saada. Ennen Moskoivan rauta-tien rakentamista waluiwat nim.

koko pohjaisen ja keski-Venäjän tuottamat tätä jokea myöten
meren rantaan. Mainittu muta-tie on jo temmannut osan ja
tempaa aikaa myöten ivielä enemmän tätä kuletusta puoleensa,
mutta nytkin oiisi ivastaan tulemien aluksien määrän moinut
sadoiksi saada, ken niitä lukemaan olisi rumennut. W. 1838,
jolta ivuodelta Stuckenberg'in miimeinen ilmoitus Neman-kulun
määrästä on, tuli sitä myöten Pietariin eli meren rantaan 24,391
alusta ja 1,378 lauttaa, joiden yhteen-laskettu armo oli 142 milj.
726 tuh. paperi-ruplaa, ja ivasta-mirtaan meni Pietarista takai-
sin 2,829 alusta ja 8 lauttaa, joiden armo oli 24 milj. ruplaa.
Arivellet: mihinkäs muut alukset saamat, kuin niin monesta tu-
lijasta niin Maha menee takaisin? Useammat näistä myödään

') Koko Newa on 67 »virstaa pitkä. Tämä ja enimmät seuraawiakin
ilmoituksiani owat otetut Stuckenberg'in tekemästä: Hydrographiedes Rus-
sischen Reiches, 1 Theil, S:t Ptburg 1844, ja saman tekijän kirjasta: Ve«
schreibung aller im Russischen Reiche gegrabenen und projectir-
ten Canäle, 1841.
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lastin purettua Pietarissa melkein niissä oleivan puun armosta
s. o. noin 20—40 hopea-ruplasta, ja kulettajat palaamat kotiinsa
joko toisissa aluksissa eli maata myöten. Tämä myöminen ta-
pahtuu sentähden, että niissä joissa, joita myöten alukset tule-
mat, ivielä löytyy perkkaamattomia koskia, joissa alusta tyhjä-
näkin on ivaikea ellei mahdotoin ivasta-ivirtaan kulettaa. yh-
deksi ainoaksi matkaksi tehdyt omatkin näinä alukset hyivin törkeät,
koskien ja kanawien tähden leiveä-pohjaiset matalassa-kulkijat ja
kömpelät, ja jos heidät jättäisi tuulen tvaman, sen ivoiman, jolla
alukset luontoansa myöten oikeastaan kulkemat, niin olisi heidän
rantaan-pääsemisensä miltei isompi ihme kuin Valaman monas-
terin perustajan kulku, jonka mhwaassa Myivä lause kertoo tä-
hän saareen tulleen — myllyn-kimellä. Purjeesta ei näille aluk-
sille siis ole suuria apua. Taivallisesti ivedätctään ne heivoisilla,
yhdellä tahi parilla, harwoin useammalla, ja hewoinen otetaan
jo useasti kotoa kanssa. Harwemmin wedätetään parkkoja ihmi-
sillä, mutta tälläkin keinoin näimme Laatokan kanamalla useam-
paa alusta kuletettalvan. Miehiä oli kuusi kappaletta ikäskuin
waljaissa kunkin parkan edessä; he näytttwät wetäwän kaikesta
woimastansa, sillä palkka maksetaan summassa koko matkalta, ja
Maikka heidän sanottiin työllänsä hyivästi ansaitseivan, täytyy
tunnustaani, että ibmis-arwoni tunsin muutamia tuumia supis-
tuman ihmisen näin juhtana nähdessäni. Kumminkin meiäjin,
sekä ihmis- että hewois-juhdin, kuletetaan alusta pitkästä iveto-
nuomsta eli jukosta, maston latmaan sidotusta, ja perä pidetään
aluksesta joko hirmuisen pitkällä melalla eli ivielä hirmuisemmalla
hirsistä tehdyllä pyyryllä. Vastaan-tulijoista aluksista, kuin we-
täjät kulkemat yhtä joki-wartta eli kanawan reunaa, selwitään
siten, etta toisen wetäjät seisahtuivat, alus juoksee entistä ivauh-
tiansa eteenpäin ja wastaan-tulija laskee sen löyhenneen, iveteen
painuneen jukon päällitse, joten wiiwytystä ei tule minkäänlaista.
Vähän ivaikeampi on ohitse-pääsemincn seisomista aluksista. Jos
tämmöisessä ei ole mastoa, niin annetaan jukon juosta pitkin
alusta, jonka miehet saamat ivaroiltaa, että se eteenpäin mennes-
sään ei tempaa mistä airoa, mistä Mesi-pyttyä, mistä mitäkin
irtonaista kalua kanssansa meteen. Vaan kuin seisowassa aluk-
sessa on masto, ei jukkoa käy sen ylitse nostaminen, maan se
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päästetään irti ivetäjistä, kootaan alukseen ja miskataan ohitse
päästyä taas ivetäjille, joita, kuin ne hewoisia oivat, pienoinen
poika on ajamassa.

Pähkinälinnaan lultua oli jokaisella etemmäksi matkaamalla
ensimäisenä huolena hanttia itsellensä sia kello 3 Uuteen Laatok-
kaan lähtewihin matkustamia kulettawim aiuksiin, joita muukalai-
sella, Hollanninko kielestä lainatulla nimellä kutsutaan tre sch kot.
Sen tehtyä oli jo pahoin naukuman Maisankin ivaatinmksia aika
tyydyttää ja tilaisuus hyivä lähellä olemassa "tmktirissa." Joka
ruokailtuansa täällä ei ruwennut kuuntelemaan tupa-urkujen epäil-
täwää ihanuutta, jota kaikissa »venäläisissä mivinto-paikoissa saapi
kylläksensä ja wähän liiaksikin kuulla, pakeni takaisin treschkotiin
kalujansa katsomaan ja uutta kulku-neulvoa lähemmin tutkimaan.
Vaan sen lähtemiseen on ivielä runsasta puoli tuntia aikaa, ja
eivääksikin, sillä treschkotissa ei myödä muuta kuin Miinaa ja
tsajua, näitä kahta ainetta, joitta ei huonoinkaan musikka tule
toimeen, ewääksikin olet jo kanawan rannalla istuwilta ämmiltä
ostanut pullia ja suolatta paistettuja »vereksiä siikoja, joidenmauksi
ämmä on eri maksusta likaisilla hyppyisillänsä likaiseen paperiin
ivielä likaisempia suoloja antanut. Näin ihan ivalmisna ollen
et tiedä mitä tehdä, sillä treschkotin kannella istuminen käypi ikä-
iväksi jo siiiäkin syystä, että rannalta tungeksen ympärillesi kym-
men-kunsin kerjääjä-akkoja, jotka kiskomat sinulta kukin kopeekan,
mikä nuoruuttasi kiittämällä, mikä hyivää morsianta toiivoen,
mikä poivaamaan tarjotellen. Näistä ahdistuksista et pääse muu-
ten kuin että lähdet mahan kaivelemaan pistin joki-ivartta ja ran-
nalta käsin katselet joen suussa saarella olewata Pähkinälinnaa,
johon aikasi ei enää riitä mennä. Tämän linnan mkensiivat
Venäläiset iv. 1323, ja sitten oli se ivuorotellen milloin Venä-
läisten milloin Ruotsalaisten Mallassa, kunne edelliset 14 päim.
lokak. 1702 pysyiväisesti asettimat lippunsa sen tornille. Paitse
näitä entisten sota-retkien elähyttämiä muistoja herättää tämä
linna myöhemmältä ajalta muistoja, jotka surkeudessa omat edel-
listen mertaisia, maan joilla ei ensinkään ole sitä ivirkistäivää
luontoa, jonka tunnet muistellessasi sodan tosin Merisiä ivaan
uljaita melskeitä. Luopuaksesi näistä ajatuksista ivoit linnan
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ohitse pitkä-silmällä *) katsahtaa Laatokan merellenkin, joka sinusta
on rakas, sillä se ja sen rannat, Neivan ja Symärin jokien iväliä
lukematta, omat mielä kokonansa Suomalaisten mallassa, tämän
meren rannalla olet jo ennenkin käynyt, elänyt, kukaties synty-
nytkin, marinaan ystäiviä, ehkäpä hellempiäkin tuttamia saanut,
joille kaikille ennen edemmäksi poikkeamistasi moit lämpimän
terwehdyksen mielessäsi lähettää. Vaikka siis Laatokkaa rakas-
tamme ja se näin muodoin meille kyllä on vonlo» euxeinn»,
täytyy kumminkin tunnustaamme, että se muun puolesta on
oikea nouto» »X6iuoß. Koko sen laajalla ranta-alalla ei löydy
yhtä ainoata kelivollista satamaa. Pamimmiksi sanottamat alus-
ten lymy-paikat omat kuitenkin Suomen puolella, nim. Sortan-
laks, Jaakkiman Hamina, Sortamala, Valama ja Salmisten
satama. Näistäkin on useampi aiwan waamtoin waan muuta-
milla tuulilla, toisilla taas omat alukset niissäkin suuressa ivaa-
mssa, ja ilman siltä omat kaikkikin syivempi-kulkuisille kaimoille
matalat ja hankalat tulla. Vaan meren aamuus ja ranta-maiden
mataluus tekemät, että myrskyt ja aalto Harmalla merellä omat
niin ankarat kuin tällä, jonka ohessa kulkua monin paikoin rasit-
tamat hieta-matalikot, joita tuuli Mielä kaiken pahan lisäksi ajaa
paikasta paikkaan, ja joiden tilaa ja laajuutta siis ei koskaan
päästä tuntemaan. Sentähden onkin meren-kulku Laatokalla hymin
ivähä-arivoinen. Suomesta en luule tätä merta purjehdittaman
useammalla kuin korkeintaan sadalla aluksella, ja niidenkin lastit
omat ivähästä armosta, enimmäksi osaksi halkoja japuu-tawaroita,
kimeä Ruskealasta, Puutsalosta ja muistakin paikoin, kaloja ja
joku ivähä ivoita. Venäjän puolella on tosin kulku suurempi
Symärin suusta Neivaan, Maan ei sekään ole kanama-kulun
rinnalla mistään armosta. Laatokan suurin pituus on pohjasta
etelään 194 mirstaa ja suurin leiveys lännestä itään 119 ivirstaa.
Syivyytta on sillä taivallisesti 10 syltä; waan muutamin pai-
koin pohjaisemmassa osassa 165:kin syltä; Koneivitsan saaren ja
Sortanlahden ivälillä on paikoin 25 ja ivähää pohjaisempana
jo 55 syltä.

*) Pitkä-silmäksi kutsutaan yli koko Miron ja Inkerinmaan sitä ka-
lua, jolla meillä on muukalainen kiikarin nimi, eli se wielä hankalampi,
uudesta tehty sana kurkistin.
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Mutta treschkotin kello on jo soinut kahdesti, — nyt soise kolmatta ja iviimeistä kertaa, jättäkäämme siis Laatokka ja
Pähkinälinna kaikkine muistoinensa hyivästi ja kiiruhtakaamme
uuteen kuiku-neuivoomine. Treschkot on noin 20—30 kyynärää
pitkä ja 6—lo kyyn. lemeä »venheen laivoin rakennettu alus. Sen
alimmainen, pohjaa ltkin osa on katettu ja jaettu taivallisesti nel-
jäksi kajuutaksi, joista kolme kokimmaista omat rikkaampia kulkijoita
masten ja maksamat Pähkinälinnasta Laatokkaan (104 mirstaa)
3 ruplaa hop. kappale, maan perää lähinnä olema on aluksen
kulettajien asnnto ja kannella kulkemien yhteinen lymy-paikka.
Näiden kajuuttain katto on nim. tasainen, kaide-puilla ja penkeillä
marustettu, ja tässä kulkee noin 30—50 henkeä semmoisia mat-
kaajia, jotka eimät tvoi eli tahdo mainitulta matkalta enempää
kuin 30 kop. hop. maksaa. Koko rakennus muistuttaa mieleesi
niitä kuwia Noan arkista, joita pipiiän-historiassa olet nähnyt,
joka yhtäläisyys meille käivi sitä merkittämämmäksi kuin meidän
matkatessa satoikin hirmuisesti. Noan monen-laatuisista eläimistä
jos meidän aluksesta muut lieneivät pois jätetyt, niin ei suinkaan
sikaa ja sen luontoa sikaisuutta ole unhotettu. Muihin aluksiin
nähden kulkee treschkot kiireesti, sillä sitä ivedätetään kahdella
heivoisella. jotka noin parin eli kolmen kymmenen ivirstan päässä
aina otetaan uudet. Myös kulkee se läpi yön, mutta kumminkin
meni matkalla Laatokkaan, jota etemmäksi treschkotit eimät kule,
lähes muorokaus aikaa, ja 4 eli 5 mirstaa on se matka, jonka
se tunnissa sitrtyy eteenpäin. Kajuutat omat sangen hytvät, niissä
on kaksi miehen-maattaivaa sohivaa, pöytä ja pienoinen ikkuna.
Kuin maikalaisia yhdessä kajuuiassa on koime, niinkuin meitä
edellä mainitun kauppa-miehen ja hänen puukhollarinsa kanssa
oli, niin Mieltää kolmas yönsä lattialla, joka onni meistä kohtasi
iviimeksi nimitettyä. Kauniilla ilmalla on kulku näissä aluksissa
sangen hupainen, maan sateella, jota meidän kulteissa kesti
osaa matkaa, ahtautuu kannella kulkijoita, jotka kaikki eimät soivi
yhteiseen kajuuttaan, siihen kaitaiseen solaan, johon herms-ka-
juuttain owet aukeewat, ja heidän sorinaltansa, pajatuksella, to-
ralta ja kirouksilta ei lempokaan tahdo tulla toimeen.

Aluksesta näin puhuttuani pitäisi muuan sana sanoa itsestä
matka-lväylästäkin. Se on, niinkuin hyivin tiedät, Laatokan ka<
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naiva, menewä pitkin Laatokan rantaa Neivan alusta Volho-
wan joen suuhun. Stuckenberg kertoo, että Pietari Ensimäinen
rakentaen uutta kaupunkiansa tuli ajattelemaan määrällisen Laa-
tokan kanaivalla kiertämistä siten, kuin kaupungissa talinen tul-
tua elo-aineet aina nousiivat niin kalliisen hintaan, että löy-
hempää mhivasta useampina taimina kuoli tuhansin hengin »lät-
kään. Kulun kementämisellä jokia myöten ja mainitun järiven
»välttämisellä oli toitvottalva maan sisä-osista enemmän tuleman
niiden tuotteita pää-kaupunkiin, joten hinnat laskeutuisiivat ja
kaupungin olisi mahdollinen enetä. Tässä ajatuksessa ei Pietari
erehtynytkään, ja kanaivan työhön käytiin käsin iv. 1718. Teet-
täjien pettuus ja muut esteet tekimät, että hän ei itse ennättä-
nyt nähdä tekoansa ivalmisna, sillä masta 1731 aivattiin se ku-
lettaivaksi koko pituudeltansa. Sen kaiwamiseen käytettiin sekä
päiwäläisiä että sota-miehiä, joita jättimäisiä työssä oli toisin
ajoin kymmenin tuhansin miehin, mutta ruotsalaisista sota-ivan-
geista, joita muistan lukeneeni tässä työssä käytetyksi, ei Stuc-
kenberg kanawan historiassa mainitse mitään, ja luultama onkin,
että sota-ivankia ei pantu näin lähelle koti-maansa rajaa irtonai-
sin käsin työtä tekemään. Tämä kanaiva yhdistää, niinkuin sa-
noimme, Wolhowan Neivan kanssa, ja sen kautta aukesi kulku
tuotteille Wolhowan, sen syrjä-jokien, Ilmajäriven ja siihen juok-
semien monien ja suurten jokien tienoilta. Vielä suurempi tuli
hyöty tästä kanawasta sen yhdistettyä Vyschnij-Volotschokm
kanawan kautta Volgan lativojen ja näin muodoin Kaspian
meren kanssa, joka kanaiva kaiivettiin melkein yksiin aikoihin
edellisen kanssa. — Toinen, keskimäinen ja suorin Volgajoen
yhdistys Laatokan ja Itämeren kanssa on Tihminan-kanaivan
kautta, joka yhdistää Laatokkaan lvähän idempänä Voihoivcm
suuta lankeeivan Säsjoen eräiden Volgaan menewien wesien
kanssa, ja joka tuli walwiiksi w. 1812. Säs'in ja Wolhowan
suut juoksuttaa toisiinsa pitkin Laatokan rantaa 10 ivirstcm pi-
tuinen, iv. 1802 »valmiiksi saatu Säs-kanama. Vielä kolmas
tie Volgasta Neivaan on Marian-kanaiva, joka yhdistää Bjelo-
oseron ja Oniegan järivet, josta jälkimäisestä Symäri juoksuttaa
iveden Laatokkaan, ollen edellinen Volgan syrjä-jokien kanssa
yhteydessä. Tämä kanaiva ivalmistui iv. 1808. Syivärin suusta
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taas kulkee Syivärin kanaiva pitkin Laatokkaa Säs'in suuhun,
joka kanaiva tuli ivalmiiksi M. 1810. Edellä mainittu Tihivi-
nan-kanawa on myös yhteydessä Wienajoen (Dwinan) kanssa,
ja sen kautta Itämeri Vienanmeren (Valkean meren) kanssa.
Näin selitettyäni lyhykäisesti kaikki ne ivesi-yhteydel, jotka Laato-
kan kanamaa myöten saattamat taivamnsa meren rantaan, en
enää luulekaan ihmettelemäsi sitä mandotoinia liikettä, joka tällä
kcmawalla on. Enin sitä myöten kulkema tamam on eloa, he-
delmiä, nahkoja, pellaivasta, liinaa, puu-tawaroita, halkoja ja
kiwiä, ja juuri näiden taivaroiden tähden, jotka useasti lastataan
awonaisiin parkkoihin ilman erinäisittä laita-peitteittä, on myös
kielletty kanamalla höyry-aluksia käyttämästä, koska niistä nou-
semat kipunat woisiwat tämmöisten alusten kalliit lastit »valkean
ivaaman saattaa. Tämä tulen kielto on niin kowa, että tresch-
kotissakaan ei kannella saa tupakkaa eikä edes sikariakaan polt-
taa, ja meidän matkatessa oli päällikkö, joka tämmöisistä rikok-
sista on ivastuun-alainen, saada sakkoa 25 rupl. hop. siitä, että
eräästä katsastus-paikasta oli nähty miehen treschkotin kannella
saivuja ivetelelvän. Päällikkömme koki kumarrellen ja nöyrällä
puheella lemmitellä sen ala-upsierin ivihaa, joka häntä tästä
nuhteli, ja onnellisesti ohitse päästyä tyhjensi hän kirouksilla ja
sadatuksilla, joista Venäjän kieli on niin sanomattoman rikas,
kymmenin ja sadoinkin kerroin hätänsä sen musikka-rukan päälle,
joka syy-pääksi löydettiin.

Näitä ja muita asioita oli treschkotissa hytvää aikaa kat-
sastaa ja miettiä. Matka-kumppalistani käivi aika ivielä ikäiväm-
mäksi kuin minusta, ja hän oli jo lukkaristansa näyttänyt mi-
nulle korttiakin, joilla muka aikaa lyhentää. Vaan tähän humi-
tukseen en iviihtinyt puuttua, ja pian saikin kortti-kumppalin
eräästä Saksalaisesta, joka eli missä kussa Volholvan tienoissa
ja jolla oli toimena hallojen ostaminen ympäristöltä ja niiden
Pietariin kulettmninen, josta etuja kehui sangen suuriksi. Hän
oii ivielä nuori mies ja ivasta 6 »vuotta sitten Lihivinmaalta
tänne tullut, Maan oli jo niin tottunut maahan ja sen tapoihin,
että käytöksessänsä oli miltei ivenäläisempi kuin Venäläiset itset.
Laatokan kaupunkiin tuttuamme oli minulla ensi työnä kuulus-
taa, tokko Latina-Pellolle lähtemiä aluksia eli ivenheitä oli kau-
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pungin rannassa. Tämmöinen löytyikin pian, pienoinen kolmi-
laita ivenhe, keski-kohdalta katettu molemmin päin awonaisella
katoksella. Vaan kvin omistaja tahtoi minulta tästä matkasta
neljää hopea-ruplaa, kvin edellensä ilma oli satemen, tuulinen
ja kylmä, niin päätin suostua entisen matka-kumppalini tarjoon
ja hanen kanssansa maata myöten lähteä, marsinkin koska maa-
matka paitse muitta eduitta tuli huokeammaksi kuin'menehin me-
neminen. Kumppalini hankki matkallemme niin kutsutun taran-
tas'in ja piankin olisimme tästä hyivästä paikasta olleet ivaimiit
lähteinään, ell'ei Saksalainen, joka koriti-huivituksesta ci tvielä
ollut kylläänsä saanut, olisi kiusannut kumppaliani tälle siihen
asti ci hywää onnetarta wielä uudellensa koettelemaan. Jo
treschkotissa oli nim. toinen heistä ikäskuin leikin ivuoksi „pan-
nut lautaan" kymmen-kopeikaisen, joka pian oli ruplaisiksikin kas-
manut. Heidän pelinsä ei ollut iviisaampi sitä, jota meillä si-
aksi kutsutaan, Maan sen lopetettua miimeinkin myöhään illalla,
luopui Saksalainen isommasta raha-summasta kuin koko minun
matka-kassani oli, eikä hymällä mielellä meiltä jää-hymäisiä otta-
nut. Hänestä erottuamme läksimme yötä myöten matkalle. It-
sestä Laatokan kaupungista, joka elää Maastansa läpi-kulkeivien
parkkojen kostitsemisesta, en Moi muuta sanoa kuin eitä sen
kiiveämättömät kadut sateisina aikoina oivat kurjat kulkea, ja
että kellä pitkä-wartiset ivoide-nahka-saappaat on, se pääsee Laato-
kankin kaduilla ilman jalkojansa märäksi saamatta eteenpäin.
Muuten on Laatokka hymin ivanha kaupunki, sillä jo Venäjän
lvaltakunnan perustaja Rurik asettui ensin tähän paikkaan ja

rakensi sen. Silloin oli se kuitenkin paria kymmentä ivirstaa
poikempana merestä, jolla paikalla, nykyisen Uspenskojen kirkon
seudussa, »vieläkin sanotaan löytymän jäännöksiä. Nykyisen eli
uuden Laatokan asetti Pietari Ensimäinen tähän Volhoivan
suuhun. Tämä joki, jonka yli meidät saatettiin nuoraa myöten
wedettäwällä lautalla, on leiveä kuin järlvi ja yön hämärässä
näyttiivät sen rannat kauniilta. Volhoivan itä-puolella on maa
matalaa, tasaista, enimmäksi osaksi metsätöintä aina Syivärin
suurelle syrjä-joelle Ojasille asti, jossa se ylenee ivahan ja kas-
ivaa männykköä.
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Ladeinoje-Polessa, karjalaksi Latina- eli Lotina-Pel-
lolla, joka on pieni piirikunnan kaupunki (ujesdnij gorod) Sy-
ivärin »varrella, oli aikomukseni rumeta muutamiksi Miikoiksi asu-
maan, osittain erästä alettua työtä päättääkseni, osittain myös
paremmin Venäjätä oppiakseni. Vaan tässä rähjässä ei ivoi-
nut kunnon korttieria löytää, jonkatähden en kauan arivellulkaan,
ivaan päätin heti pitentää matkani aina tänne Petrosawodsk'iin,
karjalaksi Sawodoille, asti. Täältä kuwernööcin 010-paikasta
toiwoin muassani wietäwien awustus-kirjojen kautta ivoiivani
läänin-hallitukselta saada jonkunlaisen käskyn maalla olewille
ala-wirkamiehille auttaa minua matkassani, ja ilman siltä tiesin
pohjais-Tschuudein eli Vepsäläisten pohjaisimman ryhmän, jonka
ensimäiseksi työ-paikakseni olin katsonut, oleman ivaan 60 lvirstaa
etelään päin tästä kaupungista. Matkastanikaan en kauan epäil-
lyt lähteäkö Syiväriä myöten sen suuhun asti Oniegan ran-
nassa ja siitä maisin Petrosawodsk'iin, eli Aunuksen kaupungin
ja maan kautta maata myöten, sillä Aunuksessa toiwoin tapaa-
mani täällä elämiä luteerin-uskoisia Suomesta tulleita Suomalai-
sia, joiden tilan tiedustamista katsoin melmollisuudekseni, ja toi-
seksi tahdoin myös ivahan kuunnella Aunuksin Karjalaisten kieltä.
Maikka sen tutkiminen nyt ei juuri tarkoituksenani ollut.

Erottuani hymästä matka-kumppalistani, joka läksi edellensä
Vytegman päin, alkoi stantsan (postipaikan, kestikieivarin) isäntä
tarjota minulle hemoisia ilman podoroschnatta eli tie-kirjatta, ja
tingittyäni kyyti-mhan kolmatta osaa huokeammaksi ensi ivaadin-
toa paatinkin häneltä heivoiset ottaa, joista tosin tulin maksa-
maan ivahan enemmän kuin jos podoroschna olisi ollut, Maan
joten pääsin maimasta rumeta sitä ja sen antaja-ivirkamiestäkau-
pungilta etsimään. Juuri poies lähteissäni tuli nuori mies hy-
ivän-laisessa asussa sisä-huoneesta hoippuen ulos, ja pyysi mi-
nulta anteeksi, että tultuamme stantsaan ja nimiömme ylös-kirjoi-
tettaessa häneen oli noussut se syntinen ja pakanallinen ajatus,
että minä, jonka nimi hänestä oli niin oudolta kuulunut, olisin
anglitschanin (engelsmanni)! Tätä ajatusta ja sen kanssa seu-
maivata pelkoa oli hän jo kokenut lieivitellä parilla kolmella
Miina-ryypylläkin, maan kuinka suuri oli hänen ilonsa, kuin oli
kuullut Venäjän kieltä puhumani, ja kuinka suuri eikö hänen
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katumuksensa ollut, oikea-uskoisesta eli toki oman tsaarin ala-
maisesta miehestä niin hirmuista ajatelleensa! Pian tuli hän
kumminkm tuntemaan että tosin olin jälkimäinen, josko oikea-
uskoisuuden onnestakin täytyi ollani ulkona, mutta hänen hyivä-
tahtoisuutensa ei siitä ivähennyt; hän oli mula itsekin käynyt
»vieraassa maassa, nim. Libaussa, jossa oli ollut isänsä (Pieta-
rin kauppa-miehen) ulkomaalta tulemia tawaroita ivastaan-otta-
massa, ja jossa häntä sinä yhtenä yön-seutuna, jonka siellä oli
Mieltänyt, hirmuinen ikäivä oli waiwannut, kuin ei muuta ollut
maan kielellä osannut lausua kuin: ihh weiss nit. Sekä ikä-
ivätäni haihduttaakseen että loukkaustansa hyiväksi tehdäkseen
tahtoi hän nyt kostitsemisen pyhää ivelmollisuutta minua koh-
taan täyttää, ja leppyjäis-kannut ivoin itse ivalita joko wiinana
eli rommina. Loukkauksen, kvin se ajatusta ulommaksi ci ollut
tullut, ivoin hänelle kernaasti anteeksi antaa, mutta leppyjäis-
kannuille en rumennut jäämään. Maan otin uudelta ystäivältäni
kiireimmän mukaan jää-hyiväiset ja läksin pois.

Syivärin joki on Lotina-Pellon kohdalla, jossa Aunukseen
päin meneivä saatetaan lautalla yli, kapeampi kuin sen iväkeivä
syrjä-joki Ojat, jonka poikki olimme muutamia kymmeniä »virs-
toja ennen Lotina-Pellolle tultua kulkeneet. Tien »varrella Au-
nukseen päin ei Symärin pohjais-puolella ole kuin yksi kylä Ve-
näläisiä. Jo toinen kylä, Mägrä nimeltä, noin 40 »virstaa
joelta, on Karjalaisia, jotta kieltänsä kutsumat Aunuksen eli
Liivivin kieleksi, ja joiden ala täältä saaden ulottuu pohjaan
päin aina lähelle Vienan merta ja Lapin rajoille, ja lähelle
Oniegan merta itää kohti. Paitse kielessä, näössä ja lamoissa
eroaivat Karjalaiset käytöksessänsäkin Venäläisistä naapuristansa
ja uskolaisistansa. Karjalainen ei kumartele eikä liwertele niin-
kuin Venäläinen, ja kaluistansa woipi matkalainen olla läällä
yhtä huoletoinna kuin Suomessakin. lutellakseni Mägrän stant-
san Manhan isännän kanssa jäink.n tähän yöksi ja Lotina-Pel-
lolta olema kyyti-mieheni sopi hänen kerallansa, että tämä seuma-
tvcma aamuna saattaisi minut loppu-matkan (10 mirstaa) Au-
nukseen, johon asti edellisen oli minua kyydittätvä. Näiden Kar-
jalaisten kieli on jo hyivin tvenäläistynyttä, joka ei ihme liene-
kään. Ukko jutteli ennen „pajatetunkin" (lauletun) Liwwiksi,



45

ivaan nykyisen mhivacm sanoi hän ivaan laulawan menäjän-
kielisiä "pajuja" (lauluja). Entiseen aikaan oli Syivärin poh-
jais-warsi ollut kokonansa Karjalaisten ivallassa, waan Pietari
Ensimäinen, joka Saivodojen laitoksia mkentaessansa useasti mat-
kasi sinne ja kerran ratsain kulkiessansa Lotina-Pellolta suoman
Samodoille oli lähellä Sywäriä tawannut kylän, jossa häntä ei
oltu „ellennetty" (ymmärretty), oli antanut käskyn, että kaikkein
Karjalaisten piti Venäjän kieltä oppia, jota käskyä ei kuitenkaan
jaksettu täyttää muualla kuin Sywäriä lähinnä oletvissa kylissä ja
näin olisilvat näiden asujat Karjalaisista Venäläisiksi muuttuneet,
näin ivenäläisyyttä muuhunkinKarjalaan enemmän tullut. On näi-
den eteläisien Karjalaisten kielessä toisiakin iviemsta ainetta, nim.
tschuudilaista eli mepsäläistä, marsinkin idempänä, Pyhäjäriven po-
gostaiia aikain aina Sawodoille asti. Tämän seurakunnan tie-
noissa kuikee se Suomen maan-selästä tulema mäki-harjanne, joka
katoo Syivärin ja Oniegan seuduissa, ja saattoi entiseen aikaan
olla Vepsäläisten jaKarjalaisten rajana, sillä heti sen itä-puolella
tapaat kielessä sen muutoksen, että esim. d, jota Karjalan kielessä
ei löydy, kuuluu hywin puhtaasti ja selwästi (meiden, teiden,
andan, kandon), ja että mhmas kutsuu kieltänsä Lyydin kie-
leksi ja lisiänsä Lyydiköiksi, jolla nimellä minuakin kunnioitettiin.
Puhtaita Tschuudeja (Vepsäläisiä) näiden tienoitien asujat eiivät
kuitenkaan ole, ivaikka »vepsäläinen aine heidän karjalaistuneessa
kielessänsä on epäilemätöin ja Heli tuntuma. Vepsäläisiä, joita
täkäläinen mhmas toden mukaan tietää elämäksi etelään päin
Saivodoilta, kutsutaan täällä Sch ok sal a i siksi, ja kartalle kat-
soessani löysinkin näiden mainitussa ryhmässä Sch oksa-nimisen
kirkkokunnan ja saman nimen olen eräällä pienellä, Syiväriin
juoksemalla joella läänin etelä-osassa nimenä tawannut. Vep-
sät äis-nimeä ei tuntenut kukaan, eli sanottiin Vepsäläisiksi
pohjempana elämiä Karjalaisia. Vasta, paremmat tiedot asi-
asta saatuani, tahdon sen sinullenkin tarkemmin selittää. — Mai-
nitulta Mcigrän ukolta sain myös tietää, että täkäläisten „Suo-
malaisten" (luteerin-uskoisten) yleivin mies lörän Turunen,
josta Pietarissa jo olin kuullut, »varmaan oli huomenna taivat-
taiva Aunuksen kaupungissa.
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Täällä on nim. tori-kaupan laita ailvan toisin puolin kuin
meillä. Täällä kulkee talon-poika kaupunkiin ei myömään maan
ostamaan, sillä miikon tarpeet lihassa, ivoissa, kalassa, „kartoh-
melissa" ja muissakin aineissa haetaan aina pyhänä Aunuksen
„rinkalta" (torilta). Myös keräytyy mhwas tänne huivituksen
ivuoksi ympäristön metsä-kylistä, ja illalla lopettaa jokainen juh-
lansa niin, että juopi maan-tien ivarrella olemissa kapakoissa
päänsä täyteen koko iviikon edestä. Tämä elämän-laatu on luteri-
laisillakin taivaksi tullut, ja sentähden Moi niitä, niinkuin sanotin
on, huomenna joukolla tawata Aunuksessa. — Vainulla ivamhin
läksimme siis isännän kanssa liikkeelle. Maan tietämättäni löysin

kaksi »natka-kumppalia, joista ei minulle oltu mitään
ivirketty. Toinen, joka istuihen rinnalleni, oli iviinan-myönti-
oikeuden muokmnneella puukhollarina ja palasi nyt Lotina-Pellon
tiellä olemien kapakkojen miikko-tuloja keräämästä Aunukseen, ja
toinen taas, ukon iviereen ajajan-istuimelle rumennut, oli hänen
apulaisensa. Koska heidänkin kauttansa ivoin jotakin tietoa saada
maan elosta ja olosta, niin annoin heidän olla paikoillansa, ja
iviina-puukhollari oli niin hyivä ja pyysi minua korttieriin luok-
sensa. Myös oli hänen ilta-puoleen mentäwä Sawodojen tietä
myöten 45 mirstaa yhdenlaiselle asialle kuin nykyinenkin malkansa
oli ja tarjoutui minulle edellensäkin matka-tomeriksi ja kyydin-
osamieheksi, liimaten Aunuksessa hemoiset hankkia ja makuuttaen
koko Sawodojen tiellä podoroschnaa ei tarivittaivcm, josta raha
ivaan menisi turhaan ja jota nyt pyhä-päimänä ei saisikaan ennen-
kuin jos ilta-puoleen, pyhän ohitse mentyä. Näitä miimeisiä
lausetta en uskonut tosiksi, sillä nähtätvästi tahtoi hän ivaan
minusta saada kyydin-puolentajaa itsellensä, jonka tähden en
matkastakaan ivoinut mitään marinaa sanoa. Kaupunkiin tultua,
jonka, muista pitkin Ulösen-joken (men. Olonka) olemista kylistä,
eroitti ivaan eräistä maalatuista taloista ja niinkutsutusta gos-
tinnoj-dwor'ista (kauppa-kartanosta), alkoi rähmästä kotoutua to-
rille, jonne minäkin läksin heidän elamoitsemistansa katsomaan,
edellä mainittua Tumista kuulustelemaan jahäneltä täällä elämien
maan-miesteni tilaa tiedustelemaan.

Näistä sain piankin yhden käsiini ja sen aivulla löytyi
Turunenkin. Hän niinkuin muutkin täällä elämät Suomalaiset
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owat tänne tulleet nälkää pakoon 'köyhemmästä kotimaasta ja
oleksiivat kasakoilla eli päiiväläisinci täkäläisten talonpoikien työssä,
joten työn-tekijä mies ivoipi kesässä ansaita noin 25—40 hopea-
ruplan paikoille. Useammat näistä maan-miehistämme owat kotoisin
Karjalasta (Ilomantsin, Pielisen, Nurmeksen ja Liperin pitäjistä);
Sam olaista ei täällä taida olla kuin juuri joku nimeksi. Enimmät
heitä elämät Annuksen piirikunnassa, ivähempi osa Syivärin
joella alusten ja lauttojen kulettajina, ja ivähin muissa osissa
tätä lääniä. Harmalla on oma mökkinsä, sillä ansiot meneivät
kädestä suuhun, maan leimassa kertoiivctt hymin pysyivänsci.
Sitä ivasiaan on hengellisestä mivinnosta suuri puutos. Ennen
oli Nowgorod'ista käsin Saksalainen luteerin pappi kerran kesässä
käynyt Aunuksessa, lapset ristinyt, parikunnat ivihkinyt ja haudat
siunannut. Vaan kuin tämä pappi ei ollut sanaakaan Suomen
kieltä eikä edes Venäjätäkään osannut, niin arivaa jokainen,
kuinka ivahan hänestä oli apua ja lohdutusta heidän hengelliselle
tilallensa. Niin joku aika takaperin määrättiin Suomessa eri-
tyinen pappi niitä luteerilaisia Marten, joita elää menäjän-uskoisissa
seurakunnissa pitkin rajaa, ja tämä (tätä nykyä Mara-kirkkoherra
Dawid Sirelius, jonka 010-paikka taitaa olla Pitkärannan ruukki)
on hywä-tahtoisuudesta ruivennut kerran ivuodessä käymään
Aunuksenkin luteerilaisille saarnaamassa. Vaan imelä näinkin on
näiden poloisten hengellinen tila surkea, sillä kuinka paljo ivoipi
7 eli 8 sataa henkeä, joka määrä luteerilaisia Suomalaisia täällä
kaikkiansa on, nauttia yhtä ainoaa opettajaa parissa eli kolmessa
päiivässä ivuodessä? Ia näin ei ihme olekaan, että joku jo krei-
kankin uskoon on mennyt, sillä Karjalaiset pilkkaamat luleerilaisten
uskoa ja „inainittelewat (miekoittelemctt) heitä niinkuin kehno (piru)
sielua," joten eräs ivaimo lausui, isäinsä uskosia luopumaan.
Olletikin kuulumat täällä syntyneet lapset, jotka parempaa eimät
ole nähneel, oleman taipuisat Venäjän uskoon, sillä lapsia, jotka
jalalle päästyänsä lähetetään joko kerjäten eli muuten henkeänsä
elättelemään, ei »vanhemmilla ole suurla tilaisuutta opettaa eikä
hoitaa. Tässä asiassa on nimitetty Turunen kuitenkin paljon
hyivää ivaikuttanut. Hän on nim. useampia kymmeniä muosia
takaperin rumennut ivähöistä maksua ivastaan lapsia jouto-
ajoillansii opettamaan, ja monen täkäläisen Suomalaisen onkin
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luku-taidostansa häntä kiitektäwä. Waiwastcmsa ei Turunen,
paitse sitä hywin mcihäistä minkä lasten wanhemmat owat ivoi-
neet häntä korwata, ole saanut muuta kuin kerran 85 ruplaa
hop., joka raha hänellä annettiin Suomen ministeriltä Pietarissa
enemmin sen ivuoksi, että hän toimittaa lukkarinkin Mirkaa jumalan-
palwelua pidettäessä. Turunen on pieni, terätvä-näköinen ukko,
lasten opetukseen kuitenkin jo liian »vanha ja kukaties wähän
ryyppyynkin menewä. — Lasten opettaminen ja jumalisuuden
harjoittaminen on ivaikea senkin puolesta, että kirjoja on wähä
ja niiden saanto milt'ci mahdotoin. Minulla oli muassani heille
muutamia testamentteja, ja sanoilla ci Moi kertoa sitä iloa ja
onnea, joka niille hymille lukijoille tuli, joille Turunen nämä
jakoi. Siunaukset minulle janiiden lahjoittajalle, eräälle Amerikka-
laiselle kauppa-miehelle Pietarissa, oliivat loppumattomat, jamuuan
näistä onnellisista, nuori täällä syntynyt ivaimo, työnsi minulle
Makisen ivasta-lahjaksi puoltatoista sylta pitkän puna-kirjoilla
päitetyn pyhke-Uinan, taivalliset Karjalassa, jonka iviimein olinkin
ivastaan sen hywän sydämen tähden, jolla se annettin. Jos
maamme kirjan-kustantajat tahtoisitvat näiden wiemassa maassa
elämien köyhien maan-miestemme ivaloksi kustantamistansa kir-
joista lahjoittaa joita kuita kappaleita, niin luulisin heiden Har-
moin siunauksesta niin rikkaan työn sekä heille itsillensä että
kanssa-ihmisillensä tehneen kuin tämä olisi. Lahjoitettaivat kirjat
saisiivat olla mitä lajia tahansa, Maan arivctttawasti olisiwat kel-
ivolliset hengelliset kirjat saajille rakkaimmat. Lähettää tämmöisiä
lahjoja Möisi edellä mainitulle Mara-kirkkoherra Sireliukselle Sorla-
ivalcm kautta, jonka mielellänsäkin luulen maimaksensa ottaman
niiden jakamisen Aunuksessa. Toinen anomus, jonka heidän
puolestansa kannan Suomen maalle, maan jonka täyttämystä
en uskalla toimoa, olisi se, että heitä Esiivallan puolesta autet-
taisiin jonkuniaisen rukous-huoneen joko rakentamiseen eli edes
hyymämiseen *). lumalan-palivelua on tähän asti pidetty jossa-
kussa kerraksensa hyyrätyssä isommassa huoneessa Aunuksen

*) Tämä toiwo on ilokseni wiime »vuosina toteutunut. Suomen halli-
tus, niinkuin kuulen, on ostanut Aunuksen kaupungissa maan kirkon ja pap-
pilan siaksi ja määrännyt 500 hopea-rupl. wuosi-palkakst »varsinaiselle papille
tässä maassa.
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kaupungissa. Hyyriä on useasti pitänyt maksaa kymmenin ja
kaksintoista hopea-ruplin, ja koko rahivas-joukko ei ole kuitenkaan
mahtunut sisään Jumalan sanaa kuulemaan. Ei taitaisi liika
olla, jos maamme yhteisistä Maroista joku 3 eli 5 sataa ruplaa
tähän tarpeesen käytettäisiin, koska nämä Aunuksen luterilaiset
kumminkin owat maamme lapsia ja alamaisia ja ivuotisen iveron-
kin (4 hopea-ruplan paikoille) passi-rahana maksamat Suomen
hallitukseen. Jos »varsinainen herran-huone kerran tulisi hankituksi,
olisi papin saaminen helppo asia, sillä yhden opettajan sanoiwat
itsetkin ilman muiden aivutta woiwansa hywästi palkita, ja nuo*
rille, ivaikutusta isooiville pappiloille olisi täällä mitä soiveljaitt
työ-paikka. Lähetyksen asiaan pakanoiden kääntämiseksi wieraissa
malloissa annetaan meilläkin lahjoja, joka tosin on kiitettämä teko;
täällä olisi lähetyksen keto oman maan rajalla, omien maa-miesten
seassa, jotka tosin eiivät ole pakanoita. Eiwätkö jumaliset hy-
wän-tkijät ja hywän-teon seurat tahtoisi näitä kurjia maa-miehi-
ämme auttaa rukous-huoneen tekoon? He omat ivielä yksiä Suo-
malaisia kuin kaikki muutkin koti-maan helmassa istumat, onnel-
lisemmat maa-miehet. Kato-ivuodet ja tämän koto-maan koma
luonto ornat heidät tänne ajaneet, ja maikka leiman tosin owat
täällä löytäneet, niin riippuivat heidänkin kantelensa paju-puilla,
he istuivat hengellisessä surussa ja pimeydessä, ja useampi toi-
moo koto-maan rakkaassa poivessa edes miimeisen lepo-kammion
saamansa.

Turusen ja muiden Suomalaisten kanssa hymän osan
päiivää imetettyäni, läksin iviimeinkin korttieristani uudellensa
kaupungille, tiedustamaan kuinka podoroschnan saamisen laita
oli; sillä ilman semmoisetta taika-kalutta ottamat kyyditseivät
taivallisesti kaksin ja kolmin-kertaisenkin maksun kuletuksesta, jossa
asiassa iviina-puukhollarini kiitosta Sawodojen tiestä en uskonut
todeksi. Tultuani siihen ivirka-paikkaan, josta tie-kirja oli lunas-
tettaiva, oli mirka-mies jo kerinnyt mennä kotiinsa, ja tänne men-
tyäni ei hän sanonut pyhä-päiwänä woiwansa sitä antaa; joka
oli hänellä waan tyhjä, luusimisen tilaa aukaisema, estelmys,
sillä lakia myöten pitää tie-kirja antaa yölläkin. Luusimaan häntä
en rumennut, sen siaan otin taskustani kreimi Armfelt'in minulle
annetun aivustus-kirjcm, jossa hän waatii wirka-miehiä ja -kuntia
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minua edespäin^ auttamaan, ja tämän kirjan luettuansa olikin
mirka-mies heti .ivalmis lähtemään ivirka-huoneesensa, mutta neu-
woi minun sitä ennen menemään poliisi-mestarin tyköön ja silta
kirjallisen luivan tie-kirjan antamiseen hankkimaan. Poliisi-mestari,
wanha hymän-tahtoinen ukko, pani kohta suoritettuani kartta-
rahan „piisarinsa" tätä kirjaa kirjoittamaan, ja sitä odottaessani
oli hän hyivä ja tarjosi tupakkaakin, kuitenkin ivasta sen jälkeen
kuin hänen läsnä olemalle rouwallensa surkeasti murretulla kie-
lellä olin saanut selittäneeksi, kuinka julman paksut ja missä
hirmuisessa ase-ivoimassa Veaporin muurit oliivat, ja että Dun-
das Mannaan oli sarwensa taittawa, jos niitä käivi puskemaan.
Viina-puukhollari ei ollut uskoa silmiänsä, kuin näki tie-kirjan
kädessäni; hän oli tingannut ja tuottanut heivoiset meille mal-
miiksi. Vaan nyt olin minä matkan isäntänä ja huokeammasta
saatamille posti-hewöisille otin hänen waan sillä iväli-puheella,
että yksinänsä suoritti kolmannen hewoisen makson; sillä parilla,
taivllllinen hemvisten määrä yhdelle ja kahdelle matkustaivaiselle,
ei kewäisen ja syksyisen tie-rikon aikaan saa kulkea kuin yksi henki,
ja kokonansa kieltää häneltä tätä etua en tahtonut, koska olin
hänen luonansa päiivän asunut.

Tästä kulki matkani ivähillä katkelmilla yhtä suoraa 15
penin-kulmaa aina tänne Saivodoille asti. Keskojäriven jaPyhä-
järiven posti-paikkojen wälillä tuli melkein kesti-kohdalla minulle
matkustama herras-mies ivastaani. Kyyti-pojat rupesiwat kuletet-
tawien waihtoa tuumaamaan, ja kuin minä karjalaksi ivastasin
poikani kysymystä, tokko tämmöinen lvaihto sai tapahtua, niin
äkkäsi ivastaan-tulija matkustaja Suomesta olemani, ja rupesi
selivintä ruotsia puhumaan. Se oli maa-mittauksen päällikkö
tässä läänissä, hoivi-neutvos L., josta minulle hänen kotiin palat-
tuansa on paljon hyivciä ja apua itsekussakin kohdassa ollut.

Vaan tätä enemmän en tällä kertaa uskallakärsiwällisyyttäsi
iväärin-käyttciä ja lopetan jo lvähäisten matka-seikkojeni kertomisen.
Luonnosta Aunuksen ja tämän kaupungin wälillä sanon waan
sen, etta se on melkein yhdellaista hieta-kangasta ja suokkoa kvin
Suojärmen seutu Suomessa. Edellä mainitsemani harjun tie-
noossa luulet jo Suomessa olemasikin, sillä sen tienoon mäet,
lammit, kasket ja aidat, joita kaikkia Venäjällä et näe missään.



51

tekemät tämän yhtäläisyyden hyivin pettäiväksi. Vaan pian
muistuttamat känien hirmuiset täräykset yhtä osaa ruumistasi ja
sen kautta koko olentoasikin, että tälle tielle ei ole suomalainen
nimis-mies silmää luonut, ja aina itää kohti rientäivä matkasi
sanoo, että Suomen päiivässä et ivielä kaualle aikaa saa itseäsi
lämmitellä.

Toinen Kirja.

Wosnesmicssä «0 p. elok. 1655.
Armas Ystäivä! Nimeä Wo sn e sen ie, maikka se tassamaassa on hymin tuttu laivealta ympärinsä, et marinaan ole kos-

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

kertumuksesta näkemä, että tätä nimeä jo on ennenkin mainittu
Suomen kielellä, ja tätä kieltä masten matkustamaa Suomalaista
jo ennenkin Vosneseniessä nähty. Tämä paikka löytyy Sywärin
suussa tämän joen lähteissä Omegasta, on ennen ollut waan
pienoinen maa-kylä ja maikka sillä ci mieläkään ole kaupungin
oikeuksia, niin on se kumminkin paremmin rakettu kvin yksikään
meidän pienemmistä kaupungistamme ja sen liike semmoinen,
etta Harmassa Suomen kaupungissa nähdään enemmän rahinasta
ja tuskin yhdessäkään niin paljo aluksia kvin Vosneseniessä ja
sen edustalla. Jo Lönnrot mainitsee, näyttäciksensä tämän paikan
liikettä, etta siinä hanen matkatessansa löytyi ainoastaan miinin-
myöntä-paikkoja neljä kappaletta, mitä sitten muuta kauppaa.
Vaan siitä ajasta on paikka ivaurastunut monin kerroin, sillä
muutamia ivuosia takaperin awautui kaupan-kululle uusi Oniegcm-
kanawa, joka Vytgran joen suusta Sywärin suuhun kierrättää
Omegan meren, niin määrällinen kömpelille joki-aluksille. Maan
jonka poikki heidän ennen tämän kanaivan walmiiksi saatua kum-
minkin täytyi ivlliivoin pyrkiä. Alusten päästyä Oniegan kana-
ivasta muutetaan lastit Sywärin koskien tähden pienempihin
aluksihin, joka tapahtuu Vosneseniessä, ja tästä sen miltäs liike.
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Vaan kuin Vosneseniestä, sen monista kauppa-puodista,
masto-metsästä sen rannassa, niistä sadoista tuuhea-partaisista
kauppa-miehistä, jotka kämeleivät sen ranta-kadulla odottaen jauho-
eli pellaivas-aluksiansa, ja joiden lihaivat niskat todistaivat, että
heillä kukkarot on ivielä lihaivammat, — kuin kaikista näistä ei
liene tarivis sen enempää kertocmi, niin käännyn kirjani pää-
aineescn matkaani. Ihmetellet kyllä, että sitten iviimekirjani kir-
joitettua en ole kerinnyt matkata enempää kuin ne 130 wirstaa,
mitkä Sawodojen kaupungista on tähän paikkaan. Ia ihme
olisi se ehkä itsestänikin, ell'en tarkoin tietäisi, miten aika on mennyt.
Sawodoilla wiipymiseni kaikkia syitä ei tässä käy mainitseminen.
Niinkuin edellisessä kirjassani mainitsin oli pää-tarkoitukseni täällä
ivalmistella erästä ennen alettua työtä ja myös samalla Venä-
läisten keskessä eläen, heidän kieleensä ja tapoihinsa totinani.
Ia näissä katsannoissa en ivoikacm Sawodoilla oloani katua.
Jälkimäistä tarkoitustani ivasten olin matkalla sinne tehnyt sen
päätöksen, että koska tämä kaupunki on lähes 8 tuhannen hengen
asuin-paikka, niinmuodoin isompi kuin Viipuri, ja luultaiva oli,
siinä useampiakin raivinto- jakorttien-paikkoja matkalaisia ivasten
löytymän, minä majani ottaisin waan niin-kutsutussa hartscheiv-nassa eli talon-poikaisessa ruoka-talossa, jossa hinnat olisiivat
huokeat ja ivenäjän kieltä ivoisi kyllin kyllä kuulla, jota ivastaan
kalliimmissa, saksalaisissa raivinto-paikoissa, joita Sawodoilla pää-
tin löytymän useamman kuin yhden, käwisin waan kerran eli
kahdesti iviikossa aiviisit lukemassa. Tämä niin kaunis päätökseni
käivi, niinkuin moni muukin sitä laatua, turhaksi, sillä kohdatessani,
niinkuin edellisessä kirjassani mainitsin, Aunuksen ja Sawodojen
wälillä maa-miehen L:n, sain häneltä tietää, että tässä hyivässä
kaupungissa ei löytynyt yhtäkään raivinto-paikkaa, ei edes hartschew-
nacckaan, ja etta korttieria niin muodoin oli ivaikea saada, waan
erään porivarin, syntyänsä saksalaisen ja nimeltä Vogelin, sanoi
hän kumminkin matkalaisille tekemän sen armon, etta majan-
antamisella auttoi heidän kukkaroansa hoikemmaksi. Suloiset
hartscheivna-ajatukseni hajoisiivat siis kvin tuhka tuuleen ja kau-
punkiin tultuani riensin herra Vogelin taloon. Hinnoilla kuu-
kauden elosta hanen tykönänsä soivimmekin pian, maikka knsi
iltana torasimme wähän siitä, että herra Vogelilla makuu-siaksi
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minulle ei ollut antaa muuta kuin ivanha icin-ikuinen sohiva,
jonka katteen iväriä oli mcchdotoin eroittaa siihen pinttyneen lian
paksuudelta. Tähän lisäsi hän miimein kuitenkin, ainoastaan
sen tähden että minä olin Suomesta, pienoisen pään-aluksen ja
lakanan, jota kumminkaan koko olin-ajallani ei sen kowemmin
muutettu, ja tästä saaden elimme kaiken ajan suurimmassa so-
ivussa ja ystämyydessci. Herra Vogel oli kotoisin Mecklenburgs
Strelitzistä ja Miraltansa leipuri. Hän oli 23 ivuoden tvanhana
lähtenyt kotoansa Tanskanmaan ja Suomen kautta täällä Wc«
ncijällä lykkyänsä etsimään. Pietarissa olikin jo saanut onnea
helmasta kiini sen iverran, että oli asettanut oman leipuri-
kauppansa. Maan sitten oli se taas ryöstäytynyt hänen käsistänsä,
jonka tähden hän mielä kerran oli lähtenyt sitä etsimään ja
miimein asettunut Sawodojen kaupunkiin. Täällä olikin onnetar
taas ilmestäinyt hänelle, tällä kertaa pienen Venakko-tallukan
muodossa, jonka kanssa herra Vogel oli myötä- ja mastoin-
käymisensä yhdistänyt. Tämä hemmetär oli mielä minunkin
Sawodoilla ollessani aika sielvä, ja suki päänsä mielä nytkin
kahdesti päiivässä pomada-ivoiten kanssa, niin että emännän
askelet, niinkuin sen pitääkin olla, „tippuiwat rasivasta," ja hä-
nen olentonsa ilmoittihen kaikille talon asujille hajulla, nim.
hyivällä hajulla. Lisäksi tämän hempeyden toi hän isänsä perin-
tönä herra Vogelille talon eli, hänen nimeensä katsoen, pesän,
josta moni tosin olisi ivoinut päättää häntä harakaksi, waan joka
kumminkin oli tyhjää parempi. Moni olisi herra Vogelin siassa
ollut tyytyiväinen tähän onneen, waan niin ei hän. Vaikka hän
oli seltvä ivenälciinen, ivaikka äitin-kielenscikin oli jo niin unhot-
tanut, että puhui sitä sangen huonosti ei hän koskaan ivoinut
unhottaa kotoansa, niinkuin useampi hänen maa-miehistänsä tekee,
waan ikäivöitsi suuresti sinne takaisin. Aina kuin joku mat-
kalainen läksi hänen tyköänsä Pietariin päin, istui hän kauan
aikaa portaillansa kallella päin, ja kiitti onnelliseksi sitä, joka
pääsi »Europaan," joka herra Vogelin mielestä alkoi Pietarissa.
Näinä surullisina hetkinä ivalitti hän omaa kohtaloansa, joka
oli sitonut hänen Saivodoille ja katui suuresti, ett'ei ollut edes
Suomeen jäänyt, jossa rahwas hänestä oli ollut niin hylvää,
katui sitä enemmin, kuin minulta kuuli, että muutamat hänen
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entisistä työ-kumppalistansa Helsingissä, jotka nimitti, oliivat lei-
poneet itsensä mcchtaiviksi porivareiksi ja suurten talojen isänniksi,
jonka onnen muka hänkin ivarmaan olisi käsittänyt, jos olisi
ollut älyä sinne jäädä. Tätä herra Vogelin tyytymättömyyttä
nykyiseen tilaansa elättiivät hänen iveljeltänsä Mecklenburg-
Strelitzistä useasti tuleivat kirjat. Tämä iveli, perinyt heidän
isänsä hemois-kaupan, oli laajentanut sen ja ulko-arivossa niin
kohonnut, että muka oli ruhtinallinen talli-mestari ja että hänellä
joka iviikko käivi mierasna maan ensimäinen ministeri, ivieläpa
toisinaan perintö-ruhtinaskin. Tähän korkeuteen oli nyt owi
aivoinna Saivodojenkin Vogelilla, sillä se kaikessa muussa onnel-
linen iveli oli lapsitöin, ja kirjoissansa lupasi hän ottaa iveljensä
pojan otto-pojaksi ja perilliseksensä, jos tämä perheillensä tulisi
takaisin koti-maahan. Kiihoittaaksensa meidän Vogelin muutto-
halua oli iveli myös kirjoittanut, kuinka hän marsin alkaen ivel-
jeänsä masten oli rumennut säästämään munia, ja kuinka hänen
kellarissansa jo löytyi neljä sataa putellia manhaa iviiniä iveljen
juoda tuliaisiansa. Herra Vogelin kiihko päästäksensä Sawodoilla
ci näin muodoin ollutkaan ihmeteltämä, sillatassa paikassa ci
hän ukko-parka ollut maistanut märkääkään kelwollista, saatikka
puhdasta, sekoittamatointa iviiniä. Entä sitten kotimaan olut!
entäs sen soitot, sen tanssit ja muut huwitukset, joita herra
Vogel täällä ei koskaan ollut nauttinut, ivaikka kyllä oli kuusi
wuotta peräkkäin istunut ensimäisenä jäsennä kaupungin duu-
massa (magistratissa). Mutta kuinka päästä, sillä hän oli kahta-
laisesti sidottu Sawodoihin? Hän oli nainut Venakon, ja nainut
Venakon, jolla oli talo. Jospa rakkaudenkin ivoimaan Moi sen
merrcm luottaa, että se metäisi maimon miehensä kanssa ivieraa-
sen maahan, jossa kieli, usko, taivat oliivat hänelle aiman oudot,
niin ei taloa kuitenkaan ivoinut telegalle nostaa, niinkuin sen
pienen Venakon. Ia taloansa oli Herra Vogel jo kaupinnut
kokonaisen muoden, maan turhaan. Juuri minun pois-lähtiessäni
ilmautui Miimein ostaja, he syntyimät hinnoilla, ja jo tänä
syksynä lentää herra Vogel muiden matka-lintujen kanssa ilolla
ja riemulla takaisin koti-maahansa, ivieden Ninassansa siitä on-
nesta, jota hänen nuori mielensä sieltä lähtiessä niin hohtaivilla
karmoilla oli kuivastellut täällä tawattawan, ei paljon muuta
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kuin poikansa ja pienen Venakkonsa. Herra Vogelin elämä-kerta
kuivaa monen muunkin, marsinkin Suomalaisten, onnen etsi-
mistä tässä maassa.

Mutta jo arwellet: näin emme pääse koskaan matkalle,
lorutssasi herra Vogelista ja hänen suruistansa ja iloistansa.
Tosi kyllä, mutta Sawodojen kaupungissa ei löydykään paljo
muuta merkillisyyttä matkalaisen kertoa kuin herra Vogel, joka
myös nyt eroaa siitä. Vaan leikkiä puhumatta on tässä kau-
pungissa ivielä kaksi muutakin merkillisyyttä. Ensinkin tykki-teh-
das. Kaupungin läpi juokseman pienen joen eli puron warrella
tyynessä laaksossa on tama paikka, jossa sodan kauheimmat ka-
lut tehdään. Jos tassa yhdeltä puolen on huwittawa nähdä
esim. kuinka sisus siihen rauta-pölkkyyn, josta tykki syntyy, ihmi-
sen taidosta leikkautuu melkein yhtä keweästi kuin puuhun, on
toiselta puolen surkea katsoa, millä taidolla, ahkeruudella ja tyy-
nellä mielellä työ-miehet esim. taputtelewat kiini sen rauta-pelti-
kääryn, jossa ne hirmuiset kartssit lykätään tykin sisään, ja
joissa kussakin on kukaties sadoille loppunsa. Tehtaan pihalla
seisoo pieni katos aituuksen kanssa, jonka sisässä löytyy kaksi
tyMä, säilytetyt muistoksi keisari Aleksanteri Ensimäisen käymisestä
tehtaassa. Näistä on toinen muistollinen sen tähden, että keisari
mähön aikaa oma-kätisesti teki työtä sen silityksessä, ollen se kohta
tykin pintaa, jota hän takoi, nyt hopea-lastoilla merkitty, toi-
nen taas on merkillinen sen ivuoksi, että se mätettiin keisarin
läsnä-ollessa ja sai niineksensä: l^eillcawi- KuropN*). Toinen
rauhallisempi merkillisyys Sawodoilla on se kaunis kaupungin
puisto tykki-tehtaan ja Omegan wälillä kahden puolen mainit-
tua puroa, jonka kiitokseksi lienee kyllä, jos sanomme, että se
ivetäist merioja Helsingin yhteiselle puu-tarhalla, jos maan olisi
wähän suurempi ja jos mm. siinä löytyisi mitään, joka olisi
sinne-päinkään kuin Kaisaniemi.

Ia nyt emme enää woi Sawodoilla mitään kertomisen
armoista löytää, jonka tähden olemme ivalmiit lähtemään mat-
kalle, Vepsäläisten, Lyydikköjen eli pohjais-Tschuudein kieltä
kuuntelemaan. Näiden piiri alkaa noin 30 wirstan jäässä Sa-

*) Europan rauhan-tekijä.
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wodoilta etelään päin pitkin Oniegan rantaa, jossa Schoksu
(ei Sch oksa, niinkuin edellisessä kirjassani kirjoitin) on ensi-
mäinen heidän seurakuntansa. Seuraamat neljä seurakuntaa
owat ilman sitä samaa kansaa: Scholtdjäriv, Kalaig eli
Kalajeg ja Himjeg, kaikki neljä Oniegan rannalla, ja Mägi,
olema maan puolella Scholtdjärivestci. Viimeiset tschuudilaiset
talot etelään päin tässä ryhmässä owat noin 15 wirstaa Sy-
iväriltä, ja niinkuin Sywärin länsi-päässäkin jo löytyy ummikko-
menäläisiä tämän joen pohjais-puolella, niin elää niitä sen itäi-
senkin pään pohjais-puolella noin parin kolmen kylän paksuudelta.
Tschuudit itset kutsumat kieltänsä Lyydin kieleksi, maan Karja-
laiset pohjais-puolella Saivodoja sanomat sitä Schoksun-kieleksi,
marinaan sentähden, että Schoksu on heihin päin ensimäinen
lyyditkö-seurakunta. Mitä tämä sana Schoksu merkitsee, en ole
ivoinut selittää; samoin en ymmärrä nimeä Himjeg, jonka jälki-
mäinen taivut on suomalainen sana joki; nimet Kalajeg ja
Mägi selittämät itset itsensä, jota ivastaan Scholt-djäriv on suo-
meksi Soutujärivi, sillä schpldan, scholdta on suomen-kieli-
nen sana: soudan, soutaa.

Viimeksi mainitun seurakunnan kirkolla otin minä olo-
paikkani, osittain sen tähden, että se on juuri keskellä ryhmää
ja kieli siinä toiwottawasti piti olla puhtainta, osittain senkin
muoksi, että Sawodoilla ollessani olin saanut muutamia sen
talon-pojista tuttaivikseni ja erään kanssa jo korttieristcckin hänen
tykönänsä sopinut. Tultuani kylään rupesi hän mielä, arivatta-
ivasti hytvcistä palkasta, kielenscikin selittäjäksi minulle ja sainkin
hänestä sangen hymän apu-miehen, sillä hän osasi kirjoittaa ja
oli hyivin selivä ivencijän kielessä. Tämän kielen yhtäläisyys
sen murteen kanssa, jonka Lönnrot on tutkinut ja selittää ivcii-
töksessänsä, on suurempi kuin möisi toiivoakaan, muistaessa, että
näiden munetten iväliä on enemmän kuin 200 wirstaa. Kum-
pikin lyydikkö-ryhmä, tämä Oniegan rannalla ja se etelään päin
Lotina-Pellolta, jossa Lönnrot teki tutkintonsa, owat siis ailvan
yhtä kansaa. Mutta kuinka se muuten niin tarkka Sjögren ivoi
päättää tämän kansan ja Inkerinmaalla elämien Vatjalaisten
heimolaisuutta niin suureksi, että heille antoi yhteisen nimenkin,
sitä on ivaikea ymmärtää, sillä kielet todistamat toista. Epäile-
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mättä on Lyydin ja Vädjan kielten wälillä suurempi heimolai-suus kuin esim. Lyydin ja Karjalan kielen, koska molemmat ynnä
Virolaisten ja Suomen Hämäläisten kanssa kuulumat Jäämien
eli Hämäläisten kansakuntaan, jonka kieli nim monessa kohdassa
merkillisesti eroitaksen Karjalaisten lalvea-piirisestä murteesta.
Vaan joka Vädjan kielen on tarkemmin tutkinut, on pian ha-
waitsewa, että sen yhtäläisyys Viron kielen kanssa on paljoa
suurempi kuin yhtäläisyys Lyydin kanssa, ja että sen syystä
moipi kutsua maan Viron kielen murteeksi. Jos emme eri kie-
leksi lue Liimin kieltä, joka näyttääkin olleen ainoastaan lvan-
hempi muoto Viron kielestä, niin tulee näitä läämiläisiä sisa-
ruksia waan kolme, nim. Virolaiset, Lyydiköt ja Suomen Hä-
mäläiset, joiden jälkimäisten kielestä kuitenkin Karjalaisuus on
kuluttanut pois monta tämän heimokunnan yhteistä tunnus-
merkkiä. Tschuudin nimi, jos tätä ivieras-kielistä nimitystä Mielä
tarivittllnee suomalaisessa kansa-tieteessä, on siis ulotttaiva Vi-
rolaisiinkin, sitä enemmän, koska Venäjän ivanhoissa aika-kirjoissa
heitäkin usea.sti mainitaan sillä nimellä, koska esim. Peipuksen
järiveä ivenäjän kielellä mielä nytkin kutsutaan Tschuudin jär-
iveksi (tschudstoe osero), jota nimeä se ei ivoinut saada Lyydi-
köistä eikä Vatjalaisista, sen ympäri asujista, — ja koska se
haukkuma-nimikin, tschuhönets, tschuhnä, jolla Venäläiset
kunnioittamat Suomalaisia kansoja, ja joka tschuudin niinen
kanssa nähtätvästi on heimoa, kaikkein tuntijoiden lauseita myö-
ten enemmän käytetään Virolaisista kuin Suomalaisista.

Kieli-tutkinnollisista saaliistani Soutojärivellä en tässä us-
kalla laivealta puhua, sillä ne owat waan kuiwaa kieli-oppia eli
wielä kuilvempia sana-luetteloja. Lauluja Lyydin kielellä en saa-
nut sanaakaan, sentcihden että niitä ei löytynyt. Rahwas täällä
„pajattaa" kyllä sekä pyhänä että arkena, sekä työssä että jouten,
waan laulut owat ivenäjän-kielisiä, elikkä pikemmin samanlaista
ivenäjätä kuin ruotsin kieli on meillä esim. laulussa: hyökä
perjo, juuppa taala j. n. e., sillä laulajista eimät puoletkaan
ymmärrä ivenäjän kielestä muuta kuin tawallisimmat joka-päi-
iväiset puheet, eimcitkä moi selittää, mitä laulussa laulamat, soih-
dutkaan eiivät täällä ole runon puivussa, waan pahcm-päiiväistci
sopotusta. Venäläisiltä opittua, jota kernaammin luetaan, wenci-
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jaksi kuin lyydiksi. Tämän lauluttomuuden päättänee moni tul-
leen siitä, että ivenäläisyys jo liiaksi on painanut kansan omaa
hengettä ja pakoittanut sen omat kieli-kannistuksensa unohtamaan.
Vaan lvcmhat sekä miehet että naiset kertoimat ivencijäksi laule-
tun jo heidänkin nuoruudessansa eikä sanoneet kuulleensa, että
koskaan olisi lyydiksi laulettu. Sen ohessa pitää muistaamme,
että ivenäläisyys täällä ei ole saanut paljon suurempaa ivoittoa
kansassa kuin esim. ivcihää pohjaisempcma elämissä Karjalaisissa,
ja näiden seassa kaikuu ivielä Kalewalan runo, ivaikuttaivat
wielä isiltä perityt loihdut alku-peräisessä täyteläisyydessänsä.
Tästä ivoisi päättää, että Lyydiköillä oma-kielistä laulua ei ole
ollut koskaan, ja kielen rakennuskin on senkaltainen, että sitä ei
woi eikä ole ivoitu käyttää runoksi, semmoiseksi, jona runo nyt
löytyy kielessämme.

Näytteeksi tästä murteesta kirjoitin kuitenkin muutamia
mainituista loihduista ja hankin käännöksiä eräistä lvenäjän-
kielisistä saduista ja samasta Mattheuksen emankeliumin 6:sta
luivusta, joka löytyy Lönnrotin iväitlmässä, käännettynä tä-
män kielen siihen murteesen, jota hän tutki. Nämä käännökset
ivalmistuiivat sillä taivalla, että apu-mieheni ensin itseksensä käänsi
ne ja ivenäjän kirjoituksella kirjoitti käännöksensä, jonka hän sit-
ten luki minulle, ja minä, hänen amullansa parannellen itse-kuta-
kin kohtaa, jossa käännös mielestäni ei ollut hywä, sen kirjoitin
ylös omaan kirjoitus-tapaani. — Kielen puheina ollessa en
malta olla mainitsematta erästä huwittawaista seikkaa, jonka
löysin tässä murteessa. Jokainen tietää, että Suomen kielissä
ei tähän asti ole löydetty omituista sanaa sille ajatuksen kohdalle,
jota nyt merkitään ivieras-kielisillä sanoilla: herra, baarina,
saks j. n. e., josta on päätetty Suomalaisilla, ennen mierasten
henojen tuloa heidän maihinsa, ei herroja löytyneenkään. Tässä
on erehdytty suuresti, sillä päällikköjä ja niinmuodoin herroja
mahtoi kuitenkin niillä kansoilla olla, jotka satoja ivuosia tekiivät
ivasta-rintaa Voimallisia naapuriansa ivastaan ja useammat ker-
rat näiltä koko sota-joukot maahan leikkasimat, niinkuin Viro-
laisten maassansa ja Lyydikköjen Valget-järiven (Bjelo-oseron)
tienoilla tiedetään tehneen. Nämä jälkimäiset omatkin kielessänsä
säilyttäneet herruuden alku-peräisen nimen, joka lyydiksi onkuhm,
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kuhmun eli suomeksi: kuhmu. — „Kuhmu?" sanonet sinä, „sillä
sanalla on aiivan toinen merkitys Suomen kielessä, jonka kaikki
tietämät, sillä kellä ei ole edes kerran eläessänsä ollut kuhmua
otsassa." — Elähän hätäile, iveli-kulta. Suomalaisten herrat,
woiwat ennen olla yhdenlaisia kuin kaiken muun maailman her-
rat, joten sana kuhmu heidän itsenäisinä ollessaan Moi merkitä
sekä herroja että herrojen lahjoja, noita otsa-paisumia, eli toisin
selittäen, mierasten tultua maahan piti näitä kutsua heidän omalla
nimityksellänsä herroiksi, saksoiksi j. n. e., joten oma-kielinen
sana laiveammassa merkityksessänsä Virolaisilta ja Suomalaisilta
unohtui, eli muuttui merkitsemään waan sitä, jota herrat taival-
lisesti jättiivät heidän mähä-ymmärtäiväisiin otsiinsa. Tämmöiset
muutokset sanojen merkityksissä owat hyivin taivalliset kaikissa
kielissä, eikä ensinkään oudot sille, joka kieliä tarkemmin on tut-
kinut. Vaan ei mähäinen ole minun iloni, joka tämän sanan
ensimäiseksi löysin, ja tämä löytö lienee minulle ivasta maail-
massa antama sian Suomen Muistettaivien Miesten kokouk-
sessa, sillä moni näkyy pääsemän siihen paljoa ivähemmästäkin.

Enentääkseni edes yhdellä alku-peräisellä suomalaisella ni-
mellä maa-tiedettämme mainitsen tässä, että Oniegan merta lyy-
diksi kutsutaan: Anine, Anischen, s. o. Ääninen, koska suo-
malainen sana ääni lyydiksi on: an, änen. Tämmöisiä omai-
suuden-sanomia nimiä omat manhat Suomalaiset useastikin an-
taneet järiville, niinkuin esim. Pielinen, Höytiäinen j. n. e.
Niin tiedetään Laatokan merta ennen mainitun Aldogccksi, joka
nimi, niinkuin Sjögren muistuttaa, silmin-nähtämästi on suoma-
lainen sana Aallokas, ja epäilemättä kuului tämä sana tvan-
hoina aikoina: Aldogas, siitä ivähcillä muutoksella muuttuen
Lado g aksi. Nimi Omega taas, jolla tätä järiveä nyt kaikissa
maa-tieteissä mainitaan, on waan Menolainen iväännös nimestä
Anine elikkä Aninje, joten se tarkoin lyydin kieltä myöten on
kirjoitettuina. Luonnon mukaan sopiivampaa nimeä eipä olisi-
kaan antaa tälle järivelle kuin Ääninen on, sillä pohjais- eli itä-
tuuli kuin ivelloo sen naivaa pintaa, niin kuuluu järmen „ääni"
ikäskuin suuren kosken pauhina monen ivirstan päähän rannasta.
Silloin ei ole alusten hyivä olla sen pettämällä selällä, ja Har-
moin laskee se tämmöisissä tiloissa purjehtijata muuhun hami-
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naan kuin omaan pohjaansa. Mutta purjehtija Äänisellä onkin
harivinainen näkö, marsinkin sitten edellä-mainitun uuden kana-
ivan tvalmistumista. Sywärin suun ja Sawodojen kaupungin
wälillä kulkee kesässä noin pari kolme kymmentä alusta, joku
menee ehkä myös Pomentsankin kaupunkiin Äänisen pohjais-päässci,
samoin joitakuita aluksia sen itä-rannoille, ja siinä on kaikki sen
meren-kulku. Jos tähän lisäämme, että se tyynenä ollessansa
huokuu kylmää ja sumua ympäri olemalle maalle, niin näemme
että Ääninen on sangen kolkko järivi, ehkä kyllä, länsi-tuulen
liekuttaessa sen mesiä, se ivoipi ottaa semmoisenkin taimaan-sini-sen kullalla tähditellyn puwun päällensä, että sen katsomisesta ei
tahdo kylläänsä saada.

Rahwas Äänisen rannalla, minkä minä sitä olen nähnyt,
elää leiman puolesta hywin hywcisti, paremmin kuin rahwasuseammassa osassa Suomenmaata, maikka se ei näy tekemän
puoltakaan sen ivertaa työtä kuin Suomen rahwas. Mistä tu-
lee siis tämä rikkaus? Minun yksin-kertainen ajatukseni on se, että
paitse sota-miehen tekoa tällä rahivaalla on paljoa keweämmät
ulos-teot kuin suomalaisella. Kruunun talon-poika Venäjällä on
kokonansa toinen mies toinen herrojen alustalainen. Verojensa
suoritettua nauttii hän ansionsa rauhassa, rakentaa itsellensä yl-
peät talot monien tupien ja kammarien kanssa, joiden seinämät
ivälkkämät kalliista pyhäin-kumista, tee- ja kahivi-kattiloista j. n.
e. Vaimonsa pukee hän monesti silkkiin, maan aina hohtamiin
punaisiin eli keltaisiin tvaattihin, itsensä hienoin kauhtanoihin
eli hymiin turkkiin. Ia jos työ kotona ei anna kaikkea tätä,
lähtee hän muuanne onneansa koettamaan, tamallisiminasti Pie-
tariin. Niin käymät esim. tämän Soutujäriven ja sen ympäris-
tön miehet kiiven-hakkaajina työtä tekemässä ympäri Venäjän
maata, missä waan kruunu mitä rakennuttaa. Moni kiwi Se-
wastopolin ja Kronstadtin muureissa on heidän silittämänsä,
useammat patterit Itä-meren rannoilla heidän tekemänsä, niin-
kuin esim. patterit Helsingissä ja sen tienoilla, joiden tekijöitä,
kotoisin Äänisen rannalta, lienee siellä mielä nytkin. Kerättyänsä
hyivcit raha-summat palaamat he kotiin niitä perheillensä syö-
mään. Mutta rahan kanssa tuomat he muassansa myös paljo
koiruutta, irstaista tapoja ja rahan ahneutta. Tämmöinen Pie-
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tarissa eli muualla käwelyllä elänyt mies myöpi rahasta kaikki,
waimonsa, lapsensa, naapurinsa, oman autuutensakin, sen niin
monta tuhatta kertaa muutaman kopeikan edestä turhaan wan-
nottuansa. Hänen rientonsa alku ja loppu on raha, aina waan
raha. Eli muu toisen omaisuus, saipa sen sitten miten hywänsä.
Hän ci häpeä pyytäessänsä, maitta hän olisi kuinka rikas. Niin
tuli esim. Soutojärwellä sen tienoon starschini» (kylän-mies) eräsnä
aamuna minun tyköni ja walitti eileisestä praasnikasta eräässä
naapuri-kylässä päähänsä jääneen hirmuisen pohmelon, eikä tien-
nyt kuin sitä parantaa woi. Samalla kutsui hän minut wieraiksi
luoksensa muutamien Miikkojen perästä tulemalle praasnikalle hei-
dän kylässänsä, sillä hän eli eräässä toisessa kylässä ja oli nyt
Soutojärwellä wiran toimituksissa. Minä kiitin kutsumuksesta,
joka nähtäwästi ei ollut sen sydämellisempi kuin että minun siitä
olisi pitänyt auttaa häntä päänsä parannuksessa. Tätä jälki-
mäistä tarkoitusta en kuitenkaan ollut ymmärtäminäni ja wii-
mein ilmoitti hän sen suorilla sanoilla, pyytäen minulta kymmen-
kopeikaista miinaan. „Kuinka", wastasin minä, „ilkeät sinä, joka
olet koko tienoon rikkaimmia miehiä, tulla niin wähää toiselta
pyytämään! Olisit eilen juonut wähemmän, niin olisi paasikin
terwe, ja ilman sitä paranee se paremmin siten, että menet ja
uit Äänisessä kuin että nyt uudestaan rupeat miinaa juomaan".
— Suomessa matkatessasi kuin taloon tultuasi panet tupakan ja
puhetta paremmin liikkeelle saadaksesi tarjoot kukkarosi talon-mie-
henkin panna piippuunsa, kainustelee hän sitä wastaan-ottaessansa,
lavsven, etta matka-miehen warat kulumat matkalla ilmankin että
toiset auttamat häntä niitä nauttimassa, ja muka pikemmin hä-
nen welwollisuutensa oleman mieraalle tarjota. Wasta lausut-
tuasi että sinun tupakkasi on kartuusia rohkenee hän niitä piipun
ottamaan, waan tarjoaa hymällä sydämellä mahan ajan perästä
oman massinsa muistaaksesi koti-kaswuisia maa-tupakuita. Aiwan
toisin oliwat Soutojärweläiset. Hawaittuansa että minulla löy-
tyi kesän marat tupakkaa ja sikaria rupesimat he niitä lappamaan
minulta mikä milläkin aiheella, millä oli rinta kipeä, millä mat-
san-wääntäja, johon muu ei ollut hymä kuin tupakka, millä mi-
kin, ja eräs naapuri, joka oli käynyt luonani «istumassa", joka
kerta sitä toimittaen minulle että hänen sisarensa mies, pohatta



62

kauppa-mies Sawodoilla ei koskaan juottanut hänellä siellä täy-
dessänsä huonompaa juomaa kuin 6 hopea-ruplan sampanstoita,
oli pois-lähtiessäni niin rohkea että oikein kädestä pitäen pyysi
minun tupakka-ivarojeni loppua hänelle lahjoittamaan. „No, mi-
täs minä sitten itse polttaisin?" sanoin minä. „Saathcm sinä
Vosneseniessä toisin", oli hänen yhtä sellvä kuin hämitöin neu-
ivonsa. — Täänkaltaisia ja pahempiakin tapauksia olisi minulla
kyllä kertoa olostani Soutojärivellä, maan nyt ei ole aikaa kir-
joittaa enemmän niitä kuin muutakaan, sillä posti-hetki lyöpi
kohta. Jää siis toistaaksi teriveeksi!

Kolmas Kirja.

Helsingissä, syysk. 1855.
Tämän-edellinen Suomettaressa painettu kirjani oli annettu

Wosneseniestä 10 p. elok. Tässä paikassa käydessäni olin mat-
kalla Aunuksen läänin eteläisessä osassa, Ojatin (Ajatin) ja sen
syrjä-jokien tienoissa elämien, pohjais-Tschuudien (Lyydikköjen eli
Vepsäläisten) tykö. Tänne päästäkseni ajoin mainitusta kauppa-
paikasta kolme holli-mäliä suurta maan-tietä myöten Inksomitsan
kylään, josta sanottiin hywän ratas-tien oleivan aina 35 wirstaa
eteenpäin eli Widlaan (wen. Vinets) asti, Ojatin warrella. Tul-
tuani rattailla 15 wirstaa tätä tietä selitettiin kylässä, jossa he-
ivöisten muutto oli tapahtuma, että loppu-matkankin iviimeksi
mainitulle pogostalle kyllä Moi rattailla kulkea. Maan koko ky-
lässä ei löytymän kuin yhdet rattaat, ja ne oli koiva lykky nyt
saattanut Widlaan. Yötä oltuani kylässä ei muu tullut neu-
ivoksi kuin ratsain matkalle lähteminen. Koko yön-seudun arlve-
lin laatuun ja toiseen, kuinka kapineeni kulettaisiin hetvosen se-
lässä. Niitä ei tosin ollut paljo, mutta sinänsäkin oli niiden
koko ja muoto senkaltainen, että niiden ratsain kuletus näytti
mahdottomalta. Viimeinkin luulin jo keinon keksineeni tälle ku-
letukselle ja ilmoitin, kyyti-miehen tultua, sen hänelle. Hän hyl-
käsi keinoni kokonansa, toi pitkän säkin, latoi kapineista puolen
sen pohjaan, toisen suuhun, jonka sitoi lujasti kiini, ja tyhjältä
keski-kohdalta pantiin nyt säkki satulalle riippumaan, johon hän
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itse istui päälle. Toiselle heivoselle istuusin minä selkään. Tällä
keinoin matkasin sitten yhteensä noin 170 wirstaa, eikä olekaan
tätä matkaamisen laatua moittiminen muun tähden kuin sen, että
matka siten kuluu hyivin hitaasti, sillä josko ei olisikaan sääli
kapineita, jotka kiireemmin kulkien komin pahasti hytkeleivät he-
ivosen kupeilla edes ja takaisin, niin ei oma ruumis salli ajaa
muuten kuin astuttaen, joten taas tiimassa Harmoin moi kulkea
enemmän kuin wiis wirstaa. Jos nyt taiwal on kolmea neljää
kymmentä wirstaa pitkä, jotka wirstat ivielä owat „ suden juok-
semia", jos päällisiksi päiivä paistaa rökittää helteesti, eli jos
ilma on sateinen, niin että suot omat lvettyneet ja niiden malko-
sillat nilput, niin annaa jokainen, että matkalainen kernaasti
pyrkii heivosen muutto-paikkaan ja ikämöipi niitä ivähäisiä ivir-
ivoituksia, joita semmoisessa ivoipi saada. Tämän toiivon toden-
tamiseen täytyy hänen, kylään tultuansa, kuitenkin Mielä nähdä
paljon ivaimaa. Hän pyytää talon emännältä leipää, ivoita,
maitoa ja munia. Leipää on ivälttämätä joka paikassa ja sitä
ei kielletä; mutta mitä ivoihen tulee, niin on Venäläisten moi
kelivotointa Suomalaiselle, sillä hämmennettyänsä kerman (päälli-
sen) saivi-astiassa siksi, että se on ivähä meidän ivoihen päin,
sulattamat he tämän sekoituksen uunissa ja ivalaivat sen sitten
suurempihin saivi-astioihin, joissa se säilytetään taliveksi ja on
näköjänsä kuin keltaista talia. Voita jos siis tahdot ivenäläi-
sessä kylässä syödä, niin pane emäntä sitä iverekseltänsä tekemään
ja ivalmiiksi saatua suolaa se itse, sillä ivoihen niinkuin muu-
hunkin ruokaan ei emäntä raatsi panna kallista suolaa kuin il-
man nimeksi maan. Voin näin ivalmiiksi saatua käydään mai-
toja katsomaan. Lehmiä pidetään tässä tienoossa niinkuin muual-
lakin Venäjällä taivallisesti hyivin ivähä. Se talo on jo rikas,
jossa on wiis lypsäivää lehmää, ja ihmeinä mainittiin erästä
muka kauheata pohattaa Vidlassa, jolla oli iviistoista lehmää
lypsämässä. Mutta laitumet ja heinä-maat koko Ojatin tienoossa
omat niin hyivät, että heinä enimmäksi osaksi tehdään metsään
ilman aidoitta ja muitta, ja jo mirstan päässä kylästä löytää
karja samottaivan ruohon. No mikäs sitten on syynä Venä-
läisten huolimattomuuteen tässä asiassa? Ne owat paastot hä-
nen uskossansa, jotka lvierauttaivat hänen karjan tuottamista.
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ja toiseksi ei hänen naisensakaan osaa näitä korjata. Maito-ait-
tana on eteis-huone, jota myös ivieras-kammarina pidetään, ja
tultuasi siihen näet perä-puolen lattiata täynnä pienenlaisia pot-
tuisia sawesta, joiden ulko-karwan jo tekijänsä on tehnyt niin
ruskean-harmaan, ett'eiwät suinkaan likaa pelkää, ja joidenreunat
owat niin pinttyneet, sisus niin rikkoja ja karwoja täynnä, että
tähän siilvottomuuten tottumatointa sydcintäsi alkaa iloittaa ja
sinä kernaasti näistä raivinnoista olet erilläsi. Voin ja leiivän
lisäksi, jotka jo olet saanut, on sinun niin-muodoin ennenkuin
syömään moit rumeta, ivielä munat saatawa, sillä suola-kalaa ei
löydy missään ja Venäläistä inhoittaisi syödessä kalaa näin
haaltansa", niinkuin hän sanoo. Mutta jos emäntä jo edelli-
siäkin aineita antaessansa on tehnyt esteitä ja miiivytllyt, ei
hän munia kysyessäsi paikalta liikahda. Niitä ei liene talossa?
Mutta kanoja käwelee tuwan lattialla, ja kukkokin. Syy emän-
nän iviiivyttlemiseen on se, että sinä, maan tapoihin tottuma-
toin, et ole tietänyt Makuuttaa hänelle, maksamasi kaiken,minkä
otat. Hän luulee sinua taivalliseksi ivirka-mieheksi, ja ilman on
hänen sääli syöttää sinulle munia. Sanottuasi että maksat, Ju-
malan nimeen ivannottuasi, ett'et mitään ilmaiseksi tahdo, ime-
läpä rahankin hänelle edeltäpäin käteen sökättyäsi, lähtee hän
miimeinkin munia hakemaan, ja pian on atriasi malmis. Syö-
tyä pitää sinun, jos ei muun tähden niin herruutesi kannattami-
seksi, juoda teetä. Mutta teen-keittäjätä (samowaraa) ei löydy
kylässä kuin yksi, sillä nyt olemme sydän-maalla. Sitä menet
nyt itse sen omistajalta pyytämään, joka näin ei ilkeä sitä kiel-
tää, ja kantaa sen itse korttieriisi. Täällä ivalmistuu tee pian,
ja nyt juotat talon-rahivasta, juotat samomaran isäntää, juotat
hänen naistansakin, joka ei ole hennonut kalustansa luopua,
maan tullut sen jälessä luoksesi, — kaikki juotat kylläisiksi, ja
juotpa ivielä itsekin. Maksettuasi talon-iväellä, jotka näin muo-
doin ilolla ja ihmeeksensä näkemät että ivalalla ivahivistetun
lupasi täytät, olet siis malmis uudestaan matkalle lähtemään,
waan juuri heivosen selkään noustessasi muistuttaa samomaran
isäntä, että sinun sen pitämisestä olisi joku ivähä maksettaiva
hänelle; muut herrat antamat siitä muka taivallisesti kaksin rin-
noin, mutta sinulle, hyivälle bajarille, saa koko asia jäädähopea-
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rinnasta. Senkin suoritettuasi pääset toki Viimein taipalelle
lähtemään, ja hatuttomin päin toilvotvat nämä ystäiväsi sinulle
matkallasi kaikenkaltaista siunausta ja onnea, sillä siunuustellessacm
samoin kuin kirotessansakin ei Venäläinen puutu eikä säästä
sanoja.

Widlaan tultuani tapasin täällä ensi kerran Ojatin-joen,
joka niinkuin jo edellä kirjoitin, lankee Symärihin ja suus-sansa on Mallan suuri joki. Widlan kirkko on noin keski-
kohdalla sen pituutta, maan kuitenkin oli joki nyt sydän-kesällä
tässä kohden niin matala, että heivoset kcchlasimat sen poikki ja
mesi ei täyttänyt Heinoselle ivatsaan asti. Samanlaisena tapasin
sen sitten useammissa muissakin kohdin, joissa siitä poikki tulin
kulkemaan. Wenhe-kululle ja hirsien sekä puun lauttaamiselle ei
tästä joesta siis ole hyötyä muulloin kuin keiväällä, jolloin se
kuuluu paisuman hirmuisesti ja panee suuret alat alanko-maita
tulman alle. Sjögrenin ilmoituksista tiedämme, että Lyydikköjen
pesä-paikka on juuri Ojatin ylä-puoli ja lattvat, ja lyyditkö-kylät
alkamatkin, Widlasta lähtien, heti toisella puolen jokea. Näihin
minä en kumminkaan seisottunut, maan matkasin syivemmäksi
Lyydin-maahan, 20 wirstaa edellensä, lärivien (lyydiksi : lärividje)
pogostalle.

lärwissä neuivoi kylä-oikeuden piisari, jota Pyysin apulai-
sekseni kielen-tutkinnossa, waan joka oli paikkakuntaan ivasta
tullut eikä sanonut ivielä kyllin oppineensa rahivaan kieltä, täm-
möiseksi apulaiseksi tämän seurakunnan entistä, Mirastansa eron-
nutta pappia, joka oli syntynyt läheisessä Ladivan seurakunnassa
ja sitten kaiken ikänsä elänyt Lyydikköjen seassa, ja jonka piisari
kehui osaaivan paremmin näiden kieltä kuin ivenäjätä. Hän
sanoi hänen ei enää iviitsiivän käydä työssäkään ja olewan wä-
hän ryyppyyn menemän, jonka tähden hän muka mielellänsäkin
olisi rupeama minulle aivuksi, sillä keinoin iviina-rcchaa ansaituk-sensa. Nämä piisinin lauseet oliivat minulle mieleen, minä sa-
noin siis jäämäni tähän ja pian hankki hän minulle korttierinkin.
Pappi, joka piisiniltä jo oli yön-seutuna saanut tietää minusta
ja aikomuksestani, tuli huomeisna aamuna, ennenkuin kukko
oli kannukset ennättänyt jalkaansa saada, minun tyköni. Hän
oli pitkä, ivcchiva. mies, ja maikka jo 63 ivuoden ivanha. Vielä
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sekä näöltä että jalalta hyivin Vilkas. Hän oli ensin paltvellut
ponomcnina ja dicckkana synnyin-paikassansa Ladmassa, jossa
hänen isänsä oli ollut pappina, ja sitten loppu-puolen ikäänsä
tässä seurakunnassa pappina. Mennä ivuonna oli hän eronnut
Mirastansa, ja antanut sen ynnä tyttärensä kanssa eräälle Masta
semincniosta päässeelle papille, eikä sanonut henkensä elatuksesta
itseltänsä suurta huolta oleman, sillä paitse sitä, etta iväivy oli
melivollinen häntä ja hanen ivaimoansa kuolin-päimäcin asti
elättämään, oli hän itsekin nuorella iällänsä kerännyt jonkunlaisen
raha-summan, joka oli Pietarin lampartissa ivuokria kantamassa.
Näistä ivuokrista ci hän kuitenkaan muka saanut muuta kvin
mikä hänellä ivaattissa kului, sillä lamparti-setelit oliivat hanen
maimonsa mallassa, ja ukko ivalitti täta hyivin ahnaaksi ja itse-
päiseksi. Ihmetellessäni, etta hän mähäisestä papin-palkasta oli
ivoinut säästää niin svuren summan kvin kuusi tuhatta hopea-
ruplaa Manhan päimänsä Maraksi, sanoi hän sitä ci palkasta
säästyneeksi, maan kaupalla hankituksi, sillä nuorempana oli hän
käynyt jotenkin suurta karjan-kauppaa. Hän oli ostellut lehmiä
aina Wytegrasta ja Walkeajärwen linnasta (Vjeloserskista)
asti, suurella edulla ajaen eli ajattaen ne Tihminan markkinoille
eli Pietariin. Näillä kauppa-retkillcinsä oli hän hywästi tullut
tuntemaan koko sen osan Aunuksen ja Uudenlinnan lääniä, jossa
Lyydikköjä elää, ja tiesi tarkasti sanoa, missä minkin tienoon
puheen-parsi erosi toisten tienoiden kielen-laadusta. Hän sanoi
olemansa malmis rupeamaan minulle täkäläisen kielen selittäjäksi
ja siksi kelpaamansa sen enemmin kuin jo ennenkin oli semmoisena
ollut, nim. Andrej Mihailoivitsilla (Sjögrenillä), joka oli kaksi
iviikkoa elänyt hänen tykönänsä Ladwassa. ja jota hän muisteli
suurella rakkaudella. Palkkaa ei ukko Vaatinut enemmän kuin
noin puoli-tuoppisen hinnan päiivältä, ja työn päätimme seuraa-
Vana päiivänä ulottaa.

Mutta ihminen päättää ja Luoja säätää, sanoi nykyjään
eräs suuri ajattelija Helsingin Sanomissa, ja niin tässäkin
asiassa ei käynyt päätöstä myöten. Seuraamana päiivänä oli
tämän opettajakseni rumenneen ukon emännällä nimi-päiivät.
Minun tähteni oli eukko päättänyt Viettää ne taivallista juhlal-
lisemmasta Jo hywissä ajoin aamulla tuli ukko tyköni ja il-
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moitti tämän seikan ja kutsui minua nimi-päimille. Minä „ panin
päälleni parasta, ivalkeinta marrelleni", ja sitten läksimme ukon
kanssa yhdessä. Papin kartanoa näissä tienoin ei moi eroittaa
muista ympäri seisomista taloista, ja tawallisesti löytyy kylässä
aina joku pohatta talon-poika, jolla on paljoa pulskemmat raken-
nukset kuin papilla. Niin oli tässäkin kylässä kapakka-talo parem-
massa asussa kuin yksikään muu, ja astuessamme eteenpäin luu-
linkin sitä pappilaksi, ennenkuin seuralaiseni likaisimmassa kohdassa
kylän katua nousi erään talon portaille ja sanoi: tänne. Tultu-
amme sisään otettiin me ivastaan hänen ivaimoltansa, joka jo
oli täydessä juhla-puwussa, ja jonka hirmuinen lihaivuus kyllä
todensi ukon sanat, että eukko muka yksinänsä söi ivuokrat heidän
yhteisesti säästämistä rahoistansa. Heidän tyttärensä, nuoren
papin maimo, ilmestyi ivähää jälemmin, ja wiim.ein hänen mie-
hensäkin, mutta ei Mielä juhla-asussa, sillä hän oli ollut riihtä
iviskaamassa. Siistiytyänsä ja pukeutuansa oli hän sangen
sieivä mies ja josko ei oppinutkaan, niin tiesi hän kuitenkin sen
ivenan, että Suomen-maalla oli yksi tsaari kuin Venäjällä, että
Semastopol ja Veapori eiivcit olleet yhden meren rannalla ja
että Helsinki oli etempänä Pietarista kuin Viipuri, joissa kysy-
myksissä ivanhalla papilla oli hyivin'hämärät ja sekaiset tiedot.
Jonkun tunnin kuluttua eneni seuramme mielä edellä mainitulla
viisarilla ja hänen puolisollansa. Pidoista, jotka nyt alkoiivat,
en sano sen enempää, kuin että ensin tarjotun kahmin päälle
ilman ivöli-ajatta seurasi se ian-kaittinen tsjaju (tee), joka tapa on
täällä yleinen, sillä „te kewentää kahwin waikutuksen," selitti
minulle eräs pappi, jolta tämän luonnottoman taivan syytä
kysyin. Tsjajun juotua tuli puoli-päiiväinen, jonka pituista at-
riata en mielä ole koskaan nauttinut ja jonka pituisesta Jumalan
rukoilen itseäni masta ivcnjelemaan. Vaan jos minun täytyi
jo kolmannella osalla siinä annetuista ruoka-lajista olla tyytyiväi-
nen, niin söiivät muut sen enemmän, maikka ruoan suuhun
saamisessa ei ollut muuta apuna kuin ne iviisi-haaraiset kahivelit,
joita Luoja jo esi-isällemme Aatamille antoi parin.

Koko näistä pidoista en tässä olisi tcnivinnut mainita mi-
tään, ellei niissä tapahtunut seikka olisi ollut painama käänne
kieli-tutkinnoilleni Jämissä. Vanhan papin emäntä nim., jonka
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kanssa puoli-päiwäisen joutuessa oli käynyt kirkossa,
eukolle suojelija-enkeliltänsä ivielä jotakuta paria kolmea Vuosi-
kymmenistä elin-ajan lisäksi rukoilemassa, oli päättänyt palkita
tämän miehensä palmeluksen ja sentähden haettanut kapakasta
puteliin miinaa. Sen tyhjensi ukko pian piisinin kanssa, eiivätka
Viinan Vaikutukset hänessä Vielä olleet loivan Vaaralliset. Mutta
suurin asia oli se, että hän, kauan Viinatta oltuansa, näin pääsi
taas makuun. Ilta-puoleen, kuin jo olin korttierissimi, tuli hän
minun luokseni, pyysi paperia jakirjoitus-Värkkiä ja tahtoi muka mi-
nulle näyttää käsi-alaansa kirjoituksessa, koska kieli-apulaiseni piti
osata kirjoittaakin. Kirjoitus, jonka hän tässä teki, oli anomus
saada minulta puoli-tuoppisen hinta rahaa sen työn päälle, jota
yhdessä olimme rupeamat tekemään. Sen annoinkin hänelle tin-
kimättä, ja Vähän ajan perästä alkoi piiscnin kodista kaikua pa-
jatus, joka ilmoitti, että Viina-jumala oli löytänyt iveljensä runo-
jumalan. Mutta ei sillä hyivci. Myöhään illalla, minun il-
taista syödessäni, tulla kompuroi ukko ilman lakitta ja „parta
paksussa porossa, tukat kaikki taljaskassa" korttieriini, itki, nau-
roi, pajatti, tanssi ja pyysi Mielä rahaa. Minusta näytti hän
jo tyllin-kylläiseltä, minä en antanut. Hän rukoili, syleili mi-
nua, waan turhaan. Viimein lankesi hän polmillensa, kumarsi
jalkojeni juureen ja suuteli monet kerrat samisia saappaitani.
Päästäkseni tästä ilkeästä tilasta ja saatuani häneltä lupauksen
ei enempää tulla minua kiusaamaan, annoin hänelle Mielä toi-
sen puoli-tuoppisen hinnan, jonka kanssa hän heti menikin mat-
kaansa. Reuhatssimsa tykönäni hoklasi hän aina pöydältä ruo-
kaakin suuhunsa, jota häneltä suinkaan en kieltänyt, waan saa-
dakseni tietää, kuinka ankara hän uskonsa lajissa oli, muistutin
kuitenkin, että hän paasto-päimänä söi arkea eli rasivaista ruo-
kaa, josta hän hyivin kyllä tiesi suuren synnin tuleivcm. Mutta
ukko ivastasi juuri muutamia Miikkoja takaperin käyneensä Va-
laman monasterissa Petron päiivillä, siellä kaksi ivuoro-kautta
yhteen menoon papillista toimitusta tehneensä ja näin mllodoin
kaikki eli ivöhintäsäkin suuren osan entisiä syntiänsä kuitanneensa,
joten hänellä cnmattamasti nyt taas hyivä aika eteenpäin oli
tvcnaa poikkeilla hurskauden ivaiivaloiselta tieltä. Samasta
syystä teki hän julkisesti toistakin syntiä, nim. poltti tupakkaa
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niin usein kuin tmnä jaksoin hänelle tupcckka-pötkylciisiä antaa.
Kernaammin olisi hän kuitenkin polttanut piippua kuin näitä,
ja tämän halunsa ilmoittikin juuri tässä rohkeassa tilassansa si-
ten, että tahtoi kiskoa piippua hampaistani. Tässä asiassa en
hänelle kuitenkaan antanut perää, ja piipusta mäittelemisemme
olisi kukaties miten loppunut, ellei hänelle olisi juolahtanut mie-
leen, että se mahtoi olla uskoni, joka esti minun antamasta
tois-uskoisen polttaa piipustani, jossa tapauksessa hän ei millään
taivalla tahtonut saattaa minua rikkomaan hengellistä lakiani.
Ilolla makuutin minä että asian laita oli semmoinen, ja hett
jätti ukko piippuni rauhaan. Täta keinoa käytin sitten jälkeenkin
päin suurella menestyksellä semmoisia ivastaan, jotka maansa
tapaa myöten tcchtoiivat minun piippuani omana piippunansa
pitää, ja mainitun esteen sanottuani, ci sitä ivastaan koskaan
inttäilty mitään.

Toisena aamuna menin kapakkaan sekä tietelemään ukon
eileisen-illaista elamoitsemista että wähän rahaa särkemään. Tä-
män oli ukko keksinyt. Ulos tullessani kapakasta tulla haihatti
hän kotoansa, eikä malttanut juosta tietä myöten ympäri. Maan
oikasi pellon poikki, jossa hänelle aidan yli pyrkiessänsci ei käy-
nyt paremmin kuin että aidassa repi kauhtanansa, joka kummin-
kin jo entuudestansakin oli hyivin huono ja repaleinen. Hän
luuli minun ostaneeni Miinaa, ja Maikka pohmelo näytti surke-
asti ahdistaman häntä, säihkysi ilo hänen silmistänsä, sillä kuin
minulla muka oli Miinaa, niin oli sitä hänelläkin, jonka ajatuk-
sensa hän heti ilmoittikin. Pian selkeni kuitenkin ukon erhetys,
ja pahoilla mielin rupesi hän selittämään, että hänestä sinä päi-
ivänä ei ollut minulle työhön, ja huomenna taas piti hänen lounaan
syötyä lähteä erääsen iviiden ivirstan päässä olemaan kylään,
jossa yli-huomenna tuli praasnikka. Huomenna ivoisi hän kum-
minkin edellä puoli-päiivän tulla minun tyköni, jos nyt saisi
edes pariksikaan ryypyksi minulta Mielä palkkaansa. Sen annoin-
kin hänelle, mutta nyt ivahivistui minussa jo edeltä cniveltu
päätös, kokonansa erotani tästä miehestä, sillä maikka hänellä
kyllä olin haivainnut oleman hyivät tiedot Lyydin kielessä, niin
näkyi se nyt selivästi, että hänellä oli liian huikentleivainen
luonto kelivatccksensa minulle apu-mieheksi.
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Siis aloin tiedustella toista apulaista, ja sanottiinkin Lad-
ivassa löytyivän wanhan diakan, lyydikkö-syntyisen ja niinmuo-
doin hyivän lyydiläisyyden tuntijan, jolla kehuttiin kaiken maail-
man musans oleman päässä, ja jonka ei sanottu juoman muul-
loin kuin praasnikoissa. Tämän miehen luultiin tuleman sille
praasnikalle, jolle Jämien ukonkin jo niin aioissa piti lähteä,
ja minä päätin myös odottaa tätä juhlallisuutta ja mennä sille,
sekä sitä katsomaan että mainittua dicckkaa tapaamaan.

Tämmöisiä praasnikoita on kaikissa ivenäjän-uskoisissa ky-
lissä (meidänkin maassamme) tamallisesti yksi, monesti useampikin
tvuodessa. Ne imetetään sen pyhän päiivänä, jonka nimeä kylän
kirkko kantaa, ja joka sillä niinmuodoin on erityisenä suojeli-
jana. Mutta tamallisesti on kylässä paitse kirkkoa ivielä rukous-
huoneitakin (Karjalassa kutsutaan tämmöisiä „sässynäksi" ive-
näjän-kietisestä sanasta tschasoivnci), joilla myös on Pyhät suoje-
lijansa, ja joille myös imetetään praasnikat. Näin saapi moni
kylä kolme ja neljäkin praasnikkaa muodessa. Niille keräytyy
rahwasta wcchwasti, ja pää-asia niissä on syöminen, tanssimi-
nen ja pajatus. Myös tulee niihin josta kusta suuremmasta
lähi-kylästä renikan kauppias, ja kuin kylän kapakasta saadaan
miinaakin kyllältnsä, niin löytyy praasnikalla kaikki iväli-kap-
paleet, joilla ilo saadaan kukoistamaan.

Toiivocmi myöten Ladivan diatta olikin praasnikalla, pian
somimme tuumilla ja jo seuraivana päiivänä muutin Ladivaan.
Useammassa kirkon-kylässä Suomessa löytyy joku leski-atta, joka
on ivahan henas-perua, köyhäksi jäänyt, waan hyivästi eläwä
sillä keinoin, etta hänellä on arpa-kirja ja kortit, joilla talon-
pojan-tyttärille poivaa sulhaiset, ivähä lääkityksiä, joilla paran-
taa pienet silmä-kipeät, päästää hampaan-kolotuksesta j. n. e.,
ja koreoita tilkkuja, joista hän tekee emännille taskuja, lakkia ja
m. s. Sen ohessa tietää hän kaikki pitäjän juorut ja uutiset, ja
kvin märjälin puutteessa hänellä painatetaan lankojakin, niin ci
kumma olekaan, etta talonpojan-ivaimot kirkko-tiellänsä käymät
hanen luonansa istumassa, jolloin amman kahlvi-pannu ci tu-
lelta pääse, maan jolloin hänellä myös on tulonkanto-päiivänsä,
sillä käyjät tuowat, mikä ivoi-naulasen, mikä maito-leilin, mikä
mitäkin. Tämmöisiä löytyy Venäjälläkin, waan edellä lueteltu-
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jen wirkojen rinnalla pitäwät nämä parittajankin tointa, silla
hariva naima-kauppa niin herroissa kuin talon-pojissakin tapah-
tuu Venäjällä ilman parittaja-akan (smahan) aivutta. Tämän-
kaltaisen ihmisen luona sain minä kortti erin Ladivassa. Hän
oli edellä kerrotun Jämien Manhan papin tytär, oli ollut nai-
misessa erään papin kanssa, joka jo iviisi ivuotta takaperin oli
kuollut, ja eli nyt ukkonsa, mainitun papin isän, kanssa yhdessä,
joka jälkimäinen myös oli ollut pappina, maan halivauksen täh-
den, joka häntä oli kohdannut, jo kauan sitten uurastansa eron-
nut. Heillä oli hytvä talo, ivähä maan-iviljelystäkin ja he eli-
mät pensillä (pensiunilla), jota ukolla oli 20 ja lesken tyttärellä
6 hopea-ruplaa. Tähän oli leskellä senlaisia tuloja kuin edellä
kuivasimme, ja jonkun iverran sai hän sisään sitenkin, että piti
korttieria mittareille ja muille matkaamille ivirka-miehille. Hän
oli sen iverran iviisaampi täkäläisiä talonpojan-akkoja, että osasi
juoda sekä teen että kahmin, ivieläpä keittoakin molemmat, ja
että ivalitti, kuinka hänen kätensä pyki ja näkönsä päitvettyi, nyt
työssä käydessä, sillä siihen ei hän ollut tottunut miehensä eläessä,
jolloin samoivcna aina oli seisonut ivalmisnn hänen makuulta
noustessansa. Entisestä herruudesta ei hänessä ollut muuta jä-
lellä, kuin se, että tahtoi että muiden piti uskoa hänen aamulla
pitkään makaaman, jota herruuden ivälttämätöintä merkkiä hän
kuitenkaan itse asiassa ei pitänyt, sillä useasti kuulin hänen rau-
kan jo päiivän kanssa nouseman askareillensa.

Sekä tämä maimo että hänen ukkonsa, se ivcmha pappi,
oliivat muuten merkilliset sen tähden, että pahemmin pahinta
mustalaista pyysimät, puistiivat kaikkea, mitä maan nökimät mi-
nulla. Heille piti antaa paperia, kyniä ja lättiä, edellensä kynt-
tilöitä, teetä, sokuria, sanalla sanoen kaikkea, mitä muassa oli ja
mitä emäntä iviime kerran Vidlassa köydessänsä muka oli un-
hottanut ostaa. Ukko tahtoi minua itsellensä ostamaan nuus-
kuakin, jota minulla ei ollut, ja määräsi siksi tarivittaivan tschet-
ivertcckan (25 kop. hop.). Tämän häivittömyytnsä peitti hän
sillä, että lupasi edestäni lukea rukouksia, joiden määrä ja pituus
tulisi senivertainen, kun iverran hänelle rahaa jättäisin, ja sanoi
tätä rahaa ei tuletvani katumaan, sillä hänen rukouksensa oliivat
hyivin teholliset. Tämmöisiä rukouksia tukikin hän alinomaa.
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pitkästä nimi-listasta aina rukouksen alussa mainiten niiden ni-
met, jotka olilvat hänen palkanneet puolestansa taiivasta lähes-
tymään. Minua inhoitti tämmöinen elatus-keino, marsinkin yh-
dekskymmen-ivuotisella hautaan ivajooivalla ukolla, enkä paljo
huolinutkaan peittää ylenkatsettani häntä ivastaan, josta itselleni
seurasi se paha, että ukko, päättäen minut täydeksi pakanaksi, ei
sanonut yhdenkään kristityn papin rupeeman minulle taiivaan
oivea longistamaan, ja kuin sitä, hänen luulonsa jälkeen,maail-
mallisen ihmisen itsensä oli mcchdotoin amata, niin arivaa jokai-
nen, mihin hän minun tuomitsi.

Paitse sitä ivastusta, mikä minulla oli tästä ukosta, oli
kymmen-päimäinen oloni Ladivassa sangen hupainen. Rahwas
täällä snlon sydamessä oli siiivoa ja hiljaista, ja työni juoksi
erittäin hyivästi sentähden, etta apulaiseni, ivanha diatta, oli
selmci-päinen ja ymmärtämä mies. Hän oli syntyjään tästä sa-
masta kylästä, oli poikana saanut wähän opetusta Aunuksen
kaupunkia lähellä oleivassa Alekscmteri-Sivirskin monasterissa, ja
sitten Mielä puoli ivuotta ollut Uudessa linnassa (Noivgorodissa)
oppiansa lisäilemässä. Näin oli hän oppinut ivenäjän kielen
oikein kieli-opillisesti, ja ymmärsi käyttää tämän oppinsa omaakin
kieltänsä tutkittaessa. Muuten oli hän kaiken ikänsä elänyt täällä
koto-kylässänsä ja oli hyivin tuttu ja rakastettu ympärinsä, niin
että praasnittaa ei praasnittcma pidettykään, jos häntä ei ollut
läsnä, sillä hän oli taitama kertoja, ankara pajattaja ja hyivä
juoja. Hänen karkea äänensä, ivahiva kasivunsa ja tuuhea par-
tansa cmtoiivat hänen käytöksellensä ja koko olennollensa sem-
moisen cnivoisuuden, että pojat joka paikassa nostiivat lattiansa
hänelle ja ivanhemmat häntä leikillä kutsumat proto-jereiksi (ro-
mastiksi).

Meisesti ylen-katsoo Mallan päällä oleiva kansa aliansa
oleivien pienempäin kansojen kieltä, jonka Lyydin kielestäkin
tulin haivaitsemacm Scholtjärivellä, jossa pappi, maitta neljä-kym-
mentä muotta palmellut Lyydikköjen seassa, tuskin tiesi sanaakaan
heidän kielestänsä, ja jossa rikkaammaksi ja mahtaivammaksi
päässeet Lyydiköt itsetkin kernaammin puhuiwat wenäjätä kuin
omaa kieltänsä. Toisin oli asian laita täällä Ojatin tienoilla.
Tämän tienoon synkeä salon-luonto, sen köyhyys ja se seikka,
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ett'ei sen läpi kule yhtään tietä, owat tehneet, että Venäläiset
owat jättäneet sen rauhaan, elikkä jos heitä on sinne joku tullutkin,
on tulijan ollut mahdotoin saada omaa kieltänsä taivalsi, ja
maitta hän on ollut pappikin eli muu ivirka-mies, on hän per-
heillensä ivähitllen taipunut maan kieleen ja, niinkuin edellä
kerrotuista esimerkeistä olemme nähneet, miimein paremmin osan-
nut täkäläisen rahivaan kieltä kuin omaansa. Tämä^ seikka on
maikuttanut rahivaasen takaisin siten, ett'ei se häpeä kieltänsä ja
että se näissä tienoin tulee ivielä kauan woimassa pysymään.
Tässä Ojatin tienoossa on rahwas pitänyt oman alku-peräisen
nimensäkin muistossa. Edellä olemme nähneet, että Äänisen
rannalla asuivat Tschuudit kutsuivat itseänsä waan Lyydeiksi eli
Lyydiköiksi, joka tulee ivenäjän-kielisestä sanasta ljudi, mer-
kitsemä rahivasta, ja jolla nimellä mekin entistä myöten olemme
heitä tähän asti kutsuneet. Näin on näillä samanlainen nimi
kuin Virolaisilla, jotka myös eiivät tiedä itseänsä muuten nimetä
kuin maa-rahMaaksi ja kieltänsä maan maa-kieleksi. Ojattilai-
set sitä ivastaan kutsumat itsiänsci Vepsäläisiksi ja kieltänsä
Vepsän eli Vepsän kieleksi, joka nimi niinkuin paljo muutakin
kansan alku-perciisestci kansallisuudesta jo muissa osissa sen alaa
on unohtunut. Ei tamitse siis ensinkään epäillä, että tämä ni-
mi, maikka sitä nyt käyttää waan yksi osa tätä kansaa, ennen ei
olisi ollut sen yleisenä nimenä, jota päätöstämme ivahivistaa se-
kin seikka, että pohjais-puolimaisen Aunuksen Karjalaisetkin ylei-
sesti kutsumat näitä serkkujansa Vepsäläisiksi. Tässä otamme
sentcihden tilaisuuden tärkeimmästi kehoittaaksemme kaikkia tästä
kansasta eli sen kielestä Masta kirjoittamia, että heittciisiivät pois
nuo muukalaiset nimet Lyydit, Tschuudit ja muut, joihin
ylpeiden naapurien haliveksiminen ja ylen-katse on ncihtäivä juuri,
ja antaisimat tälle kansalle sen edun, jota ei kielletä keltään yksi-
näiseltäkään ihmiseltä, nim. kunniallisen oman nimensä nautin-
non. Tähän on heillä sen suurempi oikeus, kuin heidän esi-
isänsä omat tämän nimen historiaankin kirjoittaneet. Sillä Ve-
näjän ivanhimman historioitsijan Nestorin Vessit eiivät ivoineet
olla muita kuin nykyisten Vepsien eli Vepsäläisten esi-isiä,
maitta perilliset eimcit ole kuin mähäiseksi osaksi ivoineet pitää
mallassansa isien jättämää maata. Se on Sjögrenin erhetys
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kirjassa: Ueber die ätteren Vohnsitze der lämen, joka
meidän kansan-tutkijoiden silmissä kauan on polkenut tätä nimeä.
Hän oli jo ennen tämän kirjansa kirjoittamista jayleisesti ennen
koko sitä suurta matkustustansa, jonka armollinen jakiitettätvä hedel-
mä se on, kirjallisesti päättänyt että se kansa, jota Nestor Mes-
siksi kutsuu ja joka eli Bjeloseron järiven ympärillä, mahtoi
kutsua tätä järiveä Vesijäriveksi ja siitä itseänsäkin Vesitöisiksi,
josta Venäläinen muukaloimalla muka sai nimen Vessit. Tämmöi-
nen edeltä-käsin päättäminen on aina määrällinen, ja tehdyksi Sjö-
grenillä, jokakaikessa koki totuutta tarkoittaa, olisi sitä ivaikea uskoa,
ellemme tietäisi, että hänen sitä kirjoittaessaan Vessien eli sen suo-
malaisen kansan, joka Nestorin aikoina eli mainituissa seuduissa,
luultiin jo kokonansa ilmoilta häivinneen. Mutta mainitulla mat-
kallansa löysi Sjögren samoissa tienoin suomalaista kansaa, joka
kutsui itseänsä Vepsäksi, ja toiseksensa tuli hän tällöin myös
tietämään, että tämä kansa ei kutsunut Masta mainittua järiveä
Vesijäriveksi, maan Vauget- eli Valgetjäriveksi, jonka Venä-
läiset sanasta sanaan kääntäen tekimät nimeksi: bjeloje osero, Bjel-
osero. Näissä kahdessa seikassa, jotka hän itse uskollisesti ker-
too, olisi hänelle jo pitänyt olla kyllä todistusta siitä, että edel-
linen päätöksensä Vessin nimen tulemisesta suom. sanasta We-
siläiset oli Määrä, tvarsinkin koska sanasta iv esi Vepsäläistenkin
kielessä pitää johdettaa nimi Veteläinen, ei Vesilciinen, ja
että samainen Vessi eli Vessa ei ollut muuta kuin Venäläisen
kielellä pehmennyt nimi Vepsä. Vaan tätä ei hän nimittä-
mässämme kirjassansa tahdo myödyttciä. Todistuksia, joilla hän
puolustaa entistä päätöstänsä, olisi liian laivea ruweta tässä
kertomaan, koska halullinen lukija löytää ne täydellisinä itsestä
kirjasta. Niiden joukosta otamme tähän maan yhden, joka myös
perustaksen Väärälle kokemukselle. Siitä nim. että kaikilla ny-
kyisten Vepsäläisten kylillä muka on ivenäläiset nimet päättää
Sjögren, että koko heidän alansa olisi ensin ollut Venäläisten
Amllassa, jotka olisimat Viljelleet ja rakentaneet muun ju joiden
kielestä kylätkin olisimat nimensä saaneet, maan että heidän
olisi pitänyt taas luopua maasta ja jättää se Vepsäläisille niissä
myllyissä, joita täälläkin kansojen edes takaisin siirrellessä tapah-
tui. Tämä päätös on kuitenkin määrällä pohjalla. Koko Oja-
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tin tienoossa samoin kuin Äänisenkin rannalla on ei ainoastaan
kaikilla ivepsäläis-, waan myös suurimmalla osalla ivenäläis-
kyliä suomi-peruiset nimet, joita rahwas keskenänsä käyttää.
Vaan kirkon- ja henki-kirjoissa, mittarien luetteloissa jakartoissa
omat molempien nimet ivenäläisiä, useammassa kohden maan
josta kusta ristimä-nimestä (sanotaan tamallisesti paikan ensi-
mäisen asujan nimestä) tehtyjä, niinkuin: Imanosstaja, Timofe-
jefstajll, Trofimoffiaja j. n. e. Tämmöiset kirjat, kartat ja muut
sanoo Sjögren, niissä löytyivien nimien tähden, joka paikka-
kunnassa tarkoin läpi käyneensä. Näiden nimien tvääryydestä
ja siitä, että hän ei tarkoin ottanut Maaria rahivaan kielessä käy-
ttämistä nimistä, päättää hän ivenäläisiä nimiä alku-peräisiksi
ja niiden antajia maan ensimäisiksi asujiksi, josta taas seuraisi
että Vepsäläiset masta myöhemmin joutuiivat sen isänniksi ja
että niinmuodoin Nestorin Vessit oliivat toinen kansa, toista
Vepsäläiset.

Tässä lienee nyt tilaisuus sanoa muutama sana näiden kie-
lestäkin ja sen aarteista. Suomalaiselle kielen-tutkijalle on tästä
murteesta paljo selkoa sekä kieli-opissa että sana-kirjassa. Vaan
kuin useamman lukijan pelkään tämän-laatuisissa kokemuksissa
ja löydöissä ei löytämän sitä miellytystä, joka niistä on kielen-
tutkijalle, niin jätän Vepsän kielen kieli-opilliset ja sana-kirjalli-
set edut tässä mainitsematta. Mitä taas sen hengellisiin acntihin
tulee, niin ei niistäkään ole paljo lausumista. Edellä olen jo
sanonut, että Äänisen Vepsäläisillä en tawannut lauluja ensin-
kään. Sama oli niistä yleinen lause Ojalillakin, nim. että lau-
lettu on iki-muistoisista ajoista ivenäjciksi ja että lauluja ei ole
koskaan löytynyt ivepsäksi. Satuja taas löytyy paljo, waan
niistäkin nähdään pian, etta owat parhaasta päästä Venäläi-
siltä saatuja, ja pcnaat satujen sanojat tcnjoccksetkin aina ker-
naammin ivenäjäksi kuin omaksi kielekseksensä niitä kertomaan.
Sana-laskuja ja arivoituksia löytyy sitä ivastaan Vepsäläisil-
läkin, ja niiden muoto todistaa, että niitä ei ole naapureilta lai-
nattu. Jälkimäisiä kirjoitin Ojatilla noin puoli-sataa, janiistä saan
kielen näytteeksi suomennoksen kanssa painattaa tähän seuraamat.

1. Neitschykäine ischtub liphaisches, kasinne irdal? Na-
gris mas.
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2. Pol hebot, pol habat? louh-segl.
3. Mustan söb, waugtan situb? Mclnits.
H. Waugtan söb, mustan situb? Lä moi sare se s.
5. Must da pehmed, märg da maged? Paschtkas.
6. Märg masa aidan taga? Kjel.
7. Päiwäl rippub, a yol reighu? Koukuin e ukses.
8. Lehm pätschisch, händ irdal? Lämoi i sawu.
9. Ymbri päs ei hwati, ymbri pöydos hwatib? Silm.

10. Kaks kurged pälitschi meres katsutas, toinen toscht ei
woikoi sabutada? Keranden korwad.

11. Mi om notktemb wet? Samu.
12. Kaks neitschykäischt yhtel lawal kargaitas? Petkleil

surwotas.
13. Pä tohine, Mats töine, jawgad kiwisched? Not.

Suomeksi.
1. Neitsykäinen istuu arkussa, kassa (palmikko, letti) ul-

kona? Nauris maassa.
2. Puoli hewoista, puoli haapaa? Jouhi-seula.
3. Mustan syö, malkean sittuu? Mylly.
H. Valkean syö, mustan sittuu? Tuli päreessä.
5. Musta ja pehmeä, märkä ja makea? Paistikas.
6. Märkä Masitta aidan takana? Kieli.
7. Päimällä riippuu, maan yölläreikään? Owen koukku

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

10. Kaks kurkea päällitse merestä katsomat, toinen toistansa
ei woi saawuttaa (tawata)? Korwon (saawin) korwat.

11. Mikä on notkeampi mettä? Sawu.
12. Kaksi neitsykäistä yhdellä lattialla tanssiwat? Petke-

leillä surwotaan.
13. Pää tuohinen, watsa liinainen, jalat kiwiset? Nuotta.
Isämeidän rukous kuuluu tässä kielessä, wenäjän-kielisestä

uudesta testamentista käännettynä, seuraamalla tawalla:
„Tatoi meide, kudam oled taiwhal; sädkahase puhthaks ni-

mi sinun; tulgha tsarstm sinun; da liinob Mald sinun i mal
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kut taiwhal; Leib meide kaikutscheks päiivaks anda meile tjänam-
bäi; i jätä meile Völgad meide kut i mö jcitamoi ivölghiischile
meide; i ala anda meid iskusaha; a pjästa meid pcchas; sida
möd mi sinun om tsinstw, i wägi, i kuulund igan kaiken. Amin."

Kielen näytteeksi saakoot Vielä seuraaivat satuset tässä sian.
1. Orl.

Kysuiba orlal: mihe sötat sina itscheis poigid muga korttas
taiwhan al? — Orl simii: rohtischibak hö kasnuded lähetase päi-
Väischen lost, kut mina heid sötaischin alahan mas?

2. Kukoin karangg.
Sanu milein, kysii kadag kukoin karanggol, miksch sina muga

nälghiine sobihe, mändes siiritschi sinusaisch mehed*); mida sina
tahtoit sata heisch? mihe hö sileisch koschutas? — Ni mihe, sa-
nii kukoin karangg; mina i en tahtoi cmastada heid mehel, tcch-
toin maische rebitada heid.

3. Lambas i djumalan-lindiine").
Djumalan-lindiine lebastihe lambhan päle, mise rasita hä-

nel mähäischen ivillad itschesa pesaks. Lambas rubens iverdusiine
bypta sinna i tänna. Kut sina milein yhtel muga stup? simii
djumalan-lindiine; paimnele sina käsket otta itschesaisch kaiken
ncchkha-sai Millan, a milein otkaschit pitschukaisches klakiisches.
Miksch muga netsen sädad? — Netsen sadan siksch, sanii lambas,
mise sina ed malta milain minun ivillad otta muga cnmhutt
kut paimen.

Suomeksi.
1. Kokko.

Kysyiivcit kokolta: mintcihden elätät sinä poikiasi niin kor-
keassa taiivaan alla? — Kotto sanoi: uskaltaisitvatko he kaswa-
neina lähetä auringon luokse, kvin mina heitä elättäisin alahana
maassa?

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

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

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

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

hän ivillaa pesäksensä. Lammas alkoi nuhaisena hyppiä sinne
ja tänne. Kuin sinä minulleni yhdelle (olet) niin ahnas? sanoi
päästi; paimenelle sinä annat luivan ottaa itsestäsi kaiken ivillcm
nahkaan asti, waan minulle kiellät pienoisesta tulloisesta. Miksi
niin tämän teet? — Tämän teen siksi, sanoi lammas, että sinä
et osaa minultani Millaani ottaa niin lempeästi kuin paimen.

Työni lopetettua Ladtvassa olisin suurelle maan-tielle ivoinut
palata samaa tietä, jota mennytkin olin, ellei mieleni olisi teh-
nyt paikalla tiedustamaan, mitä murretta, karjalaistako ivai ivep-
sciläistä, Ojatin-tienoon itäisessä, eli Aunuksen läänin etelä-itäi-
sessä, osassa puhuttiin. Sekä Ladivassa että jo edellälin sanot-
tiin kyllä näiden tienotten kieltä aiman yhdenlaiseksi kuin kieli
tässä seurakunnassa ja sen ympäristöllä. Waan Köppenin kansa-
kartta puhui toista. Tämä Pietarin Tiede-Akatemian jäsen on
nim. Schubertin maa-tieteelliselle kartalle, jota Venäjän maan
europalaisesta osasta on noin 50 lehteä, eri Marillansa kuivan-
nut kunkin kansakunnan alan ja piirin. Tätä suurta kansa-
karttaa ei löydy kuin kaksi kappaletta käsi-kirjoituksessa, nim. toi-
nen mainitun Tiede-Akatemian kirjastossa ja toinen Pietarin
keisarillisella maa-tieteellisellä seuralla. Mutta jälkimäinen seura
on siitä painattanut pienemmässä mitassa tehdyn kopion neljälle
lehdelle. Niin pää-kartassa kuin tässä kopiossakin antaa tekijä
mainitussa osassa Aunuksen lääniä, keskellä Vepsäläisten piiriä,
ei ivähemmän kuin kokonaista kolme laajaa seura kuntaa Karja-
laisille, maikka näiden historiallisesti ei tiedetä koskaan jalkaa
astuneen Äänisen jciriven etelä-puolelle. Väärjämen pogostan
kautta tultuani Schimjäriven kirkolle halvcutsinkin^ että rahwas
Ojatilla oli oikeassa ja etta herra Köppen on tehnyt svuren ivian
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pannessansa Karjalaisia tänne, sillä kieli täällä oli puhtainta
Vepsää ja täksi sanottiin niiden kahden toisenkin, Pääschjämen
ja Kuschtjämen, seurakuntain kieltä, jonka kansa-karttaa myöten
niin ikään olisi pitänyt olla karjalaista. Tämä suuri Mika, jo-
hon lvirka-miesten tuottamattomat kertomukset omat syynä, tu-
lee oiastuksi nyt paraillaan tekeillä olemassa kolmannessa painok-
sessa herra Köppenin mainittua karttaa.

Tästä asiasta selivän saatuani ja ivielä pari päiivciä Schim-
järivessä kuunneltuani kansan kieltä, paatinkin lopettaa Vepsä-
läiset tutkintoni ja palasin maan-tielle Suschtan (men. Oschtan)
kylässä. Schimjäriven ja sen Väliä on 40 wirstaa, joka on
yksi ainoa hirmuinen korpi, jossa edellisen iviikon rankat sateet
oliivat niin mettäneet maan, että Heinoset melkein joka as-
keleella upposiivat Maan. Tie, joka Harmoin oli löytänyt kan-
gas-harjanneen tuikeaksensa ja enimmiten juoksi pitkin korpi-
jokia eli jämiä, sillä se kulki pcnaasta päästä talmi-tien jälkiä,
oli muutenkin niin ryteikkö, niin kehnoilla malko-silloilla ivarus-
tettu, että ratsastajan monin paikoin piti pitkät matkat heivois-
tansa taluttaen jalan astua. Ia ivaikka lepoakin oli pidetty
noin puoli-wälissä taiivalta tehdyllä tulella, oliivat sekä miehet
että heivoset, myöhään illalla Suschtaan tullessa, niin Väsyksissä,
että edelliset eiwcit tcnwinneet Maistakaan ennen maata ru-
peamistansa, ja jälkimäiset iviimeisillä ivirstoilla tuskin enää pys-
tystä pysyimät. Suschtasta tulin Latina-Pellolle ja siitä samaa
tietä Pietariin, jota kemciällä olin tänne mennyt.

Lopuksi saan mainita, että jos kellä mielä olisi halu käydä
tutkimassa Vepsäläisten kieltä Ojatilla, niin olisi mainittu Schim-
järiven kirkon-kylä sekä kielen-puhtauden että muun puolesta siihen
sotveljain paikka. Matkustaa tälle kirkolle Möisi helpoimmin ja
huokeimmin, Sortalvalan, Aunuksen ja Latina-Pellon kaupun-
kien kautta. Viimeksi nimitetystä ei Suschtan posti-paikkaan
Arkangeliin menemätä tietä myöten tule kuin noin 130 wirstaa,
niin etta koko matka Sortaivalasta Schimjäriven kirkolle ci tulisi
tekemään kvin Vähän päälle neljän sadan Virstan.





Matka UMcmM mosina 1858 ja 1851.





Gnsimäinen Kirja.
Kasanlssa, toukok. 1856.

„Kristos woskres! Kristus on ylös-nousnut!" kajahti ääni
sunnuntai-aamuna 29 p. huhti-kuuta huoneessani ennenkuin olin
wuoteelta ennättänyt nousta, ja edessäni seisoi iloisella katsan-
nolla portin-ivcntija täydessä ala-upsierin pimussa, hän on nim.
entinen sota-mies. »Totisesti on Kristus ylös-nousnut!" tulee
tähän ivastata, ja sitä ynnä suun- ja juoma-rahan antamista
en minäkään taimin-lyönyt, jonka kanssa ukko meni toisille talon
asukkaille samaa onnellista sanomaa julistamaan.

Kristos woskres! Meillä on siis pääsiäisen iloinen pciiivci!
Mikä suuri juhla! Totuuden ankaran ja »vilpittömän saarnaajan
owat pimeyden ja itse-ivaltaisuuden puolta-pitäjät kiehtoneet, tuo-
minneet ja kuolettaneet. Synkeä suru sydämessä seisoo koko ih-
miskunta tämän sankarinsa haudalla, epäillen, haikeroiden, to-
dellako ja iäksi päimäksikö pimeys Mallan moitti, koska sen ruh-
tinat nyt niin riemasteleimat. Lyhyt on kuitenkin tämä heidän
riemunsa, sillä juuri kuolemallansa on ivalon sankari heidät tvoit-
tanut ja kahlinnut, epäilemättömänä herää hän kuolluista, mato
leivenee kaikelle maailmalle ja kaikki ihmiskunta riemuitsee.

Tämmöinen on pääsiäis-juhlan aine ja sisällys. Eikä Ve-
näläinenkään puutu riemua sitä iviettäessään. Hän on paas-
tonnut kokonaista kuusi iviittoa ja etenkin ankarasti iviimeisen
eli piina-miikon, jolla ivirkakunnat ja koulut eiivät istu ja jonka
kuluessa rahwas ripillä-käymisellä eli muun ulko-käytöksen täyt-
tämisellä kokee Valmistaa oman-tuntonsa pääsiäisen hettumalle.
Silmin-nähtäivällä leivottomuudella odottaa jokainen tämän hir-
muisen ajan loppua ja kaksi Viimeistä päimää Marsinkin omat
pitkät kuin nälkä-Vuodet. No, miimein kuitenkin alkaa pääsiäis-
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lauantain ilta pimetä. Jokainen peseksen puhtaaksi, pukeutuu
juhla-ivaatteihin ja astuu kirkkoon. Ia hymän aikaa täällä ru-
koiltua ja tuohusten kanssa tuhrattua sen kammion ympärillä,
joka keskellä kirkon lattiaa kuivaa Kristuksen hautaa, kaikuu juh-
lallinen kiitos-tvirsi, kellot rupeaivat soimaan, ja kaikki todistaa,
että se. surkea puoli-yö on ohitse. Kaikki ehättäwät nyt kotiin,
jossa muna-röyköt, sian-liittiöt ja miina odottaa. Tuskin yksi-
kään muistaa nyt enää tämän juhlan kallista alku-perää, jokai-
nen ajattelee maan mahansa ja sen tyydyttämisen päälle, samoin
kuin paastonkin aikana useampi lienee surunut oman Maisansa
tyhjyyttä enemmän kuin Kristuksen miatointa piinaa jakuolemaa.
Sen siacm Hellaksenkin pääsiäisen tultua jokaiuen kaikkea nautti-
maan mitä Maan itänänsä ivoipi, ja ivalon ja lvapauden juhla
muuttuu kaiken-kaltaisen lihallisuuden ja hetkuman telmännöksi.
Tätä iloa kestää sitten koko seuraama iviitto, jolloin ei köyhin-
kään tee työtä, waan käypi kestiä, juopi miinaa ja parantelee
päätänsä, uudestaan samaa Miinan-juontia ja testin-käyntiä ivoi-
dcckseen nauttia. Joka päimä aina seuraawacm suuuuntaihen asti
kaikuivat kellot koko puolenpäiwän-edellyksen, ja kuin muutamien
ivirstain laweudella seisoo noin 60 kirkkoa niinkuin esim. Kasa-
nissa, niin arwaa jokainen, mikä helinä ja humina ivenäläisessä
kaupungissa pciäsiciis-iviikolla on.

Mutta jo liiaksi hairahdin näistä asioista juttelemaan,
maitta aikomukseni maan oli sanoa, että täällä nyt on pääsiäi-
nen, ja että tuin jokaisella on lupa laiskana olla, niin on mi-
nunkin täytynyt ivakaisempi työ jättöä, jonka siaan päätin ker-
toa jotakin Kasimin kaupungista ja sen merkillisyyksistä. Sen
katuja, toria, kirkkoja en kuitenkaan huoli rumeta luettelemaan,
siitä lukija wähän hyötyisi. Sanon waan kaupungin ulko-tilasta
sen, että se on hywästi rakennettu, suorilla ehkä ei aina puh-
tailla kaduilla, ja että asujanten määrä tekee noin 50 tuh. hen-
keä. Kasan ei ole aitvcm Volgan reunalla, waan noin 6 wirs-
taa tämän joen idän-puoleisesta rannasta, pienen Kasanka-nimi-sen joen warrella. Volgan oikea ranta on korkea hieta-äyräillö,
Vasen (pohjaisen ja idän-puoleinen) ranne sitä Vastaan hyivin
matalaa niitty- ja suo-maata, jonka joki tuimillansa ollen monen
Virstan laajuudelta peittää Medellä ja keivciällä kokonaisen kuu-



85

kauden pitää järwenä. Tämä on syy siihen, että kaupunki on
näin kaukana kaupan-käynnille niin tarpeellisesta joesta, joka
suurina tulma-ivuosina tännekin asti tekee suurta ivahinkoa esi-
kaupungeissa.— Kasan on Tatcnilaistn perustama. Kuin Mon-
golilais-tatcnilainen maailman-malta hajosi pienempiin osiin, aset-
tui eräs heidän ruhtinaistansa tähän Volga-joen rannalle ja pe-
rusti Maltakunnan, joka seisoi noin 300 ajastaikaa eli ivuoten
1552 asti. Monien reistausten perästä onnistui tällöin Venä-
läisille suur-ruhtinas livan Vasiljetvitsin johdolla Kasanin Mal-
laaminen. Hirmuisen Meren-muodatuksen pidettyänsä hämitti tämä
ruhtinas sen entisen tilan, kukisti kaikki mahometiläisten kirkot
ja ajoi kaupungin tähän uskoon kuulumat asujamet sen edus-
talla esi-kaupungeissa elämään. Pysyttciäksensä ivoiton ivcnmem-
maksi rakensi bän kaupungin entisen tatcnilaisen linnan sialle eu-
ropalaisen sota-taidon mukaan marustetun linnan useammilla tor-
nilla, jotka samoin kuin muuritkin mielä seisomat ja ulko-näöl-
tänsä omat samanlaiset kuin esim. Saivonlinnan tornit Suo-
messa. Myös muutti hän Venäjältä rahtvasta kaupungin asuk-
kaiksi, ja siitä ajasta on se niin menäläistynyt, että siinä paikan
entisiä asujia Tatarilaisia ei ole kuin noin kuudenneksi osaksi koko
iväki-luwusta.

Nämä Tatcnilaiset oivat Krimin tätä nykyä kuuluisien Ta-
tcnilaistn kuin myös Turkkilaisten kanssa yhtä kansaa, ja tämä
on kielensä puolesta heimolaisuudessa Suomen kansojen kanssa*).
Muista kaupungin asujamista keksii oudonkin silmä pian Tata-
rilaisen hänen runnottaasta ja solakasta manestansa, mustista
ja ivilttaista silmistänsä, ja suora-nenäisestä ja kauniista muo-
dostansa. Hänen ihon-karmansa ei ole mustempi kuin muiden-
kaan Europalaisten ja monesti näet aiivcm lvalkea-iverisiäkin Ta-
tarilaisia. Hänen käyntinsä ja ulko-käytöksensä on tasaista ja
hiljaista, jonka tähden se aina kutjastelema Venäläinen kutsuu-
kin häntä hauttuma-nimellä b arinaksi (herraksi). Luonteensa
puolesta on hän puhtautta rakastama, tyyni jarehellinen; missä

*) Lukematta Siperian Tatarilaisia, joiden määrää en tiedä ilmoittaa,
nousee tämän kansan luku Wenäjän waltakunnassa Vaschkirien (392 tuh.).
Meschtscheräkien (80 tuh.) ja Kirgisien (82 tuh.) kanssa, jotka puhuivat saman
kielen murteita, noin 2 miljonan paikoille.
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hän Valehtelee eli harjoittaa koiruutta, on se muilta opittua.
Kuin hän taivcnaa myödessänsä näkee kenen muukalaiseksi, il-
moittaa hän oikean hinnan kohdallensa, ja jos sitten ivenäjän
tapaan mielä rupeat tinkimään, sanoo hän: „minä en ole Ve-
näläinen, olen mahometiläinen, ja meidän laki kieltää kohtuu-
tointa hintaa ottamasta". Häpeällä seisot kristin uskosi kanssa
miehen edessä etkä moi hänen lauseesensa mitään Mirkkaa.

Maalla omat maan-iviljelys ja karjan-hoito Tatarilaisten
elatus-keinot, jakiiivaimmatkin Venäläiset myödyttäivät että tämä
kansa samoin kuin Tschuwaschitkin omat paljoa taitaivammat ja
ahkerammat macm-iviljelijät kuin Venäläinen. Kaupungissa on
Tatarilainen yksi kolmesta: joko kauppa-mies, käsi-työläinen eli
rcchti-mies. Ensimäisen luokan kauppa-mieheksi jaksaa Harma tästä
kansasta kiiivetä. Sitä enemmän rakastamat he rihkama-kauppaa,
ja missä heitä enemmältä löytyy, niinkuin Kasanissakin, kuluu
Harma päimä, ett'ei luonasi käy näitä itä-maalaisia saksoja, tuli-
tikkuja, saippuata, halaattia (makuu-nUttuja), hyivän-hajullisia moi-
tetta ja muuta semmoista kaupalla. Käsi-töistä on saippuan ja
nahkan ivalmistaminen heille marsinkin sujumaa. Kasailin saip-
pua on ympäri koko Venäjän kiitettyä ja täältä tulemat juhdit
ja sahtvicmit ulompanakin kuuluisat. Molemmat oivat Tatari-
laisten tekoa. Vaan muihinkin käsi-töihin on tämä kansa hyivin
taipumaa, niin että hariva työ-huone löytynee Kasanissa, olipa
sen isäntä Venäläinen, Saksalainen eli muu, jossa ei joku osa
työ-miehistä olisi Tatarilaisia. Täkäläisen yli-opiston kirja-pai-
nossa, jossa on noin pariin kymmeneen työ-mieheen, omat enim-
mät näistä tätä kansaa (käyttäjä on Saksalainen).

Niinkuin tuttu on ja edellisestäkin näkyy owat Tatcnilaiset
Mahometin uskoa. Kasanissa ja sen esi-kcmpungeissa on heillä
kymmenkunta met sch«dia (kirkkoja). Joka kirkolla on kaksi,
toisinaan toimetkin, multaa (pappia) ja yksi eli pari a sch antia
(lukkaria). Hamemmassa löytyy ah unia, jotka meidän tiloihin
ivenattuina ivastaamat kontrcchti-roivastia, ja piispaa (mufti)
ei ole koko Venäjän ivaltakunnassa kuin yksi, jolla on istuimensa
Usim kaupungissa. Tällä, joka myös on korkein tuomari hen-
gellisissä asioissa, on palkka kruunulta, mutta muilla papilla ja
tirkon-palivelijoilla ei ole määrä-palkkaa, he owat siihen tyyty-
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maiset, mitä seurakunnan jäsenet ivapa-ehtoisesti tuomat heille, ja
saamat myös osan siitä lahjasta, jonka jokainen on metivollinen
kymmenennellä osalla irtaimesta tammastansa ivuosittain anta-
maan ivaimaisille ja köyhille. Mahometiläinen on Harras uskon-
harjoituksissa. Viis kertaa päiivässä pitää hän rukouksia, nim.
auringon noustessa, kello yhden ja neljän paikoilla, auringon
kasketessa ja miimeisen kerran yön alkaessa. Joka sairastaa, on
matkalla eli muuten ei moi tätä käskyä jollakulla ajalla täyttää,
hänen täytyy jälestcipäin sitä useamman kerran pitää rukouksia,
niin että niiden määrä kunkin pciiivän päälle tulee täysi. Kaikki
muut miehet, sillä mainioilla ei ole lupa käydä kirkossa, toimit-
tamat rukouksensa metschedissä. Tämä on nelis-nurttainen,
soikea kaksin-kertainen rakennus puusta eli kiivestä, jonka ala-
kertaa käytetään monellaisiin tcnpeihin, niinkuin kouluksi, kauppa-
puodeiksi j. n. e. Ylä-kerta on kirkkona. Sen harjalta nousee
korkealle pyöreä kaltainen torni (minaret), jonka nastalla mccho-
metiläistn omituinen merkki puoli-kuu kullittuna paistaa. Heillä
ei ole kelloja; kirkkoon kutsutaan he siten, että lukkari minaretin
ympäri kulkemasta rauta-häkistä joka haaralle huutaa surullisen-
kaltaisella nuotilla: Allah on korkein! Minä todistan, että
Muhamed on hänen lcihettiläisensä! Tulkaa rukoile-
maan! Tulkaa autuutta etsimään! Allah on korkein!
Muuta Jumalaa ei ole kuin Allah! Aamu-rukoukseen huu-
taessaan lisää hän tähän: rukous on parempi kuin uni! —

Tämän huvdon perästä tulee rahwas metschediin. Sen pors-
tuassa eli etu-huoneessa on pitkin seiniä hyllyjä, joille sisään-
menijät jättämät päällys-kenkänsä. Itsessä kirkossa ei ole penkkiä;
lattia on katettu joko kirja-ompeleilla koristetulla Millaisella eli
waan oljesta kudotulla puhtaalla matolla. Paitse tätä ei siinä
metschedissä, jonka minä Kasanissa näin, ollut muuta erin-
omaista, kuin opetus-istuimen kaltainen sacnnas-tuoli, kaksi taival-
lista kynttilä-kruunua, muutamia lamppuja seinillä ja Mekkaan
päin olema ikkuna moni-märisistä ruuduista tehty. Matolle is-
tuikset seurakunnan jäsenet riivihin, pannen jalat ristiin allensa.
Kellä turbaani on päässä, se irtauttaa sen perä-liepeen harti-
oillensa riippumaan. Muuten pidetään niin hyivin turbaani
kuin lakkikin päässä. Tätä ei suivaittu kuitenkaan minulle, waan
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minun käskettiin ottaa lakki päästäni, lieneekö tähän syynä ollut
tämän muiden pää-waatteuksesta eroama muoto ivai mikä muu.
Noin kymmenen minuutin ajan toimitti jokainen yksinäistä har-
tauttansa, rukoillen ja päätänsä maahan kumartaen. Rukoillessa
pitää mahometiläinen kätensä lanteillaan, pyyhkcisee wähän iväliä
niillä silmiänsä ja kasmojansa, ikäskuin unta karkoittacckseen.
Toisinaan asettaa hän kätensä eteensä amonaisen kirjan raivoin,
ja toisin paikoin taas panee peukalojensa päät koman-lehdille,
toiset sormet hajoittaen pystyyn, ja rukoilee näin jonkun ajan.
Mitä nämä äkkinäistä ondostuttaivat temput kuivaamat, en
tiedä. Rukoiltua mainitun ajan nousee mulla saarnas-tuolille
ja lukee siinä lulvun alkoranista. Tämän lukemisen toimittaa
hän messun-laatuisella nuotilla, joka ei kuulu pahalta, ja jonka
oppimista sanotaankin suureksi pää-asiccksi papin-kouluissa. Sen
tehtyä laskeiksen hän alas, menee ja istuiksen seurakunnan esi-
nettään, päin Mekkaa osoittamaan ikkunaan, ja messuaa tässä
taas rukouksen. Hän kumartaa useasti, syivään ja kauan, ja
seurakunta tekee hänen mukaansa. Tällä päättyykin jumalan-
palmelus, yleensä kestänyt noin kolme neljännestä tuntia.

Mahometin uskon-opista ei tässä ole tilaisuutta puhua.
Nykyjään sanoi Parisin piispa eräässä julistuksessansa maho-
metilciisyyden oleman waan „ lahkokunnan kristin uskosta", joka
lause hänen tilassansa lienee ollut wähän liikcmaista. Melkein
yhtä tahtoi eräs mutiakin, jonka kanssa asiasta puhuin, päättää
sanoen: „me uskomme saman näkymättömän kaitti-waltiacm
Jumalan päälle kvin tekin, kristityt. Vaikka hänellä on 99
nimeä, ci hanen ivoimacmsa ja iviisauttcmsa kuitenkaan moi täysin
määrin käsittää. Hurskaalle antaa hän ormen ja menestyksen
jo tassa maailmassa ja icm-kaittisen elämän tulemassa. Jumala-
tointa rangaistakseen antaa hän pahan liikkua maailmassa, ja
rankaisee paha-teon ivielä tuleivasscckin elämässä". Tästä tule-
tvaisuudesta oli hänellä kumminkin mahometiläisyyden tamalliset
lihalliset ajatukset. Taimaassa sanoi hän aina elettciivän rie-
mussa ja hymillä päimillä, Vyödä on siellä mitä maan mieli
ennättää ja muistaa haluta, ja tämän yltä-kylläisyyden kanssa
on kaksi etua yhdistettynä, joita syömärillä - tässä maailmassa
li ole, nim, että ruoka-halu aina on hyivä ja että tarpeellansa



89

ei tcnivitse koskaan käydä. Toinen pää-nautinto on hurskaalla
taiivaassa sen suloisista neitosista, joiden ihanuutta ei ivoi kielin
kertoa ja joita miestä päälle annetaan 70 kappaletta, ollen näillä
mielä se erinomainen aivu, että neitsyyden lahja ei heiltä kos-
kaan katoa. Helivettinsä kuivaa mahometiläinen yhtä lihallisesti
ja paljon peloittamammaksi kuin kristittityjen kylmä nueli sen
jaksoi ennen aikaan edes-asettaa. Rukousten ja muiden uskon-
harjoitusten täyttämisellä on hänen kuitenkin paljoa helpompi
ivälttää helmeittä kuin kristityn.

Kunkin metschedin kanssa on koulu yhdistettynä. Maalla
toimittaa mulla opettajankin Mirkaa, waan kaupungissa pidetään
tawallisesti koululla erittäin opettaja, jonka ivaiivat palkitaan
samoin kuin mullankin ivapa-tcchtoisilla lahjoilla. Lapset pannaan
kouluun noin 8 ivuoden iässä, ja käyivcit sitä noin 5 ivuotta,
jos heitä ei tarkoiteta mullaksi tehdä. Täksi oppimaisten täytyy
käydä koulua 12—15 ivuotta, joista iviimeiset korkeamman opin
saamiseksi tamallisesti imetetään Bokharan kuuluisissa papin-kou-
luissa Aasiassa. Kouluun tulemat lapset päiivännousu-rukouk-
sille ja omat siinä koko päiivän, kaksi kertaa syöden mukanansa
tuotua emästä, josta myös yhteisessä kattilassa keitto-ruokaakin
tehdään. Koulussa istumat lapset lattialla samoin kuin kirkossa
istutaan. Oppi-aineet eiivät ole suuret: sisältä-luku, rukousten
ulkoa-oppiminen jakirjoitus on kaikki, mitä tamallisesti maaditacm.
Kuin alkorania ei saa lukea muuten kuin sen alku-peräisellä s. o.
Arapicm kielellä ja sen lukeminen koulussa myös on ivcilttä-
mötöin asia, niin saattaa joku pcnempi-pöinen koulu-lapsi edellä-
mainitun opin lisäksi myös tulla wähän tuntemaan tätä kieltä.
Sen tarkempi tunteminen kuin myös taito Persian kielessä eroit-
taa mullan muusta rcchlvaasta. Mutta jo sekin ivöhöinen tieto,
jonka yhteinen kansa näin muodon saa, kohottaa Tcttarilaiset
suuresti täkäläisen kristityn rahivacm rinnalla, ja ei ivcihciinen
ole simistyksen rakastajan nautinto kuin näkee esim. Manhan ja
köyhän Tatarilaisen oma-kielisiä kirjojansa lukeman paljon sel-
ivemmästi kuin kirjan-luku juoksee häntä ivastaaivilta ukoilta esim.
Suomessa. Tämän lumun-taidon kuin myös luivun-halun tässä
kansassa todistaa selivimmästi se seikka, että Kasanissa usea
ivuosi painetaan alkorania suuret painokset ja jota ivuosi tuhans-
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määrin hengellisiä kirjoja Talarin kielellä. Muiden kuin hengel-
listen ja taloutta koskemien kirjain painaminen kiellettiin tältäkin
kansalta muutama muosi-kymmeninen takaperin, jota kieltoa mielä
ei ole peruutettu. Tatarilaistn kirjojen sensori Kasanissa on
eräs saksalainen rohivessori. Näiden painamista Marten löytyi
täällä joku aika takaperin yksin omituinen kirja-painokin, joka
tätä nykyä kuitenkaan ei taida olla ivoimassa. Kaikki tämä
tapahtuu kansassa, joka ei elä yhdessä ryhmässä, ivaan hajal-
lansa muiden kansojen seassa, jolla ei ole enemmän piplia-seu-
roja kuin muitakaan yhdistyksiä ja jonka tila, kuin sodassa ivoi-
tetun konsanansakin, on monin puolin määritelty ja tarkasti kat-
sastettu. Epäilemättä todistaa tämä asioiden laita kansan suuria
luonnon-lahjoja. —

Kasimin paras ja painamin merkillisyys on kumminkin
sen Yli-opisto, tätä nykyä itäisin maailmassa, jonka cnivon se
kuitenkin kohta kadottaa, koska yli-opiston asettaminen Irkutskiin
kuuluu oleman hankkeissa. Kasimin yli-opiston perllsti keisari Alek-
santeri Imen M. 1804. Siinä on neljä tiedekuntaa, nim. lain-
opillinen, lääkitys-opillinen, kieli-opillinen ja luonnon-tieteellinen,
ja opettajain määrä on wähän suurempi kuin Helsingissä, Maan
oppilaisten ne 300, joita enemmän Venäjänmaan yli-opistoissa
kiellettiin olemasta oppilaista. (Tämän kiellon on nykyinen kei-
sari ei kauan sitten kumonnut.) Sen rakennukset ja laitokset
omat sangen arivoiset; kimi-kuntaista ja luoma-tiedollista lvcnas-
toa ivcnsinkin kiitetään hyiviksi. Kirjastoa on noin 60 tuh.
kappaletta. Tämä niinkuin kaikki muutkin yleistä oppia tarkoitta-
mat laitokset kuuluu kansan-walistus-ministerin alle ja paikalla
hallitsee sitä niinkutsuttu kurator, joka ivastaa meidän kans-
lerin-siaista ja joka samalla myös on kaikkein Yli-opiston oppi-
piiriin kuulumien koulujen ylin hallitus-mies. Lähinnä hallit-
semat yli-opistoa ja sen oppilaisia rehtori ja inspehtori Edelli-
sen Mirkaan kuuluu olla konsistorion esi-miehenä, lvalmoa sen
yli, että nuorisossa ei ilmesty ivapa-miettisyyttä eli ylen-katsetta
uskon-oppia kohtaan, että rohivessorit luonnon-tieteissä aina koke-
mat näyttää luojan iviisautta ja kaikki-Maltaa, rohivessorit ival-
tiollisissa ja historia-tieteissä todistamat yksi-ivaltaisen hallitus-
muodon soiveljaimmaksi kuin myös osoittamat isän-maan suu-
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ruutia ja kunniaa. Paremmin tietääksensä luentojen kulun saapi
rehtori rohmessoreilta jy muilta opettajilta tarkat kertomukset hei-
dän luennoistansa. Myös ivalmoo hän sen yli, ett'ei konsis-
toriossa ilmaudu eri-mielisyyttä. — Paitse omalla kustannuk-
sellansa olemia oppilaista löytyy joku osa heistä semmoisiakin,
köyhiä ivirka-miesten poikia, joilla on täysi ylös-pito kruunulta,
ja jotka tästä owat ivelivolliset oppi-aikansa päätettyä ivähin-
tänscikin wiis ivuotta palwelemaan kruunua, missä hallitus hy-
mätsi katsoo. Nämä asumat kruunun kartanossa ja lähimmästi
näiden muonasta, lvaattista ja elannosta yleisesti pitää huolen
se niinkutsuttu inspehtori, joka ivirka-mies siis semmoisissa yli-
opistoissa, joissa tämän-kaltaisia kruunun syöttiläitä ei löydy,
ei ole ensinkään tarpeen. Ulkonaisesti näyttämät täkäläiset oppi-
laiset hyivin siiivosti eläwän; heillä ei ole mitään yhteyttä kes-
kenänsä, jokainen nuojaa luettaivcmsa kanssa ja kokee joutua
ivirka-mieheksi. Kuin kuulijoilla ei ole sen suurempaa tarkoitusta
kuin mirka-eksaminan suorittaminen, owat luennotkin sitä myöten
lyhykäiset ja nappiset, ja korkeampi tieteellisyys tulee Harmoin
kysymykseen. Niin ei Kasaninkaan yli-opiston tiedetä täsmättä-
neen yhtään kuuluisata tiede-miestci, Maikka opettajien seassa
aika malista on miehiä ollut, joiden nimet owat tunnetut yli
koko Euroopan, niinkuin esim. Frähn, Littroiv, Kasern Beg j. m.
Nämä ja muut heidän wirka-towerinsa owat olleet ivieraita ja
muuukalaisia, joilla Venäläisten simistäminen ei ole niin suu-
resti tarkoituksena ollut kuin kunnia-merkkien ja ison eläke-rahan
saaminen, joka lieneekin syynä siihen, että kuulijat omat niin
wähän tulleet osallisiksi heidän tieteellisyydestänsä. Tämä ulko-
maalaisten Malta on tämän maan oppi-laitoksissa ennen ollut
niin suuri, että Kasiminkin yli-opiston opettajista alussa ei ollut
kuin yksi Venäläinen, muut kaikki Saksalaisia eli muita ivieraita.
Nyt on tämä suhde toki niin muuttunut, että Venäläiset jo omat
ivoitto-puolella ja ulko-maalaisia tämän yli-opiston opettajien
seassa ei enää ole kuin wähän toista kymmentä, joista eräs on
Suomalainenkin (nim. opetus-tiedon opettaja Lönnström) ja eräs
taas suomalaisesta eli ruotsalaisesta peri-juuresta (lääkäri Lind-
gren). Nykyinen rehtori on Puolalainen Kotvaleivski, joka Mon-
golilaisen kieli-oppinsa tähden myös taitaa olla yli-opiston mai-
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nittawin tiede-nietta. Ylistttäwien tiede-miesten puute Kasanissa
on nyt sitä suurempi kuin koko itäisten kielien tiedekunta, yh-
teensä yhdeksän rohwessoria, M. 1854 täältä muutettiin Pietariin.

Muista opistoista omat Mielä muistttawat 2 kymnasioa,
hengellinen seminario, jossa ivalmisttacm tamallisia pappia, ja
hengellinen akatemia, jossa pappia korkeampiin Mirkoihin teh-
dään, ja jonkalaisia koko ivaltakunnassci on 4 (nim. Kioivassa,
Moskomassa, Pietarissa ja tämä täällä). Kascmin hengellisellä
akatemialla on myös tarkoituksena lähetys-saarnaajien malmis-
taminen täkäläisiä mahometiläisiä ja pakanoita kääntämään, joita
jälkimäisiäkin Mielä löytyy muutamia tuhansia Tscheremissien ja
Tschuivaschien seassa. Tätä ivasten tulisi akatemiassa opettaa
oppilaista täännettämien kielissä, ja onkin tähän tcnpcesen kielen-
opin ja sana-kirjan tapaisia sommiteltu. Mutta tätä nykyä ei
akatemialla kuitenkaan ole opettajaa tuin yhdessä näistä kielistä
nim. tatarilaisessa, jona on eräs mulla. Vaan hänen opetuk-
sensa niinkuin muukin luento on päällisin-puolista, ja näin ei
lähetyksen työstä tule suurta Malmisia. Suurempikin nero lan-
keisi kuitenkin mitättömäksi Tatcnilaisten uppi-niskaisuuden ja yl-
peyden edessä, sillä he pitämät itseänsä, josko ei parempinakaan
kristityttä, kuitenkin kaikin puolin heidän ivertaisincmsa, ja kuin
eiivät näe kristin uskon tunnustajissansa ivaikuttaivcm niinkään
suurta jumalan-pelkoa kuin heidän uskonsa heissä, ei heillä ole
mitään syytä ottaa päällensä uskon-muuttajan häpeätä. Tschu-
ivaschien, Tscheremissien ja Votjakkien kääntäjiksi ennen on kas-
matettu ja papiksi kouluttu näistä kansoista otettuja lapsia. Mistä
syystä tämä kelwollinen asia sittemmin lienee hylätty, koska se
nyt enää ei ole moimassa, sitä en tiedä. Kahden ensiksi maini-
tun kansan ivielä pakanallisia jäseniä kääntäessä on eräs täkä-
läinen protojerej nimeltä Viktor Petroivitsch VischneivHki Vaikut-
tanut jotakuta. Hän on myös kirjoitellut heidän pakanallisesta
uskostansa luettaivia kirjoituksia. Sitä Vastaan owat hänen kieli-
opilliset työnsä, Tschuivaschilainen kieli-oppi sana-kirjan kanssa
painettu iv. 1836 ja Tscheremissiläinen (wielä käsi-kirjoituksena)
aiivcm mitättömät.

Luterilaisia, enimmästään Saksalaisia, on täällä ominainen
seurakunta, jolla on kirkkonsa, kirkko-kartanonsa ja koulunsa, ja
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kirkko-herrana Suomalainen Pundani. Muitakin Suomalaisia
tapaa täällä niin hyivin kuin muuallakin ympäri koko Venäjän
maata mirka-miehinä, käsi-työläisinä ja muina semmoisina. Ver-
rallisesti ivcihempi-ivilppisestä käytöksestänsä tuntee nämä Suo-
malaisiksi, waan lnuut koti-maiset tunteet ja koti-maiset kielet owat
heiltä leiivän ja rahan etsinnössä jo ammoin haihtuneet.

Toinen Kirja.

Ischaakin kirkolla Tschuwaschin
maassa, 23 P. kesäk. 1856.

30:nä päiivänä touko-kuuta irtausin Miimenkin Kascmista.
Aikomukseni oli koko tämän kesää menettää Tschuivaschin-kielen
tutkimiseen, johon jo ne kaksi kuukautta, jotka Kasanissa Mietin,
olin parhaan jälkeen ivalmistainut. Tämä kansa elää enimmäksi
osaksensa Kasailin läänin lounaisessa osassa, piirikunnissa: Tsche-
boksary, Tsyivilsk, ladrin ja Kosmodemjänsk. Melkein keski-
kohdalla näitä neljää piirikuntaa on seurakunta Ischaaki, kauas
ympcirinsä kuuluisa sen ihmeitä tekemän Nikolai-pyhcin kuman
tähden, joka löytyy sen kirkossa ja jolta ympäristön rahwas,
olletikin Tschuivaschit, matkustelee taudista, raskaista synnistä
eli muusta onnettomuudesta päästöä rukoilemassa. Monesta
syystä olin, sitä myöten mitä mainitusta paikasta oli minulle
kerrottu, päättänyt tällä kirkolla oleksia jonkun ajan; se oli nyt
matkani maalina.

Ensimäisenä työnä oli siis päästä kewät-tulwasta paisuneen
Volgan yli, jota jokea ensimaiseen maan-tien warrella olewaan
kylään toisella puolen (nimeltä Uslon) ci ollut Mähemmän kvin
10 wirstaa. Ilma oli aamu-päiivästä kaunis, ivaitta koiva länsi-
(ja laita-ivastainen) tuuli ajoi joen suurille aalloille. Kokenut
jo Suomenlahdenkin aaltoja en minä antanut tämän matkaani
alkuunsa taukoottaa puolen-päiivän jälkeen kerran rantaan tul-
tuani, ivaitta ne kaksi tuttaivaa, jotka minua ivenheesen asti seu-
rasiivat, kehoittiwat huomeiseksi lähtöni jättämään. Näidenkanssa
mielä pari lasia Krimin iviiniä kallistettuani surmattiin ivenhe
laiturilta ja me aloimme pyrkiä eteen päin.
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Näin keivät-aikcma on Volga, sen syrjä-joki Kascmka ja
suuri ala Volgan masemalla puolella oleivata alankoa yhtenä
järivenä, jota ylempänä seisoiivat Maan Kasan itse ja sen esi-
kaupungit, pari kolme luostaria j. n. e. Veden pintaa ylempänä
oli myös Kasimin ja esi-kaupunkien wälillä kappeli, räkettu poik-
kinaisen särmä-kukkuran (pyramidin) raivoin, joka menneen ivuosi-
sadan lopulla tehtiin niiden ivenäläisten sotijoiden muistoksi, jotka
kaatuiivctt Kasania mallattaessa Tatcnilaisilta ja joiden luut myös
tässä säilytetään. Tämä muisto-merkki, olema sangen ivähcistä
korkeudesta, ei näy kauaksi eikä tee Meitäkään katsojassa suurta
tvaikutusta tässä tawealla niityllä, waan cnivattaivasti ei sem-
moinen muisto-patsas kumminkaan ole paras ivöli-kappale esi-
kaupungeissa elämien Tatcnilaisten mielestä unohduttamaan en-
tisiä aikoja eli lienee se sitten marsin kädestä pitäen raketin ikös-
kuin heitä uhalla ja heille nykyistä heikkouttansa muistuttamaan.
Pcutse tätä seisoi ivettä korkeammalla mielä kaupungin ja näiden
esi-kaupunkien wälillä kulkewa silta, jota pitkin me nyt sousimme,
kunne tulimme lähemmäksi jälkimäisiä, semmoiseen kohtaan siltaa,
jossa arkku oli niin korkea että ivenhe iveden tulivillansakin ol-
lessa sopi alatse menemään. Siltaa myöten kulki peräkkäin kaksi
pulkkaa mannoja ivetäen kahta suurta ivenhettä, joita lomassa
ivasta-tuulessa muuten ei saatu meden toiselle puolelle. He oli-
ivat julkoihin ivaljastetut samalla talvoin kuin miehiä nähdäänsamassa kimpussa Laatokan-kcmawalla. Minä kummeksin sitä että
ivaimoja pannaan tämmöiseen työhön ja kysyin peri-mieheltä:
„Wenattojllko nuo omat ivai Tatarilaisia?" — „Wenattoja,"
ivastasi hän ylpeydellä ja lisäsi: „mihinkä ne huonot Tatarilais-
ivaimot, jotka alati istumat lämpimässä tumassa ja ulkona liik-
kumat maan peite päässä, mihinkä senlaiset tuommoisessa työssä
joutuisimat!" Tämä oli ensimäinen Venäläinen, jonka en kuullut
loivaa työtä hämeksimän, maan ivieläpa kerskuivcmkin sen teke-
misestä.

Sillan taakse päästyämme olisi meidän pitänyt pyrkiä suo-
rastaan Volgan toiseen rantaan, sillä Uslon, johon päästäivä
oli, oli sillä puolella jokea ja sen puolen korkea ranta olisi an-
tanut suojaa ankarata tuulta Masten, joka ei ollut aiman pitkin
jokea, maan puhui koivemmin sen oikealta puolelta. Näin ei
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kuitenkaan peri-mies tehnyt; hän toiivoi parempaa suojaa Medessä
seisomalta metsiköltä ivasemalla rannalla ja laski siis tätä myö-
ten. Ia niin kauan kuin ivenhe kulki lepikossa tahi paju-pehko-
jen tvälitse, ei tuuli sitä koivin estänyt ja matka joutui eteen-
päin. Vaan enin osa oli kuitenkin aivonaista niittyä, jossa
tuuli ja aalto täydellä ivoimallaan painoimat ivenhettä. Tämä
mielä ei ollut sujakka niinkuin ivenheet Suomessa, maan tuupin
taivoin tehty leiveä, korkea ja raskas heittiö, niin että kyllä parta
jänsi ukko-rukilla sitä ivasta-tuuleen kiistäessä. Tuuli kiihtyi
kiihtymistänsä ja päälle päätteeksi rupesi Mielä rankasti satamaan.
Muut samaan suuntaan pyrkiivät Venheet kääntyiivät yksi toi-
sensa perään takaisin esi-kaupungissa tuulta pitämään. Meitä
häivetti tämmöinen matkan-teko, me riensimme siis edellensä ja
miimein käsitimmekin sen ilon, että Usl6n'in ivalta kirkko pais-
toi edessämme. Mutta se oli mielä joen toisella puolen, noin
3 Virstan päässä. Tämä palanen oli epäilemättä Maikein kohta
matkaamme, sillä tässä oli tuuli laitainen ja suojaa ei ivöhäis-
täkään. Viimeisistä puu-pehkoista erotessa ivaalenitvat soutajien
kasivot ja he kokiivat ivaroittauta silmiänsä ahkerasti ristimällä.
Suuren aallon hyöätssä ivenheesen hcitciytyi muuan heistä niin,
että airo raukesi käsistä ja sekä mies että airo oliivat mennä aal-
lon mukaan. Peri-mies, ivenhuesta ainoa, joka ei näyttänyt
pelkääivän, kehoitti soutunansa alinomaa hokien: „soutcckaa ukot!
soutakaa ukko-kullat! Sinä, iveli-iveljyeni, medä paremmin! kaikki,
poikaseni, ivetäkää täydestä ivoimasta! pikkuisen Mielä soutakaa,
niin pääsemme perille!" Mutta tätä pikkuista kesti Vielä lähem-
mäksi kaksi tuntia, kunne ivihdoinkin märkänä kuin kuikat pää-
simme Usl6nin rantaan. Miesten kompuroidessa maalle tapah-
tui se onnettomuus, että putelli miinaa, jonka minulle Saksan
kirkko-herra Kasimista lähtiessäni lahjoitti ja joka kuului oleman
„ihcm kuin Suomen miinaa", muiden kapineiden päältä ivierähti
ivenhe-pohjacm ja särkyi. Soutu-miesten onneksi särkyi se suu-
puolestansa, niin että heidän ryypätäksensä jäi enemmän kuin
puolet sen sisällystä, jota herttua minun ei käynyt edellensä ku-
lettaminen eikä ollut sallittu nauttia.

Kuin ilta jo oli käsissä, olisi minun kelwannut jäädä Us-
l6niin yöksi, Vaatteitani ja kapineitani kuiivaamaan, ja tämän
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ajatuksen kanssa lätsinkin siihen taloon, jossa ivirka-iniehiä ivas-
ten pidettäivät heivoset seisoiivat. Vaan täällä oli ensinkin isäntä
wahwassa miinassa; hän oli lihaiva kuin syötetty sika, waan
hywä-säwyisyys hohti hänen punottciwilta kaswoiltansa ja on-
nellisuus ikciskuin raswana tippui hänen ruskeasta parrastansa.
Jospa hän ivielä ei olisikaan peloittanut yöksi jäämästä, oliivat
toisekseen kaikki huoneet täynnä joen-kulkijoita, jotka oliivat pal-
koistansa nousseet maalle tuulta pitämään ja ankaralla juomisella
ja »ajatuksella kokiivat sitä kääntymään saada. Ia kolmanneksi
oli humalassa Pusankin, jonkalainen herratto on hewoisen-anto-
paikoissa järestyksen yllä-pitäjänä ja kirjoittaa matkustamien tie-
kirjat päiivä-kirjaan. Edellä-mainittuja wirka-miehille pidettäwiä
hemosia, joita mina olin päättänyt käyttää, saadaan kahden-lai-
silla tie-kirjoilla, jotka muuten owat aiwcm yhden-näköiset, mutta
siten maan toisistansa eroamat, että yhden lajin nurkassa seisoo
painettuna sanat: ilman kyyti-rahatta, ja toisen sanat: kyyti-
rahan edestä. Minulla oli jälkimäisen laatuinen, ja seuraten
kysyin piisarilta (kuin yöksi en ivoinut jäädä), paljoko kyyti-raha
ensi Malilta teki. Hän katsoi tie-kirjaani ja ivastasi: ~ei mitään".
— „Katsokaapas tarkemmin", sanoin minä. Hän katsoi uudel-
lensa ja sanoi: „johan minä sen sanoin: ei se tee mitään, maan
piisinille antakaa wähän juoma-rahaa!" — „Kuinka niin? eikös
tie-kirjassa tuossa seiso: kyyti-rahan edestä?" — „No menkää
sitten Jumalanne nimeen, kuin puhetta ette ymmärrä", lausui
hän ja ilmoitti maksettaivani määrän, joka kirjoitettiin pciitvä-
kirjacm; mutta piisari jäi juoma-rahatta, jonka hän tahtoi an-
saita Hemosten isännän ivahingolla.

Tullessani toiseen holli-paittaan oli jo yö, ja kuin sata-
masta ei imeläkään herennyt, olin minä mielä märempi tuin
ennen ja Mietin sentcihden tässä yö-sydcintä yhdessä tumassa
Tatarilaisten holli-miesten kanssa. Matkattuani taksi holli-iväliä
seuraaivana päiivänä, tulin ensi kerran Tschuivaschilaiseen kylään.
Venäläiset rakentaivctt kylänsä linjaan kahden puolen maan-tietä
eli kylän-katua, siten että tupa on tuman nurkassa ja ulkohuo-
neet taampana, joka yksi-muotoisuus ensi kerran sitä katsojalle
on mieluinen. Maan aikaa myöten ivösyttää silmän. Muuten
on Venäläisillä tumat suurilla ikkunoilla, ulos-lämpeämillä uu-
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nilla ja useammin paikoin myös lauta-katoilla. Aiman toisen-
laisen näyn antaa tschuivaschilainen kylä. Talot owat rccketut
itse-kukin eriksensä, joten yhteinen jcirestys on kokonansa pois-
haipunut, ja rakennukset, nekin pienet ja niin rikkaalla kuin köy-
hälläkin pian yhdenlaiset, owat katetut olilla, joka kylälle antaa
hyivin surkean ulko-muodon. Mutta tultua Tschulvaschin pihaan
ilahuttaa silmää piha-maan lakaistu miheriäinen nurmikko ja se
keskellä pihaa seisoma tammi, lehmus eli pihlaja, jota näkyä
Venäläisten likaisissa pihoissa Harmoin tapaat. Piha-maan
ympärillä seisoo riivi aittoja, talli, natvetta ja muut ulko-huo-
neet, waan missä perhe on laajennut useammiksi parikunniksi,
on samassa pihassa useampi tupakin, sillä kullakin parikunnalla
pyytää olla niin hyivin oma tupansa kuin oma makuu-aittcm-
sakin. Tupaan tultuasi luulet olemasi missä kussa itä-Suomen
fydän-maassa mökkiläisen eli möki-tupalaisen tykönä, sillä tuman
ikkunat owat pienet, uuni kiukoan taivoin sisään-lämpeäiväksi ra-
ketin ja seinät samoin kiilto-mustat kuin tumissa mainitussaosassa Suomea. Sitä tämmöisissä asunnoissa niin tarpeellista
lakeista en ole nähnyt Tschuivaschien tumissa. Penkit owat hy-
ivin leiveät ja niiden alus eteen lyödyillä laudoilla kolpitsoiksi
tehty, joka laitos nähdään Tatcnilaistnkin tulvissa. Näin ker-
ran Tschuivaschin tupaan päästyämme olisi hymä tila jutella it-
sestä kansastakin jotakuta; maan tätä emme mielä paljon tunne,
jääköön se asia siis toiseen kertaan, Marsinkin kuin matka kiireh-
tää eteenpäin pyrkimään.

Toisena päiivänä selivisi ilma iviimeinkin, mutta sateen si-
aan tuli kylmä pohja-tuuti. Vaatteeni eiivät yön aikana olleet
kerinneet kuiivaa kaksi-päiiväisestä märkyydestänsä, ja se asia,
että päätin ne matkaten kuiivauttaa pohja-tuulella, saattoi mi-
nulle Manhan iviholliseni hammas-taudin, joka sitten taas ei
luopunut tiimoistani ennenkuin tuli oikea kesä-lämmin, joka ta-
pahtui noin kahden iviikon perästä. Tämän kumppalin kanssa
tulin samana päiivänä Tsyivilskiin, jota Tschumaschit ynnä
Volgan rannalla oleivata Tschebokscnya pitämät pöö-kaupunki-
nansa. Tsylvilskissä elää toista tuhatta asujaa, ja tähän kat-
soen luulisi meikäläinen matkustaja tämmöiseen kylään tullessaan
löytämänsä toki jotain siivistyneen ihmisen elämään kuulumista
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tarpeellisuuksista. Mutta niitä etsit turhaan Venäjän pienem-
missä kaupungissa. Nawinto-huoneita suuremmissa kaupungissa
niinkuin esim. Kllsanissa löytyy tosin paljo ja muutamat
niistä niin suuria, että Kleinehkään ei häpeisi niissä eläessään.
Mutta siiivo ja koko laitos niissä on europalaiseen siisteyteen
tottuneelle kokonansa ivastoin mieltä. Tosin seisomat seinät
täynnä koreita tauluja, suuria peiliä ja kalliita jumalan-kumia,
ja huone-kalut näyttämät myös loitommalla katsoen hyivin ko-
meilta. Mutta katsopas tarkemmin tätä sohivaa esim., johon
nyt istut. Sen sahiviani-päällys on jo monin paikoin pahasti
kulunut, täytteenä olemat sian-ivillat eli muut karmat pyrkiivät
jo useammasta kuin yhdestä reiästä ulos, se ivapisee ja naukuu
allasi, ja ivedon lyön kanssasi sen päälle, että jos siinä puolen
tuntia istut, olet tuntema ruumiissasi kupiseivan liikoja asujamia.
Asia on se, että tämä sohiva on ivanha, hyivin ivcmha, monessa
aivisionissa ollut ja monen isännän luita lepäyttänyt. Saman-
laisia owat muutkin huone-kalut ja se koreus, joka ensin sisään
tullessasi oli sinusta niin mieluinen, muuttuu pian inhon-teke-
iväksi. Tätä tunnetta ei ivöhennä se sini-kirjainen pöytä-liina
eikä se yhdellä pesullansa jo monta partaa pyyhkinyt ruoka-liina,
joka sinulle annetaan, ei myöskään se kirjaivassa eli punaisessa
housujen päällä oleivassa, paidassa löyhkyivä, parrakas passari,
joka ympärilläsi kiettuu, kutsuu sinua „ armoksi," „korkea-sukui-
suudeksi" eli muuksi. Maan jonka pää-toimitus on malmoa, ett'et
maksamatta pois-mene eli pistä poivellesi jotakuta talon eli mui-
den ivierasten kapinetta. Syy tähän parastenkin raminto-huo-
netten kehnouteen on se, että maan simistyneet asujat Harmoin
etsimät niissä huivitustcmsa. Niinkuin b lus' in sanotaan Rans-
kanmaalla kaikki tämmöiset paikat Mallanneen, niin on parta
ne täällä anastanut. Musitta eli se ei paljon häntä siivisty-
neempi kauppa-mies ei nim. kajoa paraimpacmkacm raivinto-huo-neesen mennessään, jos tietää itseltänsä waan oleivcm sen
kymmen-kopeikaisen, jolla hän jo saapi henkeänsä teetä tvatscm
täydeltä. Vlusin ja parran wälillä mahtaa kuitenkin olla suuri
eroitus heidän käytöksessänsä. Edellistä en ole nähnyt, Maan
jälkimäinen on raivinto-huoneessa taivallisesti humalassa, pajat-
taa, tanssii, retkuu ja ylpeileiksen kaikella taivalla, muka kuin hän-
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kin on kerran herrana, ivaitta eileinen selkä-sauna Vielä tvoipi
kylkiä ivihaivoitlla. Siivistynyt ihminen lymyää cnivattaivasti
waan suuresta pakosta, niinkuin matkalla ollessaan, tämmöiseen
paikkaan ja tällöinkin on maan omilla asujilla omat makuu-
ivaattensa, syömä-astiansa ja useammat palivelijat kanssansa,
niin että isännältä eiivät tcnivitse paljon muuta kuin huoneen
ja lämpimän.

Vaikka minulla ei ollut näitä tarpeitakaan, olisin kuitenkin
kernaasti suonut löytämäni Tsyivilskissä raivinto-huoneen; waan
sitä ci ollut ja minun täytyi majetta posti-paikassa. Ispramni-
kalta ja eräiltä muilta ivirka-miehiltä kuulusteltuani kaikellaisia
tietoja Tschuivascheista läksin seuraamana päimänä Miimeiselle
Holli-Välille Ischaakiin päin, ja 25 wirstaa matkattuani tulinkin
tähän paikkaan, joka oli tietojani Tschuivaschin kielessä enentäivä.
Korttierin sain erään diakan-lesken tykönä, joka on juuri sem-
moinen „lesk-akka," joka meidän Venäjän puolelta saaduissa
saduissa aina taivutaan korttierin pitäjänä ja kaikellaisena muuna
auttajana ja Mäli-merttona.

Kolmas Kirja*).
KosmodemjansNssa, 6 p. elok. 1856.

Niinkuin matka-kaaivastcmi näkyy, oli minulla matkani
tarkoituksena Volgan ja Uraalin tienoissa löytyivien Suoma-
taisten kielien tarkempi tutkiminen. Sitä Marten Helsingistä läh-
dettyäni 19 p. helmi-kuuta iviiivyin Pietarissa kolmatta iviittoa.
joka aika meni osittain tieteellisiä tietoja ja lähteitä kerätessä,
osittain myös semmoisten hallitukselta annettaivien aivitus-kir-
joitusten hankkimisessa, joitta matkustaja tässä maassa joutuu
jokaisen koiramaisen lvirka-miehen mieli-ivaltaan ja itmcm joitta
ei yksikään ivirkakunta Venäjällä lähettiläistänsä matkalle lähetä.
Tämän iviipymisen tähden tulin ivasta 21 p. maalis-kuuta Ka-
sankin, jonka olin päättänyt matkani ensimäiseksi keskukseksi.

Tarkemmin perusteltuani matkani aineen näytti minusta
Tschuivaschien kielen tutkiminen ensi työksi Välttämättömältä.

') Suomen M-opiston Konsistoriolle.
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Tämän kansan peri-juuri on nim. mielä nytkin sangen hämärä
miltei aiivan tietymätöin, ja yksi osa oppineita on sen lukenut
suorastaan täkäläisten Suomalaisten kansojen joukkoon, toinen
taas ivöittänyt sitä puhtaaksi Turkkilaiseksi heimo-kansaksi, ilman
että kummallakaan on ollut todistuksina tarkkoja tutkinnotta siinä
aineessa, joka enemmän kuin mikään muu ivoipi mäitökset kan-
sojen heimolaisuudesta ratkaista, nim. kielessä. Tämä seikka ja
koetukseni saada se europalaiselle tieteelle lopullisesti selitetyksi
jo yksinänsä lienee kelwollinen puolustamaan minua, jos kuka
sanoisi näin liiaksi poikenneeni matkani pciä-tcnkoituksesta. Täm-
möistä puolustusta löytyy minulle ivielä enemmän siinä, että
mainitun kielen tutkiminen myös lähimmästi koskee Suomalaista
kieli-tutkintoa, sillä se on pohjassa Mimäinen naapuri Tschere-
missien kielelle ja etelässä taas sekaantumat sen ja Mordivcm
kielen rajat toinen toisiinsa, ja niinkuin ivasta saan tilaisuuden
todistaa on se paljon ivaikuttanut molemmissa näissä kielissä,
olletikin edellisessä, kuin myös itse niistä ivaikutusta ivastaan
ottanut. Näin woin sanoa, että Tschuivaschin kielen selittämi-
nen minun matkallani on „yksi tie, kaksi asiata," ja tämän kie-
len oppimista aiottiinkin jo Kasanissa. Sillä löytymä kirjalli-
suus on hyivin ivähäinen? eivankeliumien käännös, painettu Ka-
sanissa iv. 1820, lyhykäinen piplian historia, präntätty myös
Kasanissa M. 1832 owat Tschuwaschilaisen kirjallisuuden nurtta-
kilvet. Tähän ivoipi ivielä lukea pari kreikan-uskonopillista ru-
kousta, erään ilmoituksen piplian-seurojen tarkoituksesta ja hyö-
dystä, erään toisen pano-rokosta, ja kaikki on lueteltu, mitä
Gutenbergin taide on tällä kielellä ilmoille saattanut. Tutkin-
noita siitä ei löydy muuta kuin eräs menneellä ivuosi-sadalla
tehty surkea kieliopin-tapainen ja toinen M. 1836 Kasanissa pai-
nettu sitä ei paljoa parempi kieli-oppi sana-kirjan kanssa, molem-
mat pappien tekemät. Minun työksentelemiseni tämän kielen
kanssa Kasanissa oli se, että erään Tschuivaschien maassa syn-
tyneen kirkon-palivelijan kanssa läpi-kcilvin mainitun emcmkeliu-
min käännöksen, jossa minulle hyivänci apuna oli jälkimäiseksi
nimitetyn kieli-opin tekijän kokoama, käsi-kirjoituksena oleiva lu-
ettelo tässä käännöksessä löytyivistä sanoista, josta luettelosta
tekijä antoi minun kopion ottaa. Paitse tätä harjoitin kuukau-
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den päiwät myös Tcttcnin kieltä, jonka opettajana minulla oli
eräs sikäläinen mulla, nim. Biktemir lusufoiv.

Kesän tullen läksin 30 p. toukok. Tschuwaschien maahan,
jossa otin asentoni Ischaakin kirkon-kylässä, Kosmodemjanskin
piirikuntaa, noin 25 wirstaa etelään päin Volgasta. Tässä
kylässä istuin ummellensa kuusi iviittoa. Ne aineet, joita tässä
keräsin, owat sangen arivolliset, enin osa kieli-opillisia ja sana-
kirjallisia, waan sen ohessa myös noin puoli sataa arivoitusta,
jotka kielen-näytteet sain melkein kaikki yhdeltä laulajalta, asuma
ei kaukana Ischaakin kirkolta, ja jotka kieli-tutkinnolle arivatta-
ivasti omat suuresta armosta. Lauluista aion jälempänä antaa
muutamia näytteitä. — Ischacckista matkustin Kosmo dem-
janskiin, piirikunnan Volgan rannalla olemaan kaupunkiin,
jos kaupungiksi ivoi nimittää ryhmää surkeita, pönkitettyjä talon-
höllejä, joissa elää puri kolme tuhatta talon-poikaa, muutama
kymmenkunta lahja-konttia, joita muuten kutsutaan piirikunnan
ivirka-miehiksi, ja joku sotainen niitä seuraamia nälkäisiä piisaric»
(kirjoittajia). Juuri näiden jälkimäisten henojen seassa löytyi
kuitenkin se esine, joka minua tähän paikkaan iveti, nim. eräs
Tschuivaschi nimeltä Spiridon Mihailoiv, joka siivistyksessä
on Kiivennyt ylemmäksi kuin yksikään hänen kansalaisistansa,
niin että hän nyt toimittaa tschuivaschilaisen kielen-kääntäjän
Virkaa piirikunnan oikeudessa ja on samalla myös ispraivnikan
kirjoittajana. Hän on Kasanin läänin-sanomissa kirjoittanut
useampia kirjoituksia kansansa muinaisuuksista, taivoista ja elä-
män-laadusta, niin että hän on tullut tunnetuksi Pietarissakin,
jonne keisarillinen maa-tieteellinen Seura on kutsunut hänen kir-
joittelemaksi jäseneksensä. Toinen Viehätys tähän kylään oli mi-
nulle se, että siinä eli eräs pappi nimeltä Gromoiv, joka kau-
ivan on koonnut tschuivaschilaista sana-kirjaa ja semmoisen muu-
tamia ivuosia taka-perin käsi-kirjoituksena lähettänytkin Pietariin,
jossa se «post v»ri«B c93U3« on joutunut Tiede-Akatemian ho-
teihin. Näiden molempien miesten kanssa olen taas kolmatta
Viittoa työskennellyt mainitun kielen tutkimisessa, ja omatkin
kokoelmani nyt siinä tilassa että, jos itselleni ei olisi sallittu ai-
kaa niitä painoon toimittaa, sen ivieraskin helposti ivoi tehdä.
— Näin annettuani tähän asti olleista toimistani lyhykäisen
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rangon, saan Tschuwaschien elosta ja olosta tähän liittää muu-
tamia tietoja.

Suurin ja pää-osa tätä kansaa elää Kasanin ja Simbir-
fiin lääneissä sillä niemi-maalla, jonka Volga tekee Kasanin
kohdassa itäisen juoksunsa etlätä kohti polweamalla. Tschuiva-
schin-macm eteläiseksi rajaksi moi lukea 55-n leiveys-pykälän ja
läntiseksi etelästä Volgaan juokseivan syrjä-joen Sur». Ainoas-
taan reunoilla tätä alaa elää muita kansoja, nim. idässä Swi-
jäschstin ja Vuinskin kaupunkien tienoossa Tatcnia ja Venäläi-
siä, Volgan, Sur»n ja muidenkin jokien marsilla enimmästi ivii-
meksi mainittua kansaa, ja Surän suusta pitkin Volgaa itään
päin, Kosmodemjcmstin kaupungin tienoossa, joku kymmenkunta
whatta Mäki-Tscheremissiä, joita täksi kutsutaan siitä, että
he elämät Volgan oikealla, mäkisellä puolella, jota ivastaan suu-
rin osa tätä kansaa, elämä mainitun joen ivasemalla, matalalla
puolella kutsutaan Niitty-eli Metsä-Tscheremisseiksi. Tällä
maalla yhdessä jaksossa elämien Tschuwaschien määrä on noin
400 tuhatta henkeä; maan jos yhteen luemme niidenkin Tschu-
waschien määrän, jotka elämät Scnatomcm, Samaran ja Oren-
burgin läänissä, jonne he omat tästä isän-maastansa nykyisem-
pinä aikoina muuttamalla sioitetut, niin tekee koko kansan luku
noin 435 tuhatta henkeä.

Maa on sileätä tasankoa, joka waan toisin paikoin kohot-
teleksen kaltawiksi harjanneiksi, joiden wälillä olewat alangot cm-
taivat hyivciä niitty-maata, kuin alangon pohjassa tamallisesti
juoksee joko puro eli joki. Maan-laatu on mustaa kuohkeata
mullittoa, jossa kimeä ei ihmeeksi taivata, ja joka ivähästä ivai-
Vasta antaa wiljawan kaswun, eli niinkuin Pietari „Hirwen-
ampujissa" kiittelee Kurun Matin maita:

„Pellot kylmetyt wuosin ja wuosin myös maho-maina,
Wiljawat, multahiset, sawi-pohjaset, kottara-maiset."

Taivalliset kaswit owat: ruis, ohra, kaura ja tattari (nisua ivil-
jellään hamassa), joita wiljan-laatuja hyminä wuosina Kasanin
läänistä wiedään ulos noin 10—12 miljonaa puutaa, maksaen
puuta rukiita syksyllä ei juuri enemmän kuin 15 kop. hop. Nämä
lulvut osoittamat tarpeeksi tämän maan lihaivuuden, ja oivatkin
maat Volgan keski-juoksulla, Nischnij-Nowgorodista alkaen aina
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Saratowaa myöten, se suuri elo-aitta, josta koko pohjais-Venäjä
ja suuri osa muutakin Europaa leipänsä ottaa. Paitse mitä
maan-lviljelys antaa, keinotellaan rahaa ivielä puu-tarhan- ja
mehiläisten hoidolla, Volgan ja Kaman jokiloilta purlakoitsemi-
sella (aluksilla työ-miehenä olemisella) ja läänin pohjais-osassa
metsän-pyydölläkin, painama elatus-keino Niitty-Tscheremisseillä,
joiden ala on isommaksi osaksi jylhää metsää. Muissa osissa
lääniä, olletikin Tschuwascheilta asutussa, on metsää sangen ivähä,
paitse niitä suuria tammikoita, joita kruunun Maraksi paikka pai-
koin säästetään ja joita loma rangaistus estää maan-asujan kos-
kemasta. Tämän metsän-puutteen tähden owat Tschuwaschien
kylätkin sangen halwcm-näköiset, sillä pirtti- ja aitta-rakennukset
owat pienet, enin osa ulko-huoneita samoin kuin aidatkin omat
tehdyt niotusta Miisasta (men. n^e^eu^), ja kaikki on katettu
otella, joka pian mustuu ja antaa kylälle surkean katsannon.
Wäki-luwulta owat nämä kylät kuitenkin sangen tvahivat, koska
monesti tapaat yhdessä kylä-ryhmässä 60, 80 ja paikoin satakin
taloa.

Vaikka kieli todistaa kansan läheistä heimolaisuutta eli wa-
hintäsäkin suurta sekaannusta Tatcnien kanssa, niin ei tätä suin-
kaan ulko-näöstä ivoi päättää. Tatari on pitkä ja runnokas,
Tschuivaschi pieneläntä, laiha ja hyivin harlvoin harteakas; Ta-
tari on Harmoin Vaalea, useasti puna-poskinen ja ailvcm Valkea-
Verinenkin, Tschuivaschi ivastoin päin waalahtawa ja paljoa mus-
tempi-ihöinen kuin edellinen ja ailvcm wähän nähdään tässä kan-
sassa ivalkea-iverisiä ihmisiä. Heidän muussakin luonteessansa
halvaitseisi suuren eroituksen se, jolla olisi tilaisuus molempaa
kansaa tarkemmin tutkia; niin on Tschuivaschi esim. kaino ja arka
eikä ulkone kauemmaksi koto-tuliltansa muutoin kuin hätä-tilassa,
ja Venäläisten parissa kokee hän peittää kansallisuuttansa, joka
kuitenkin Harmoin onnistuu, kuin hänellä on „kowa pää" näiden
kieltä oppimaan. Tatari sitä ivastaan waeltaa tawarcttansa kau-
palla halki maa-ilman, jos niiksi tulee, eikä häiveksy missään
kansallisuuttansa eli uskoansa, joiden laivat ja käytökset hän tar-
kasti täyttää niin hyivin kauppa-torilla muukalaisten seassa kuin
oman hareminsa yksinäisyydessäkin. Tämän tähden pitämät toi-
set kansat Tcttaria kunniassa olletikin Venäläinen, jota ivastaan
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hän aina irwistlee ja tekee koiruutta Tschuivaschille. Jälkimäisen
luonnon kirjoittamiseksi ei tamitse juuri parempaa esi-merttiä kuin
se useasti hawaittu tapa hänellä, että jos hän loukkausta tahtoo
kelle kostaa, uhraa hän itse itsensä samalla kuin koston hetkuman
naulitsee, hän nim. menee ja hirttää itsensä iviha-miehensä pi-
haan, sillä keinoin tämän päälle saattaen kaiken täkäläisen oikeu-
den-käymisen onnettomuuden, joka tamallisesti päättyy sen talon
ja koko sen kylänkin häiviöllä, jossa oikeus pitää tutkintoansa.
Vallituksessa ei näillä kansoilla myöskään ole yhtäläisyyttä, sillä
Tatari ivaathtiupi kokonansa itä-maan tapaan, jota ivastaan
Tschumaschin, mies-puolen, puku ei eroa Venäläisen mallituk-
sesta paljon muussa kuin jalkineissa, jotka tällä enemmin owat
saappaat, waan edellisellä aina niini-ivirsut ja sukkien asemesta
polmia myöten pauloitetut ivilla-säärykset, joiden kamasta Tschu-
ivaschilainen tunnetaan, mistä piirikunnasta hän on, samoin kuin
Viipurilaiset kauhtanansa kamasta. Vaimoilla sitä ivastaan
on omituinen pukunsa, joka kesällä on sangen yksin-kertainen,
nim. paljas paita, ulottuma polivea alemmaksi, jalassa ivirsut
samoin kuin miehilläkin ja sääret samoin käörystellyt, mutta hy-
ivin monin kerroin, sillä kuta paksummat sääret tschuivaschilaisella
hemmettärellä on, sitä iviehättäivämpänä pitää hän itsensä, joka
ihmeellinen tapa löydetään myös ei ainoastaan Tscheremisseillä
Maan muillakin Suomalaisilla, niinkuin Vatjalaisilla Inkerin-
maassa ja, Kreutzlvaldia myöten, Plestow'an Virolaisillakin.
Toinen näiden kansojen ja Tschuwaschien mainioilla yhteinen tapa
puimissansa on hopea-rahojen käyttäminen koristeina. Viimeksi
mainituilla on hopea-rahoilla (10, 15, 20, 25 ja 30 kop. ar-
mosta) silattu ei ainoastaan tukka-nauhat ja komien takaa kou-
kuista riippuivat korttelia pitkät lentit, waan myöskin ja erin-
omattain, se niinkutsuttu schylgemö. Tämä on noin 8 tuumaa
pitkä ja 4 t. lelveä nahkainen rinta-lasta, nahka-nauhasta kau-
lalta riippuma rintojen päällä, ja jonka ulko-puoli kokonansa on
päällystetty siihen ommelluilla hopea-rahoilla. Työläs on sanoa
tämän koristimen muuta toimittaman kuin sanoman että kuin
päällä-päin jo on näin kallista taivaraa, mitä aarteita ei sitten
alla ole! ja se kuuluu Tschuivaschilais-ivaimoista oleman niin
ratas, ctt'eiwcit yöksikään henno siitä luopua. Päässä on heillä
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pukineena ivalta huntu, jonka helma riippuu hartioilla, maan
jota kesällä Harmoin pidetään. Tässä puivussa omat he pyhänsä
arkensa ja ainoastaan hyivin juhlallisissa tiloissa niinkuin esim.
häissä olen maan Tschulvaschittcnen nähnyt siihen lisäämän ha-
meen, hartioillensa husaarin-kapan muotoisen Maltan iviitan ja
päähänsä lakin, joka on juuri sen-näköinen, kuin jos sokuri-
topan päällyksestä ylä-puoli olisi pois-leikata ja ala-puoli katet-
tuna panna päähänsä, ja joka edellä-mainittujen koristusten mu-
kaan on yltä-ymftärinsä hopea-rahoilla silattu.

Uskon asioissa on tämä kansa merkillisellä kannalla, jota
ei Moi sanoa kristillisyydeksi, ei mahometiläisyydeksi eikä puh-
taaksi pakanuudeksikaan; sillä kaikista on siinä osaa, ehkä se jäl-
kimäiseen päin enimmästi on nojallansa. Tschuivaschia on ris-
titty kreikan uskoon sitten m. 1743, sillä menestyksellä, että risti-
mättömiä ei löydy tätä kansaa enää kuin muutamia tuhansia.
Vaan jos kuka cnweleisi heidän jo pitcitvcin olla hyiviä kristi-
tyltä, niin muistelkoon esim. kuinka syivään kristin-usko mahtoi
olla Suomen kansassa juurtunut M. 1257, sata ivuotta siitä tuin
Henrikki piispa muka ensi kerran kastoi Suomalaisia. Tschuiva-
schit oliivat ennen Venäjän-mallan tuntumista näihin maihin
Tatarien alamaisia, Maan näiden uskoa eiivät he koskaan ole
tunnustaneet, joka seikka on suuresta painosta niitä ivastaan,
jotka ilman kaikitta ehdoitta tahtomat heitä puhtaiksi Tataritsi

tehdä, kuin kaikkein Turkin-sukuisten kansain tiedetään antauneen
Mahometin uskoon, ja jota seikkaa kuin myös edellä-miitattua
suurta eroitusta Tschuwaschien ja Tatarien ulko-näössä, jotka mo-
lemmat kuitenkin iki-muistoisista ajoista omat yksissä maissa elä-
neet, pyydän tarkasti amostlemacm. Mutta Tatarien uskon-
käytöksistä on heidän elämäänsä jäänyt kuitenkin joita kuita jäl-
kiä. Niin kuuluu ristimättömien Tschuwaschien seassa ivielä löy-
tywcin joita kuita moni-maimoisia; niin sanotaan näiden samo-
jen Mielä ajaman himuksensa, joka mahometiläisissä yleinen tapa
lienee ennen ollut Tschuivascheisscckin yleisempi; ja niin wiettäwät
kaikki Tschuivaschit ivielä kristittyinäkin lepo-päiivää ci sunnun-
taina, waan perjantaina. Tatarilta saaduksi ivoipi myös lukea
Tschuwaschien entisen tawan syödä heivosen lihaa, joka nyt jo
lienee heitetty, ja heidän inhonsa sian-lihalle, jota eiivät imeläkään
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ole tottuneet syömään. Suurin osa heidän uskontoansa on kum-
minkin Mielä tänäi päimänä pakanallista. Ne tiedot, jotka tästä
itse olen kerännyt, ynnä ivenäläisten pappien ja kirjoittajien ker-
tomukset, antamat tälle päätökselle hyivän perustuksen.

Ne kaksi pää-olentoa, jotka Tschuwaschien luuloa myöten
hallitsemat maailmata ja heille onnea eli onnettomuutta antamat,
owat: Tora, hyivä olento, kristillisessäkin merkityksessä Jumalan
nimi, ja Keremet, paha olento. Edellistä eli hyivciä jumalaa
on useammat henget, joilla kullakin on oma osansa maa-ilmaa
hallittaivana, ja joistamerkillisimmät owat: auringon jumala,kuun
jumala, tuulen jumala, tien jumala, huone-jumala, kartano-ju-
mala, karjan jumala, metsän jumala, ukkonen ja yli-jumala.
Tämä iviimeinen elää ylähänä ilmassa ja, maitta maa-ilman
pää-hallitsija, ei Tschuwaschien luuloa myöten liiku maalla muul-
loin kuin perjantai-päiivinä, jolloinhän kaivelee katsomassa, tokko
nämä lepo-päiivciä työtä tekemättä iviettäivcit ja tokko ivaimot
mainittuina päiminä puolille päimin asti malttaivat olla tuman
lämmittämättä, joista molemmista hän rikkojan rankaisee. Häntä
kutsutaan monella nimellä, niiden erinäisten omaisuuttn jälkeen,
joissa hänen ivoimcmsa näytäksen, niinkuin: lvalon-tehnyt jumala,
hengen-luoja jumala, maan-Meden isä, suuri jumala, suuri ar-
melias jumala, j. n. e. Hänellä on äiti, puoliso ja poika, joita
myös jumaloina apuun huudetaan, ja itä-maisen hallitsijan suuri
homi-joutto, niinkuin: edellä-kciyjä, oiven-aivaaja, siman-lennät-
tcijä, uhrin-lvastaanottaja, j. n. e., ollen näillä kaikilla ivielä
omat äitinsä, poikansa ja palivelijansa, joten taiivaallisten joukko
tuntuwasti enenee.

Pahuuden alku maa-ilmassa on schoitan (saatana), maitta
sen toimittajana nyt on Keremet. Tämä jälkimäinen oli nim.
alkujansa yli-jumalcm poika, ja mcttkaeli maan päällä, jaellen
ihmisille kaiken-kaltaista onnea ja menestystä. Vaan saatanan
iviettlyksestä ottivat ihmiset kerran, hänen näin matkustaessansa,
ja murhasiwat hänet. Peittääksensä tätä julmaa työtä murhatun
isältä polttiivat he ruumiin ja hajottivat siitä jääneen tuhkan
tuuleen. Vaan murhattu ei sillä hukkunut. Mihin tätä tuhkaa
lankesi maahan, siihen kastvoi puita ja niiden kanssa syntyi Ke-
remetkin uudestansa henkiin, mutta ei yhtenä olentona niinkuin
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ennen, waan sangen suuressa määrässä, niin että joka kylällä
nyt on yksi, kaksi ja kotmetkin Keremetiä, sitä myöten kuin suuri
kylä on. Eikä Keremet nyt enää ollut se hyivän-tkeivä yli-ju-
malcm poika kuin ennen. Ihmisten paha-teosta häntä ivastaan
kostaa hän heitä nyt lakkaamatta siten, että heidän päällensä
lähettää hengellisiä ahdistuksia ja ruumiillista kurjuutta ja hei-
dän karjoillensa pahaa tekee. Hän asuu tamallisesti metsässä,
Maan kuin metsä Tschuivaschin-maassa alkaa olla mähissä, niin
nähdään joka kylän pelloilla yksi eli kaksi eli useampia pienem-
piä lehmus- eli tammi-lehtoja, jotka myös kutsutaan Keremetitsi
ja owat jätetyt Keremetin asua, sillä jos häntä asun-sian ivöhen-
tömisellö hyivin rupeisi ahdistelemaan, nousisi hän raiivoon.
Muuten elää hän myös jämissä, lähteissä, meden-uurtamissa
rotkoissa j. m. Jos kylä muuttaa, muuttaa Keremetkin, eli jos
kylästä käsin tehdään uusi kylä, saapi se myös uuden Kere-
metinkin emä-kylän Keremetin pojista, sillä Keremetit naimat ja
sitäivät samoin kuin jumalatkin. — Mutta schoitan itse, kaiken
pahan alkaja, on Tschuivascheilta jäänyt unhotuksiin. — Paitse
Keremetiä owat pahoista hengistä ivielä muistttaivat Esrel'
ja lirih. Edellinen on kuoleman henki, tappama halmauksella,
jälkimäinen kiusaa ihmistä monilla taudeilla, niinkuin rokolla,
talvilla, paiseilla, syyhelmällä, silmä-kipeillä j. n. e.

Vaikka, niinkuin sanottu on, enin osa Tschulvaschin kan-
saa tätä nykyä on ristittyä, ei se ole hylännyt näitä entisiä ju-
maloitansa, joka nähdään siitäkin, että se lvuosittain ivielä kan-
taa niille uhria. Taivalliset uhri-teuraat owat: hewonen, härkä,
lehmä, lammas, hanhi ja kana. Uhrit owat joko yhteiset, joissa
koko kyläkunta eli useampiakin kyläkuntia ottaa osan, eli yksinäi-
set, yhdeltä hengeltä eli perhekunnalta thtäivät, ja toiseksensa
kannetaan uhri joko jumaloitte eli Keremetille. Tämän niinkuin
uhrin laadun ja suuruudenkin määrää se niinkutsuttu I omse.
Tama sana on yhten-liittty sanasta jom eli jomah, puhe,
lause, ja johto-päätteestä -se, joka tarkoin ivastaa suomen-kielistä
päätettä -ri, ivastaawa siis jomse meillä taikuria, puhujaa eli
tietäjää. Jos ketä on ratvaisnut esim. taudin kohtaus, lähete-
tään heti jomsea hakemaan. Hän tutkii taudin syyt ja määrää
uhriksi joko sille ja iille jumalalle eli Kerenietille esim. mustan
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lampaan. Heti keitetään olut ja Mimäisille sukulaisille annetaan
tieto uhrista. Uhrin pitoihin tulemat kaikki puhtaissa ivaattissa
ja syömättöminä. Nyt talutetaan lammas pihalla seisoman puun
juureen ja tapetaan rukouksen pidettyä siinä. Lihat lyödään kat-
tilaan, waan nahka, pää ja sisälmykset kääritään yhteen myt-
tyyn. Keitoksen joutuessa rukoillaan taas, ja syötyä poltetaan
tämä mytty jumalalle ja tuhka hajotellaan tuuleen. Sitten käy-
dään olnttll ja Miinaa juomaan, ivieläpä tanssimaankin, jota
iloa kestää talon Maroja ja tilaisuuden luontoa myöten päiivä
eli useampikin. Keremetille tebtämä uhri on useammin tätä
laatua, mölistä maan sillä erotuksella, että se tehdään itse hä-
nen asun-paikassansa, jona tamallisesti on, niinkuin edellä sa-
noin, joku kylän seudussa kaswawa lehto, waan useasti myös
paljas rotko. Lepechin kertoo Päimä-kirjassansa, matkustaessaan
lopulla mennyttä muosi-sataa nähneensä Keremeti-lehdoissa suu-
ret summattomat rakennukset, joissa uhria teki suuri joukko kan-
saa. Keremetin pallveleminen on siis, niinkuin sen jo ilmankin
woi cnwata, siitä ajasta tuntuivasti ivähennyt. Paitse edellisen-
laatuisia uhria uhrataan Keremetille rahaakin, ollen hän tässä
katsannossa joko Hopea- eli Vaski-Keremet sitä myöten,
kummanko laatuista rahaa hänelle on antaminen. Ia kuin ny-
kyinen aika kaikessa iviisastuu, niin on opittu Keremetiätin
pettämään, sillä hopea-rahan siacm annetaan hänelle maan rahan-
muotoisia tina-suiluja, ja heivois-uhrin siacm, jota hän luon-
nossa nyt enää ei koskaan saa, täytyy hänen tyytyä pieneen
heivosen kuivaan, tehty renitta-taikinasta. Näitäkään ivähiä uh-
ria saa hän hcnivoin rauhassa nauttia, sillä Venäläiset kerääivät
ne heti uhraajien jcitstä itsellensä, ja minun täytyy itsestänikin
tunnustaa, että terran autoin ivenälciistä poika-pamea Kereme-
tin-ivarkcmdessa, joka asui ivcmhassa tammessa, jolloin saalis
oli tammen juurilta ja ontoista löydettyä hopea-rahaa 45 kop.,
koko joukko enemmän eli ivähemmän homehtuneita renikka-konia,
joka tawcna jäi poikain osaksi, ja noin pari-kymmentä kappaletta

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

kylät yhdessä tekemät. Taivallista tämmöistä uhrausta on kaksi
Vuodessa, nim. ensimäinen touivon tehtyä, Pietarin päilvcin
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alla, joka uhri toimitetaan hyivää ivuoden-tuloa jumaloilta saa-
dakseen, ja toinen myöhä-syksyllä, noin marras-kuun lopulla,
kiitos-uhri Miljan edestä. Edellisen uhrin aika oli juuri minun
Ischaakissa oloni aika, mutta Maikka sainkin kuulla, että kylässä
sitä masten kannettiin rahaa, ja olin eri lähettiläisten kautta
kokenut saada tietää päiivän määrää, jolloinuhri oli tapahtuma,
ymmärsiivät Tschuivaschit nämä kuitenkin saattaa Määrille jälille,
niin että juhla jo oli ohitse, kuin minä ivalmistauduin sitä kat-
somaan. En tiedä lienemätkö tämmöiset käytökset, jotka eiivät
ote juuri solveljaat Kristin uskoa juurruttamaan ivasta-käänne-
tyssä kansassa, maan asetuksissa kielletyt eli ei, se maan on
ivarma, että uhri-teurasten ostoon kerätystä rahasta osa menee
paikkakunnan papin ja ivirka-miesten tattariin, ja seuraaivasti
ajattelee rahwas, että jos ivielä sallisi jonkun oudon herras-
miehen, niinkuin minä olin, uhria näkemään, niin olisi siitä sille
waan uusi rcchcm-reikä häntä lahjoessa ivaili olemaan. Vahin-
koni tästä ei kuitenkaan ollut koivcm suuri, sillä menetys täm-
möisessä titassa on jo kylleiksi tuttu. Seuraamalla taivalla ker-
too eräs omin filminsä nähnyt tschumaschilaisen kelvät-uhrin.

„Noin 8 ivirstan paikoilla Iseneivan kylästä oli lammikon
wieressä oleivacm rotkoon paikka rcckettu rukousta ja uhria ivcn-
ten, jonne noin kello 9 paikoilla aamua kymmenestä kylästä
matkusti Tschuivascheja yksinänsä, ilman mainioitta. Minä tu-
lin paikalle juuri kuin ripustivat kattilat tulelle, kcmtoiivat ivettä
ja ivalmistihet tappamaan uhri-teuraita; muutamia lehmiä, pari
kymmenkuntaa lampaita ja useampia koti-lintuja oli ivalmistttu
turastttalvaksi. Kaikki nämä teuraat ostetaan uhria Marten
kerätyllä rahalla ja ilman ivöhintäkään tinkimistä; min myöjä
kysyy, sen he antamatkin, ja tinkiminen uhriksi ostttaivcm kau-
passa luetaan suurimmaksi synniksi."

„Kattiloiden tulelle pantua ja meden kannettua astui neljä
ivcmhaa miestä keskelle rotkoa ja alkoiivat lukea rukousta, anoen
Toraa että hän siunaisi heidän uhrinsa. Kaikki läsnä-olelvat
seisoilvat samalla taivalla alla päin ja sopottitvat. Tämän lyhy-
käisen rukouksen lopetettua meniivät ne neljä ukkoa karjan tykö
ja heidän jälestänsä kantoi puoli kymmentä Tschuivaschia Mettä
ämpärillä. Ukot ottivat heiltä kukin mesi-ämpärin ja kaatoilvat
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wettä joka lehmän ja lampaan selkään. Sen lehmän ja lam-
paan, jotka medellä lvalettaissa wcirähtiwät ja pyristihet, tatut-
tilvat eri paikkaan, waan ne, jotka seisomat liikahtamatta, jätet-
tiin atoillensa. Kaikki linnut iveilvcit myös siihen paikkaan, jossa
ivärähtcinyt karja seisoi. Tschuivaschit luulelvat nim., että se
eläin, joka medellä ivalettaessa seisoo liikahtamatta, on saastai-
nen eikä kelpaa uhriksi; ja rämän-kaltaista tyyntä eläintä eiivät
koskaan teurasta uhriksensa."

„ Vedellä koettelemisen perästä syntyi hirmuinen iveren-
ivuodatus: siinä tapettiin kolme lehmää, lampaat ja suuri joukko
lintuja; toiset nylkiivät nahkan päältä, ottivat sisälmykset ulos,
kyntivät linnut. Kaikki tämä tehtiin hyivin joutuisasti. Liha,
hakattu suuriksi möhkäleiksi, oli yhdessä läjässä; päät, nahkat ja
sisälmykset toisessa. Kuin mesi tulella olewissa kattiloissa rupesi
kiehumaan, jaettiin liha kattiloita myöten ja suolaa lyötiin tar-
peeksi asti päälle, waan sisukset jätettiin paikalle."

„Näin saatuansa keittämisen asian toimeen ivalmistuiivat
Tschuivaschit taas rukoilemaan ja asettihet riivihin, noin kolmea
kymmentä miestä pitkältä, ja yksi riivi seisoi toisensa takana;
waan ne neljä ukkoa toisten edessä. Lakkinsa piti jokainen lva-
semassa kainalossaan. Ukot alkoiivat rutoilla, toiset heidän
perästänsä puoli-ääneen, ja ukkojen tekemät liikenneet tekiwät
toiset tarkasti jälestä, milloin silmiänsä käsillä pyhkien, milloin
kätensä taimasta kohti nostaen, milloin taas laskeutuiivat pol-
ivillensa, kumarsimat maahan, eiivätkä kanalle aikaa nostaneet
päätänsä ylös; enimmän aikaa seisoiivat kuitenkin yhdessä koh-
den, silmänsä alas luoden. Rukousta kesti niin kaulvan, ett'en
enempää malttanut sitä katsoa, maan menin tammikkoon, söm
aamuisen eiväästäni, nukuin jonkun ajan, ja he yhä waan ru-
koiliivat, eiivätkä lopettaneet ennenkuin kello 4 jälkeen puoli-päi-
ivän. Rukoilemisen päätettyä kiirehti nälkä Tschulvascheja ruo-
alle, he ottiivat lihat kattilasta, kacttoiivat liemen suuriin mal-
joihin ja söiivät ahnaasti. Linnut oliivat eri kattiloissa keitetyt
ja syötiin atrian päättäjäisiksi."

„Ruotailtucmsa rukoiliivat he taas ja astuiivat sitten suu-
rissa joukoissa siihen paikkaan, johon teurastettujen eläinten päät
ja sisälmykset oliivat jättäneet. Luut kerättiin niini-mattoon ja
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wiskattiin yhteen päiden kanssa. Sitten tekilvät suuren tulen;
päät, nahkat, sisälmykset ja luut paniivat nyt roiviolle ja lisäsi-
wät tulta siksi, kunne kaikki oli tuhkaksi palanut. Sen tehtyä te-
rästivät tuhkan lapialla mattoon ja kantoimat sillä tammittoon;
ukko lapia kädessä astui jälestä ja lammikkoon tultua heitteli
hän lapialla tuhkan tuulen mukaan menemään. Toinen ukko
meni lähellä olemalle pellolle; hänen perästänsä kannettiin höy-
henet syys-tylwöä masten kynnettyyn paikkaan. Tässä laski
ukko höyhenet ilmaan, joka tehdään siksi, että pelto antaisi hy-
mcin kastvun. Vaan Venäläiset eiivät anna höyhenien kauan
maata pellolla; he omat Maunojen ja lasten kanssa Mi-seudussa
Maralla, ja Tschuwaschien pois-mentyä keräämät he tarkasti höy-
henet itsellensä. Tällä täytöksellä loppuikin ketvät-uhraus. Ko-
tiin tultuansa juowat uhraajat muutamia päiiviä armottomasti
ja tällöin ei puututa tanssiakaan eikä muuta riemua."

Pakanallisen uskon kanssa alkaa nyt Tschulvaschin mielessä
sekautua Kristin uskonkin päätteittä, ja omatkin muutamat sen
opista, niinkuin esim. oppi kolminaisuudesta, jumalan äitistä
(nim. kreikan-uskoisilla) j. n. e. hyivin yhteen-menewät Tschu-
waschien entisten luulojen kanssa. Olletikin ivaikuttaivat kerto-
mukset kreikan-uskon pyhistä ja niiden ihme-töistä jalosti Tschu-
waschien mielessä. Näistä pyhistä on se Venäjänkin kansalta hyivin
mielitty ihmeiden-tekijä Nikolai erinomaisessa kunniassa Tschu-
ivascheilla. Heitä ristimään alettaissa menneellä ivuosi-sadalla
tapahtui nim., että siinä kylässä, jossa nyt Ischaakin kirkko sei-
soo, uni-kattiainen kolme yötä peräkkäin muutamalle Tschuivas-
chille neuivoi paikan, missä hän pelloltansa olisi pyhän Nikolain
kuivan löytämä, ja kuin tämä ilmoitti unensa papille ja muulle
rahivaalle ja peltoa rumettiin miehissä kaimamaan. niin katso!
pienoinen, ivcmha ja huonon-näköinen Nikolain kuiva tulikin il-
miin. Halivan ulko-muotonsa rinnalla oli tällä tumalla suuri
ihmeitä tekemä ivoima, niin että sen ehdolla pian rakettiin iso
ja komea kirkko, joka imeläkin seisoo paikalla. Kuulu tämän tu-
man ihme-töistä, marsinkin tautien poistamisessa, ulkoni ulkoile-
mistansa, niin että ei ainoastaan Tschuivaschit, waan muutkin
täkäläiset kansat, niinkuin Tscheremissit, Mordiviinit ja itset Ve-
näläisetkin pitkien matkojen päästä käymät sitä kumartamassa
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niin ahkerasti, että mainitulla kirkolla rukoilemassa käyjien määrä
ivuosittain cnivataan noin 15 tuh. hengeksi. Tschuwaschien kris-
tillisen hartauden kanssa on ivielä kuitukin niin ja näin. In-
maluudessa ja yleisesti kaikissa henki-olennoissa ei hän näe muula
kuin maallisen onnen, niinkuin rikkauden, temeyden, lapsi-lykyn
j. n. e. antajia eli häivittäjiä, ja jumalalansa ei hän palmele ja
tottele, niinkuin kristitty ja mahometiläinen, ansaitakseen tuletvai-
sen onnellisen elämän, josta hänen uskossansa ei näy löytyneen
aawistustatacm, waan mainittuja maallisia lahjoja saadakseen
eli maallisesta kurjuudesta päästäkseen. Kuin hän nyt jossa
kussa tämmöisessä kurjuudessa on rukoillut ja uhrannut ensin
Keremetille, sitten yhdelle eli useammalle omista jumaloistacm,
ja se ei ole auttanut, sanoo jomse, jonka neuivoja hän seuraa:
„ota nyt ja käy Ischaakisscckin ja tee uhri Vyrus-Toralle (Ve-
näjän Jumalalle) eli Nikolai-Toralle, ehkä se päästäisi sinun tau-
distasi." Ia Tschuivaschi tulee, ostaa tuohuksen, asettaa sen py-
hän Nikolain kuivan eteen palamaan ja ristii silmiänsä pari ker-
taa. Paitse tätä uhraa hän ivielä kirkollenkin jonkun wähän
rahaa ja kylan ulko-portilla pylwään kowerossa olewalle saman
pyhän tumalle palasen eli kaksi nisu-leipää, jota hän on ostanut
kirkon oiven edessä oleivilta ivenälciisiltä kauppiailta. Varmaan
auttanee Nikolai-Tora useastikin niitä, jotka häneltä apua etsi-
ivät, koska niiden määrä ei wähene, waan surkeata on kuitenkin
nähdä, miten Tschuivaschilais-rukcm uhrin kanssa kciypi. Uhrattu
raha menee nim. kaikkein suurimmaksi osaksi pappien tattariin,
jotka Masten taivallisuutta rikastulvatkin tässä seurakunnassa. Ia
uhratun leiivän taas sieppaaivat ihan uhraajcm nenän edessä sen
noin kahta kyynärää korkean pylwään koiverosta joko kylän tä-
hän tottuneet ja tällä elcilvättin koirat elikkä ne näitä ei ujom-
mat naakat. Vaan Tschuivaschi amelee ehkä, niinkuin oikein
onkin, että uhrin ottaja ei katso uhriin, waan uhraajcm sydä-
meen, ja näin katsoen, on se arwattawasti yhtä, jos uhrattu
leipä jääpi Nitolai-Toran eteen eli sen koirat ja naakat syöivät.
— Niinkuin jo sanoin, ei Tschuwaschien ivanhassa uskossa näy
löytyneen aawistustakaan tulewasta elämästä; sillä jos heillä
olisi ollut ajatusta tästä, olisimat he mannaan kuivanneet itsel-
lensä Manalan ja Tuonen niinkuin muutkin kansat ja, jota on
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wielä painaivampi asia muistaa, olisi koko heidän suhteensa ju-
maloiden kanssa muodostunut aiivcm toisen-laiseksi. Kristin us-
kosta eli mahometiläisyydestä lainatuksi moimme siis päättää
sen heissä tätä nykyä löytymän luulon, että haudan takana
oleiva tuleivciisuus on melkein yhtäläinen täkäläisen elämän
kanssa, se maan erotusta, että siellä on kaikkea runsaammasti,
että sotamiehiä ei tcnlvitse tehdä, lahjoja ei antaa ivirka-miehille
j. n. e. Kuolleille panemat he sentähden mukaan rahaa, tupak-
kaa, piipun ja muita matkalla ivälttämättömiä tarpeita. Vuoti-
sesti hautaus-maalla pitäessään kuolleidensa muistojaisia, joissa
tiloissa ei puututa hirmuista juomista ja kaikenlaista irstaista
Vallattomuutta, lisäälvät he näitä tarpeita, haudalle jättäen Vaate-
kappaleita, työ-kaluja ja olletikin isot määrät syömä-aineita: mii-
naa, olutta, tupatkaa j. m. Tämmöinen tapa näyttäisi osoitta-
man rakkautta ja huolen-pitoa pois-menneitä heimolaisia kohtaan;
waan niin ei kuitenkaan ole, sillä kaikki nämä lahjat jätetään
heille ainoastaan siitä syystä, että pysyisilvät nykyisissä asun-
noissansa, eiivätkä tulisi entisiin kotihinsa rauhattomuutta teke-
mään. Kuolleita pelkääminen on Tschumascheissa erinomaisen
suuri, niinkuin tästä lahjojen antamisesta nähdään, ja näytöksen
siinäkin, että jonkun kuoltua kaikki ivainajan ivaattet iviskcttaan
metsään eli rotkoon, josta Mi-seudun Venäläiset ne itsellensä
korjaamat samoin kuin he myös tarkasti silmällä pitämät Tschu-
waschien kuolleiden-muistojaiset ja niin ikään hörymättä hau-
doilta korjaamat kuolleille jätetyn taivcncm ja ruoan.

Tschuwaschien runoelu ei ole toivan rikasta eikä erino-
maisen ihanatakacm laatua. Kertoma-runoa en siinä ole tawan-
nut atunkacm, ja sitä sen kanssa yhdistettyä loihtu-runoa ei
Tschuivascheilla myöskään ole, ehkä heidän jomsensa kuulumat
muutamissa tiloissa täyttämän sanojakin. Tämä runoelu on ai-
noastaan laulu-runollista ja tuntuu minusta semmoisenakin hy-
ivin poikkinaiselta. Runo ei tarkoin noudattele mitään mittaa,
maan nöhtäivä on kuitenkin sen lyhyt-pitköinen luonto, niinkuin
koko kielenkin samoin Moi sanoa lyhyt-pittäiseksi kuin esim. Suo-
men kieltä sanotaan pitkä-lyhyiseksi. Paitse tätä on Tschutva-
schin runossa alku-myötäisyyskin tuntuma. Muistuttaen, että ive-
nätäiset kirjoittajat mainitessaan tämän kansan elantoa owat
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päättäneet sillä laulua ei oleivcm ensinkään, eli korkeimmakseen
myödyttäneet, että se laulaessaan hyräilee „mitä sylki suuhun
tuopi," saan nyt tässä antaa muutamia näytteitä sen laulusta.

Poikien lauluja. 1. ~Sata seitsemän-kymmentä hirttä
Vedin, tulvan tein, taksi-toista ikkunaa hakkautin. Kahdesta ik-
kunasta itse olen katsowa, kymmenessä ikkunassa kymmenen neit-
sykäistä on seisoma, kerran katsomat ulos, toisen naurahtlelvat.
Käivin kylästä kylään, en yhtä täysi-tasivuista tyttöä löytänyt.
Yhdessä kylässä näin yhden tyttökciisen; sen tahdoin ottaa, waan
rahaa ci ollut*); „tähde kanssani!" tahdoin hänelle sanoa, waan
uskallusta ci ollut." — 2. „Metsästä metsään kamelin, kypsiä
tuomen-marjoja en löytänyt; kylästä kylään kamelin, rcckasta-
ivaista neitoa en löytänyt. Tuomen-marjaa tahtonet syödä, syö
musta, leiman kanssa syödä on se hyivä; muuta marjaa tahto-
net syödä, syö punainen, leiman kanssa syödä on se hyivä; nei-
toa tahtonet ottaa, ota kelta-tutkain en, yhdessä elää on se hy-
ivä." — 3. „Astuin, astuin tietä myöten, tulin synkkään met-
sään. Hakkasin pähkinä-puuta, siitä juoksi maito, ilman mai-
dotta en leipää syö; hakkasin jalaivata, siitä lensi mehiläinen,
mehiläisestä mesi juoksi, iiman medettä en leipää syö. Astuin,
astuin tietä myöten, tulin kylään, kylän koirat tuliivat haukku-
maan, kylän naiset mua kiini ottamaan; yhden tvalkea-tuttaisen
neidon päälle laskin silmäni, tahdoin ottaa sen omakseni, isäni
ei antanut rahaa, pappi ei antanut kirjaa." — 4. „Meidän ky-
län tytöt, meidän kylän tytöt (hyppäämät) aidan yli kuin sudet,
aidan yli kuin sudet. Toisen kylän tytöt, toisen kylän tytöt
(meneivät) aidan alatse kuin hiiret. Meidän kylän tyttöjä, mei-
dän kylän tyttöjä, ivedetään heivois-parilla, ivedetään heivois-
parilla. Toisen kylän tyttöjä, toisen kylän tyttöjä, ivedetään
sika-parilla, ivedetään sika-parilla." — 5. „Isäni antoi mulle
mustan heivoisen; „annas panen Valjaihin," ajattelin kerran,
tammiseksi pölkyksi muuttui koni! Isäni antoi mulle Valkean leh-
män; „ annas lypsän lehmän," ajattelin kerran; koiivniseksi pöl-
kyksi muuttui lehmä! Isäni antoi mulle punaisen lampaan; „an-

") Tschuivaschit maksamat niinkuin monet muutkin itäiset kansat mai-
nioistansa talym'iksi kutsutun naima-rahan.
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nas keritsen lampaan," ajattelin kerran; punaiseksi lahoksi muut-
tui lammas! Isäni antoi mulle silkkisen myön; „ annas Vyötän
Vyölleni," ajattelin kerran; niineksi muuttui Vyö Vyölläni! Isäni
antoi mulle silkkisen nästyykin; „cmnas sidon nästyykin Vyöl-
leni," ajattelin kerran; ivacchteren lehdeksi muuttui nästyytti." —

6. „ Pitkin tietä on mulla pelto; Miljaa ei ole, siit' on huoli;
mustan ruskea ruuna ompi; ei pysy tiellä, siit' on huoli; tyyni
ja hiljainen maimo ompi; ei puhu siististi, siit' on huoli." —

Nämä kolme Viimeistä olkoot myös pilkka-runon näytteenä.
7. Tyttöin laulu. „Maan-tietä myöten uhkasin käydä,

Venäläistä, Tatarilaista pelkäsin; kylän-tietä myöten uhkasin
käydä, Martaita pelkäsin; peltoa myöten uhkasin käydä, tuulta,
tuiskua pelkäsin; metsän läpi uhkasin käydä, karhua, sutta pel-
käsin; kylän läpi uhkasin käydä, koiria pelkäsin; kylän Vierusta
uhkasin käydä, nuorta poikaa pelkäsin."

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

Kedolla seisoo ivanha tammi, se on meidän isämme; kedolla sei-
soo Vanha koiivu, se on meidän äitimme."

9. Juoma-laulu. „ Isäni on laschman**), äitini on lei-
man-tekijä, ivcmhempi meljeni on golomana, keskimäinen mel-
jeni on jämsittänä, nuorin meljeni tynnörin-tkijä; Vanhemman
Veljen maimo laulun-laulaja, keskimäisen meljen Vaimo tanssin-
tanssija, nuorimman Veljen Vaimo kanteleen-soittaja, minä itse
kauhan-kallistaja" (Tschuivaschit juoivat nim. sekä olutta että Vii-
naakin kauhalla).

Velivollisuuteni olisi tässä myös antaa yleinen katsanto
Tschnivaschin kielestä ja sen heimolaisuudesta yhdellä puolen

*) Tiettäwästi keritään rekruuttein hiukset lyhyiksi, heti otettua.
") Laschman'iksi kutsutaan kruunun-metsissä puun-hakkaajaa.
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Turkkilaisten, toisella Suomen kielien ja likimmästi Tscheremis-
fin kielen kanssa. Vaan osittain on tämä kertomukseni jo il-
mankin liian pitkäksi Venynyt, osittain e" Viimeksi mainitusta
kielestä, Varsinkin niiden niin-kutsuttujen Mäki-Tscheremissien
murteesta, joka on Tschuivaschin kielen lähin naapuri, Vielä
löydy niin tarkkoja tietoja, että niille semmoisen ivertaamisen
luotettalvasti Voisi rakentaa. Sentcihden jätönkin sen ja ylei-
sesti kaiken puhumisen itsestä Tschuivaschin kielestä toiseen ker-
taan, ja tähden pian tästä ei kaukana eläimen Viimeksi mainit-
tujen Tscheremissien kieltä tutkimaan. Kuinka kauan tämä toi-
mitus tulee kestämään en mielä tiedä tarkoin sanoa; maan en-
nen »kahta kuu-kautta en taida mitenkään näistä tienoin seltvitci.

Neljäs Kirja.

Kasanissa 3 p. lokak. 1856.

Muutamia päiiviä takaperin tänne palattuani saan kesälli-
sistä matkoistani antaa seuraaman pienen kertomuksen.

Oloni tschuivaschilaisessa kirkon-kylässä Ischacckissa, joka
kesti ummellensa kuusi Viittoa, oli niin yhden-karivallista, että
sitä on Vaikea kirjoittaa. Kylä, jossa on kolmeen neljään kym-
meneen taloon, on pienen joen kallalla kahdessa osassa, siten
että Venäläiset asumat kirkon ympärillä kylän ylä-osassa, ja
Tschuivaschit wähän alempana, Mempänä jokea. Ympärinsä
on peltolakeuksia, joiden yli silmä ei kanna; puita ei näe pal-
jon muualla kuin kirkon-maalla ja pihoissa, järiveä ei tapaa
tässä seudussa missään ja joenkin on kesä niin kuimannut, että
tuskin kytän hanhet löytämät sen pohjassa wähän saloista ivettä
rypälöidciksensci. Suomen ivilppailla lehto-rannoilla eläneelle
minulle oli lämpimän helle kesä-kuun loppu-puolella jakoko heinä-
kuun sitä hirmuisempi, kuin elo-hopea Recmmurin lämpö-mitta-
rissa yölläkään Harmoin lastusi 20M pykälää alemmaksi, mutta
päiivillä oleksi 25 paikoilla ja nousi toisinaan 27:eenkin asti.
Itikat, hyttiset, kirput ja luteet hyöstyiivcit sanomattomasti tässä
helteessä, ja milpastusta ei ivoinut muusta eitä muulloin saada
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kuin milloin ukkonen lähetti mustan pilmen maata ja luonto-
kappaleita ViMoittamaan, jota kaikeksi onneksi tapahtui usein.

Lämpimän Vainioista pääsi paraten se, joka jaksoi ivah-
wasti maata, niinkuin kylän menäläiset asujat yleisesti teki-
wät ja olletikin korttien-emäntäni, ennen nimitetty kirkon-palme-
lijcm leski. Häntä ei suinkaan rikkaus käskenyt makaamaan,
sillä paitse rappiolla olewata talo-rähjäänsä ei bänellä ollut
muuta omaisuutta kuin Jumalan antama oma itsensä ja kolme
lasta, joista kaksi poikaa oli Kasanissa, toinen hengellisen Aka-
temian oppilaisena, niinmuodoin suuren herran toiivo, ja toi-
nen, niinkuin eukko sanoi, joka tämän kotiin
tultua kuitenkin supistui siksi maan, että hän oli ivälskärin opissa,
ala-upsierin arivosta. Vaan eukkoa elätti ensinkin talonsa, jossa
hän piti toritienä matkalaisille, ja toiseksi se ivirka, että hän lei-
poi niin-kutsuttuja „prosforia," jotka ivastaaivat meidän oblaat-
tia. Maan omat suuret ja huivemmat menemään, sillä joka oi-
kein pyhänä tahtoo Pysyä, se ei koko suuressa paastossa (pääsi-
äisen alla) syö muuta kuin prosforia, joita hän sitä ivasten ke-
rääkin ympäri muotia. Tämän Mirkansa tähden katsoi hän myös
welwollisuudetsensa olla jumalisempi muita. Minun kammaris-
sani, joka oli hänen pcnaimmansa, oli perä-nurkassa ei Vähem-
män kuin yhdeksän jumalan-kuivaa, kaikki kullalla silatut, siihen
Mielä kolme pyhää munaa, muutamia pyhiä ivarpuja ja eräitä
mainitutta prossori-leipiä. Joka lauantai-iltcma eli muuna py-
hän-aattona sytytti hän lampun palamaan näiden eteen, josta
asiasta hyivä sopu meidän Malillamme oli häirittyä, sillä lam-
pusta tipahteli öljyä minun kirjoilleni, ja kuin hän kerran ta-
Voitti minun siitä tulta piippuuni ottamasta (kuitenkin Maan ti-
kulla), oli hän minulle siitä monta päimää harmaana, sillä tu-
pakkaa ivihasi hän, niinkuin kaikki muutkin jumalisemmat ihmiset
alhaisesta säädystä tässä maassa, sentähden että sen on muka
paholainen kylivänyt ja kasivattanut. Kirkossa talvi hän joka
pyhä ja oli aina kirkon-menon loppuun asti, jota suurempina
pyhinä ei ole Vähäinen asia, marsinkin kuin Venäjän kirkossa
pitää seisoa, eikä saa uinahtaa sitä herttaista unta, joka meidän
kirkossa kesä-lämpimällä, ivirttä metsittäessä eli papin saarnala
pertaessa, niin makealta maistaa. Tämä emäntäni ahkeruus
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oli minulle monesti haittana; niin piti minun esim. helluntai-
päimänä tyhjällä Vatsalla odottaa kirkon-menon loppua kello
3:een asti.

Hänellä niinkuin muillakin tämmöisillä teko-pyhillä oli pie-
net Vikansa, ensinkin laiskuus, niinkuin sanoin, ja sitten sen
kanssa yhdistetty herrastleminen, joka teki, että hän alussa töin-
tuskin luontui minulle tilaa tekemään, sen Vähemmin laitata
lakasemacm. Siihen tuli mielä, että hän kernaasti otti „kupin
korinallensa" s. o. ei tee- eikä kahmi-kupin, maan kupin «paljasta
puhdasta ruista," niin puhdasta tuin ruis nim. on täkäläisessä
Viinassa. Tämä tapahtui enimmiten paasto-päiminci (tski-iviik-
kona ja perjantaina), hänen lausettansa myöten sentcihden, että
paasto-ruoka muuten niin hiykeli sydäntä. Kaikeksi onneksi oli
hänellä hyivä wiina-lyyli, ja minulle osotti hän tällöin useasti
rakkauttaan Valittaen sitä onnettomuuttani, että olin syntynyt
sen jumalattoman Martin Lutherin lahkokuntaan, josta cnivat-
tamasti pitää helivettiin Vaeltaa. Paitse niitä pieniä epä-järes-
tyksiä, jotka nämä eukon sydämen-ivcchivistuksct matkacm-saattoi-
wat, elimme hyivässä rauhassa keskenämme, sillä hän oli joten-
kin siisti ja uskottama. Jälkimäistä omaisuutta tulin terran
ivahivasti epäilemään, kuin eukko eräsnä aamuna tuli tyhjä
Vassa kädessä tyköni, sanoen: ~m itäs nyt puoli-päimäiseksi teh-
dään, kuin hiiret pakanat kuopassa söimät eilen ostamanne ka-
lat?" Niitä ei tosin ollut kuin Viisi naulaa ja nekin Vaan sur-
kioita särkiä, jotka eräs Tschuivaschi oli minulle haronut joen
pohjalla olemista lammakoista. Mutta tuiu ne sillä kertaa oli-
ivat ainoa ruoan-teko-lvcnani, teki mieleni suuttumaan, olletikin
koska tuota tähän asti en mielä ollut kuullut, että hiiret taloja
syömät. Vaan muistaen Manhan Eaton lauseen miehelle, joka
ihmetteli sitä, että hiiret otilvat hänen kenkänsä syöneet, ivastasin
eukolle: „no slaiva Bohu, ett'eiwät kalat syöneet hiiriä," ja käs-
kin hänen puoli-päiiväiseksi muuta neuivottlemacm. Vaikka hän
tätä ennen oli myös kerran laskenut kanankin karkaamaan, jonka
niin ikään olin syödäkseni ostanut ja jota sitä tietänsä meni,
ei minulla ole syytä häntä luulla näistä pienistä Vahingoista.

Kunssa-käymiseni kylän kahden papin kanssa oli alussa
sangen ahkera. He oliivat nuoret ja Vähän Viisaammat maan-
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tieteessä kuin pappi Aunuksessa, joka minulle päätti Veaporin ja
Sewastopolin olewcm yhden meren rannalla. He tulilvat illoilla
aina tyköni puhelemaan ja teetäni maistamaan, jota kiittivät
paremmaksi kuin omaansa, oliivat myös niin hyivät ja polttivat
sikariakin, milloin ivaimojen silmä maltti, tuppasipa kerran toinen,
tuhmempi heistä, partaansa kaksikin sikaria yhden ajoin pala-
maan, kuin ei sanonut yhdestä tyllätsi lähtemän saivua. Mei-
dän kanssa-puheet pyöriwät enimmiten uskon-oppiemme asioissas. o. itsestä opista ei juteltu paljo, jossa kristityin lahkokun-
tain wälillä wähä lienee eroitusta, waan ulko-käytöksistä sen
enemmän, niinkuin kelloista ja niiden soittamisesta, silmien risti-
misestä, pyhistä ja niiden kuivain palwelemisesta, pyhän saivun
suitsuttamisesta j. m. s., jotka aineet pappien mielestä ainakin
omat olleet miltei pää-asioina pidetyt. Pappien pitkä oppi-aika
meillä oli surkeata heidän mielestänsä ja nähtäivcisti oli heillä
meidän pappien luonnon-lahjoista sama ajatus. Maitta eilvät
sitä juuri selwään sanoneet, kuin entisellä ivenäjän papilla Ilo-
mantsissa, joka, kuin suomalainen piispa hänelle kertoi niin ja
niin monta ivuotta oppineensa eikä ivielä Mi-maillenkaan kaikkea
tarkoin tietämänsä, päätänsä puistaen sanoi: „kowa pää! koiva
pää!" Minun koto-peräisyyteni Helsingistä iveti useasti puheiksi
Viimeisen sodankin, jolloin toinen, miisaamfti heistä, aina nau-
roi kuollaksensa sille Englantilaisten lauseelle, että he muka kä-
iviivät sotaa siivistyksen edestä siivistymättömyyttä ja raakuutta
ivastaan, jonka-laista häivitöintä kerskausta hän ei olisi uskonut
löytymän Englantilaisissakaan, ja niinkuin ei se olisi kaikille tuttu,
että näiden siivistys ei ole muuta kuin kauppurin tviekastelemi-
nen ja jumalaloin rahan-himo. Tässä miisaudessansa ott hän
minut todistajaksensa, kysyen minulta: „ koska kirjallisuuden ivoipi
sanoa siivistyksen määräksi, niin sanokaapa nyt te, kumpiko pa-
rempi ja rikkaampi on, meidänkö knjallisnus ivai Englannin eli
Ranskan?" Minä ivastasin: „

juuri nykyjään luimme arivoiselta
Venäläiseltä kirjoittajalta kirjoituksen, jonka tarkoituksena on to-
distaa, että teillä ei Vielä ole ensinkään kirjallisuutta. Vaan että
se, jota te täksi kutsutte, kaikki on lainattua Englantilaisilta ja
muilta ulko-maalaisilta. Minä olen hänen uskoansa." Hän
Vaikeni, Vaan tämä Vastaus ja monta muutakin senkaltaista
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teki, että hän herkesi käymästä luonani, johon osiksi oli syynä
kukaties setin, että minä en suuresti tahtonut nauttia hänen
Viisauttansa Tschulvaschin kielessä. Vaan jo heti tultuani olin
hankkinut itselleni mieleiseni kielen-kääntäjän, ja tein tutkintoni
aiivan oman nokkani jälkeen.

Näistä tutkinnoista ja niihin kuulumista toimistani kuin
myös Tschuwaschien elosta ja olosta yleisesti ölen toisessa koh-
den tehnyt tilin eikä olisikaan soiveljas tässä ruweta puhumaan.
Sen waan sanon tämän-kaltaisista tutkinnoista, että ne aineen
ivaituden ja myös käytttäivien apulaisten wähän siivistyksen
ivuoksi ivarsinkin alussa owat tärsiwällisyyttä koettelemat ja itä-
mät. Kuin tähän tulee Vielä se alinomainen, yksinäisyys, jossa
niitä tehdessäsi elät ja joka ei salli mitään sen-kaltaista humitusta
ja ivimettici kuin ihmisellä on ivertaistnsa kanssa-käymisestä, se
kaiken-kaltainen sekä hengellinen että maallinen kurjuus, jossa
rahivas sitä lähellä elämälle näytöksen, kuin myös omatkin mai-
niasi ja pienet puutteesi, niin cnlvaa hyivin, ett'ei näissä tutkin-
noissa juuri kesci-huwiksensa matkustele. Hupaisin päimä oli mi-
nulla aina keski-Viitto, jolloin koulu-puheen tapaan annoin «lu-
tvan" itselleni ja noudin postini Tsymilstistä. Lauantai-aamut
olilvat myös ratot, sillä silloin oli kylässäzjoka iviitto niin-kutsuttu
bazär eli tschumaschilaiset markkinat ja rahtvaan lvilke aina puo-
lille päiivin asti oli sangen suuri. Paitse näitä hulvituksia oli
eloni kylässä yksi päiwä aiwcm toisensa mukainen, ja nämä hu-
Vituksetkin kadottivat yhtäläisyytensä kautta huwittawaisen luon-
tonsa. Mutta niinkuin kyyti-koni, joka tallista talutettaessa on
niin jäykkä ja näkyiväisellä ivasta-hakoisuudella luontuu Valjai-
hin, matkalle päästyä alkaa mennä tapittaa ja «Verryttyänsä"
antaa matkaajalle miliseivcin Vauhdin eikä toiseen holli-paikkaan
tullessa Vielä tiedä Väsymisestä mitään, — niin on kielen-tutki-
jankin kanssa yksinäisessä maa-kylässä. Ensi päiwät owat työ-
läät, sitten menee aika niin ett'ei tiedäkään ennenkuin kuu-kaus
on kulunut.

Ischaakista tulin loppu-puolella heinä-kuuta piirikunnankau-
punkiin Kosmodemjanskiin, johon minua iveti taksi tässä
kaupungissa löytyivätä kuuluisaa tschuivaschilaista oppinutta, toi-
nen Viralta pantu pappi, toinen kielen-kääntäjä piirikunnan oi-
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keudessa. Tässä kaupungissa löyiyy Vähän päälle neljän tuhan-
nen asujan, ja kuka ei tätä Väen-lukua katsellessaan cnivele kau-
punkia simistykseltään ja ulko-näöltänsä sen-iveroiseksi kuin esim.
meillä entinen Vaasa, eli Pomo, eli edes Kuopio? Mutta täm-
möisessä ajatuksessa erehdytään isosti. Ensinkin mitä silvistykseen
koskee, niin arivaatte sen siitä, että kaupungissa ei löydy yhtään
asujata, joka olisi päättänyt oppinsa Yli-opistossa eli jossakussa
muussa korkeammassa oppi-laitoksessa, ja tuskin kahta, jotka kos-
kaan olisimat tämän-kaltaisen opiston oivecckaan auaisseet. Sem-
moisten laitosten olemista tämän-laisissa kaupungissa ajatella-
kaan kuin kirja-painot, kirja-kaupat, ivieläpä apteekitkin, olisi puh-
das hulluus, kaikkea muuta siwistyneempään seuruus-elämään
knulutvata, — samoin. Niin en ole pianon ääntä kuullut koko
kylässä kuin yhdestä talosta, ja sekin oli hyivin sora-kielistä ja
surkeata. Käsi-työläisiä mahtaa kaupungissa olla hywin wähän,
koska tämmöisten merkkiä en ole nähnyt enemmän kvin kaksi
saapasta, kaksi saksia ja yhden rinkelin. Mutta koulu on, niin-
kutsuttu piirikunnan koulu, jossa palkka maksetaan kuudelle opet-
tajalle, ja jolla on siisti kaksin-kertainen tilvi-rakennus, huoneet
svuret ja puhtaat ja oppilaista sisään-kirjoitettunll 43 kappaletta.
Vaan ivaitta luku-aika jo kauan on alkanut, seisoivat koulun
oivet kiini, tuonne syksymmälle asti, sillä koulun kaitsija eli reh-
tori, joka on haluinen metsästäjä, ei tahdo purusta jänis-aikaa
laskea ohitse ilman koiriansa kullaksi koettelematta. Tähänkö luok-
kaan mielä lienewät luettaivat kaupungin iviisi kimi-kirffoa ja ne
iviisi tapattaa, joissa rahwas saapi huivitellata.

Mitä sitten ulko-nciköön tulee, niin saapi lukija paraimman
kuivan pienestä kaupungista tässä maassa ja niin-muodoinKos-
modemjanskistatin, jos lukee 17:nluivun W. Scottin Nigetin
Vaelluksia, ja sev osan Lontoota, jota siinä Alsatian nimellä
mainitaan, erinäiseksi kaupungiksi ajattelee. Kadut nim. eiivät
näissäkään malta kulkea suoraan, waan hoippelehtamat senkin
seitsemälle polwelle, jonka kanssa huoneiden kallellansa oleiva
luonto eli, paremmin sanoen, pilkallensa pyrkiminen hyivin so-
iveltuu yhteen, niinkuin myös niiden paperilla eli tuohella pai-
katut ikkunat ja aitaamattomat setä likaiset pihat. Kadut eiivät
koskaan näe lakasu-luutaa, ja kuin täällä ei näytä tunnettaivan
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semmoista wirka-miestä, jota meidän pienemmissä kaupungissa
kutsutaan sian-pistäjäksi, kuin kaiken-lainen karja niinkuin on: leh-
mät, lampaat, kilit, siat, rauhallisessa menestyksessä tutkistelemat
kaupungin katuja ja toria, kuin edellensä maalaiset aina torille
riisumat hemosensa, nim sonnittuu se jo itsestänsäkin hedelmälli-
nen maa niin iväkeiväksi, että kaiken-lainen ruoho, enimnlitn ivi-
holainen, tasivaa syltä pitkänä katujen ja torien reunoilla ja
usein iviettaasti peittää loukot ja kuopat, joihin wcnomatoin kul-
kija ivoipi langeta. Tori itse oleskelee ikuisena lätäkkönä, ja jos
ivarimmalla ajalla kerran kuiwahtaakin, niin tekee tunnin elikah-
den sade sen ainakin melkein yll-pääsemättömätsi, ja Tschebotsa-
ryn kaupungissa tapahtui lviime keiväänä, että Tschuivaschi eräs,
yöllä ajaen kaupungin läpi, hewosinensa päiwinensä hukkui sy-
inään wesi-lätäkköön kaupungin torilla. Kosmodemjanstissa omat
Volgan jyrkät hieta-kallat taivallisena sonnan ja muun ruman
pano-paiNana, joten se, joka niillä kaivellen tahtoo luonnon iha-
nuutta nauttia, nenänsä kautta aina tulee muistamaan ihmisen
sikaisuutta. Venäläiset eiivät nim. tiedä, että sonta ivciettäci
maan, eiivätkä maallakaan sitä muuten käytä tuin metsään we-
täivät. Vaikka Tschuivaschit ja muut täkäläiset kansat, sen pellon
wcikewyydeksi käyttäen, tässä kyllä cmtaivat heille esi-merttiä.

Vaikka gorodnitschij (wastaawa meillä ordnings-mannia)
Kosmodemjanstissa oli hyivä ja tarjosi minulle kruunun korttie-
rin, en minä siitä huolinut, maan Valitsin itselleni korttierin
eräässä talossa aiivan Volgan rannalla. Talon-iväkeni olilvat
wanha-ustoisia elikkä, niinkuin Venäjän Karjalaiset sanomat,
Vanhaa Vierua. Nämä eimät eroa yleisestä kirkosta paljon
muussa kuin muutamissa ulko-käytöksissä, maan omat ivieras-
uskoisille suatsemattomammat kuin muut, ja se oikea Vanha Ve-
näläisyys, niinkuin parran rakastaminen, «saksalaisten" ivaattei-
den (s. o. sortuukin) Vihaaminen ja yleisesti kaiken muukalaisuu-
den, niin huonon kuin hyivänkin, ylen-katse pitämät näissä pe-
säänsä. Vaan tuin hallitus iviime aikoina ei ole ollut heistä
tietäminänsäkäön, niin lvähenee heidän lukunsa pciiivci päiivältä
ja nuorempi kansa tätä lahkokuntaa yhdistäksen ivähitllen ylei-
seen kirkkoon. Tupakka, kahmi, imeläpä teekin, owat heistä kaikki
pahan hengen tuotteita, ja surkeata oli nähdä emäntäni tuskaa



123

minun hänen tupansa liedellä polttaessimi kahwia, josta käyivä
haju samoin kuin tupakankin sawu hänen poloisen nenässänsä
tärskysi ian-kaittisen rangaistus-paikan saastaiselta haisulta. Sää-
dyllisyytensä puolesta taitamat nämä lvanha-uskoiset olla kiitet-
tälvät; minä kaikitenkin olen heissä lamannut enemmän rehelli-
syyttä tuin muissa.

Viraltansa oli isäntä puun-lauttaajien päällys Volgalla ja
sanoi Kosmodemjanstista tekemänsä kaksi matkaa kesässä Scna-
tow'an ja Astrakanin wälillä olewacm Dubostaan ja siitä juok-
sewalla ansiolla hyivin elättiänsä. Poika oli pieni kauppa-mies.
Ei mitään rakasta Venäläinen niin paljon kuin kaupan käy-
mistä, ja minä uskallan päättää, että jos kolme Venäläistä
pantaisiin autioon meren-saareen, lyöttäytyisi mähintänsäkin yksi
heistä toiselta kahdelta ostamaan, mitä heillä liikaa olisi ja heille
myömään, mitä tamitseisimat. Ia ihmeellistä on, kuinka ma-
halla tiedolla menolainen kauppa-mies onnistuu toimessansa;
niin tiedän esim. erään ensimäisen luokan kauppa-miehen Pieta-
rissa, syntyisin Vepsäläinen Aunuksesta, joka 30:een muotensa
asti oli timen-hassaajana Äänisen rannalla, waan joka nyt on
monen miljoncm mies. Semmoisena ivoipi meidänkin isännän
poika päättää elämänsä, mähintänsäkin on hänellä se toiivo,
maikka hän ei nimeänsä osaa kirjoittaa ja maissa hänen lastas-
sansa nyt ei ole tawcnata yleensä kv»'n noin puolen-toista sadan
hopea-ruplan edestä ja tästä taivcnasta isoin osa raudan romua,
tvirsuja, ivastoja j. m. s. Asia on se, että jota täällä lyötsen
kaupan päälle, se istutsen onnen kynnykselle, ja jokainen ajatte-
lee: toti häntä minäkin saanen onnea kerran helmasta temmata!
Tämä tempasu tapahtuu siten, että ostajaa koetetaan pettää, min
suinkin moidaan. Tinkiminen, joka täällä on kaupan henkeäkin,
osoittaa paraten rehellisyyden puutteen täkäläisessä kuupassa, sillä
tinkiminen ei ole muuta kuin ostajan woimatoin kokeminen Mät-
tää myöjän petosta. Tässä on Voitto kuitenkin kauppiaan puo-
lella, sillä hän tietää taivaransa hinnan, waan ei yksi tuhannesta
ostajasta tiedä kaikkein tarpeittensa oikeata raha-cnivoa. Tässä
nyt äkkinäiselle myödessänsä tempasee kauppa-mies onnea hel-
masta ja ottaa kaksin-, kolmin-trtaisen hinnan taivcnastansa.
Pienet kauppiaat pitämät useasti muutakin koiruutta kaupassansa;
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niin ei joka paikassa ole hyivä kauppiaalle kahden kesken antaa
suurempaa seteli-rahaa särkeä, sillä monesti tapahtuu, ett'ei hän
anna mitään takaisin, maun rohkeasti masten silmiäsi kieltäen si-
nulta mitään saaneensa pitää rahasi, mutta ivalitusta nostaes-
sasi lumoo taiten ivacncm itsestänsä niin, että sinä itse jäät ivika-
pääksi, ivieläpa kiinikin käyt, niinkuin monelle meidän talon-
pojalle on tapahtunut.

Tällä lvenäläisen kuupun-hengellä on juurensn Sluivjuunein
yleisessä luonnossa, joka rakastaa hiljaista ja ivähä-töistä elon-
ressutusta. ja jonka historiassa ei muisteta, tämän-sukuisten kan-
sojen ennen itse päällänsä eläen, näitä koskaan yllyttäneen sem-
moisiin ankaroihin wäki-wallcm töihin, jotta Normanneilla ja
Germcmeilla oliivat henkeätin. Tämä wäki-waltaisuutta kcntawa
luouto näytäksen mielä nykyisessäkin Venäläisessä. Kapakassa
eli muualla miinassa ollessansa ci hän tappele koskaan, maan
itkee tamallisesti eli suutelee toistansa. Rauta-aseita, haaivoja ja
Veren-ivuodatusta pelkää musitta kvin kuolematcmsa, ja jos hän
kenen näkee semmoiseksi tuittu-pääksi, joka ci katso lyödä siwal-
taessansa, ivälttää hän täta ja kärsii ennen ivääryyttcikin kvin
ivastaan seisomaan rupeaa. Tilaston tutkijat sanomat, etta ri-
kokset omaisuutta ivastaan owat siwistyneissci kansoissa yleisem-
mät kuin rikokset henkeä ivastaan. Näin on rikosten laita Ve-
näjälläkin, ja niin-muodoin on Venäjän kansa simistyneetsi luet-
talva eli on tilasto määrässä, sillä murhaa cii toisen haaivoi-
tusta tapahtuu täällä harivoin, mutta rikoksia omaisuutta Mus-
taan alinomaa, ja jota toista lyöpi, sitä pidetään pahempana
ihmisenä kuin joka toisen omaa iväöryydellä itsellensä käärii.

Volga, jos ohitse mennessä sanon sanasen tästä jokien
kuninkaastakin, on Kosmodemjanskin kohdassa maan noin puolta
wirstaa leiveä. Sen rannat eiivät minusta ole mitkään kauniit,
enkä muista runoilijoidenkaan niistä tässä katsannossa milloin-
kaan laulaneen. Oikean-puolinen ranta on aina yksi-kamainen,
noin 100 jalkaa korkea jyrkkä hietikko, jossa siellä täällä joku
kylä eli kirkko riippuu kprkealla törmällä, eli on pieni kaupungin
rähjäkin cchtaunut johon kuhun penkerien rotkoon. Vasen ranta
sitä ivastaan on loppumatointa matalaa lehtoa, jossa Harmoin
näkee jälkiä ihmisen elosta. Vaan hyötynsä puolesta on Volga
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koko keski- ja itä-Venäjälle sanomattomasta arivosta. Itse on
tämä joki höyry-laiivoilla kulettaiva aina Tiveriin asti s. o. Mos-
kowan ja Pietarin wälillä oleivalle rauta-tielle. Etelässä laa-
jeutawat Oka, Surä ja muut pienemmät syrjä-joet sen maikutus-
piiriä ja pohjasta tempaa se wäkewä ja wesi-rikas Kama koko
Uraalin muorikunnan ja mähillä kannaksilla osan länsi-Siperiaa-
kin tämän joen aluskunnaksi. Kaikilta haaroin kantaa se omi-
tuisia ja rikkaita tuotteita maailman kauppaan. Itse aina Sa-
rcttow'asta asti tuopi se eloa niinkuin sen eteläiset syrjä-joetkin
teteivät; Kama taas kantaa tähän kauppaan Uraalin kalliit Muori-
tuotteet. Tämän hyödyllisyytensä tähden kutsuukin Venäläinen
sitä maatuschkaksi (emoseksi) ja onkin se aina peitetty penkoilla
ja muilla aluksilla. Eloa tulettaan suurissa hyivin katetuissa
harkoissa, joita pannaan noin 8 eli 10 kappaletta toinen toisensa
perään junaan, jota kutsutaan karaivaniksi. Junan ensimäi-
sellä parkalla, joka on suurempi ja leiveämpi kuin toiset, kulkee
kaksi, kolme eli neljä paria helvosia ympäri, pyörittäen paksua
pölkkyä, -jolle kääriytyy touivi, juokseiva noin puolen tvirstcm
päähän upotetusta ankkurista, ja siten junan eteen-päin ivetää.
Ankkurin kohtaan tultua nostetaan se samalla ivoimalla ylöskin,
ja pölkylle pannaan toinen nuora kääriytymään toisesta ankku-
rista, joka iväli-ajalla on pienellä ivenheellä soudettu eteenpäin
ja joen pohjaan laskettu. Tämmöinen kulkeminen on cnivatta-
ivasti hyivin hidasta, ja onkin nyky-aikoina ruwettu käyttämään
höyry-konetta hewosten siaan, jonka-luisellakcnalvanilla myös on
limassansa pieni irtonainen höyry-laiiva, joka ei muuta tee kuin
ankkuria eteen-päin tulettaa. Näin kulkee elo aina Rybinstiin
asti laroslatvin lääniä, jossa se pitää lastata pienempiin aluk-
siin, ja niissä sitten Marian kanawakunnan, Sywärin joen ja
Laatokan kanawien kautta joutuu Pietariin, jonka pitkän lviiivy-
tyksen meidän itä-Suomalainen kyllä kalliisti saapi maksaa, Pie-
tarista «kulia" ostaessansa. Tyhjänä takaisin tullessansa kulke-
mat parkat aiivcm joen ivallassa ilman mittakaan ajo-neuwotta
ja ilman että niissä perääkään pidetään ja lyömät toisinaan
wahwasti kolin-kolia toisiansa eli muita aluksia masten. Höyry-
laiiva-liike on jo myös ivahiva Volgalla, niin että kerran luin
8 höyry-laitvaa yhtenä päivänä kulkelvan Kosmodemjanskista
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ohitse; mutta niiden tulo- ja lähtö-ajat owat Vielä sopimatto-
masti asetetut ja huonosti noudatetut kuin myös liiaksi yksinäis-
ten mieli-mallassa. Kuitenkin ivoipi nyt höyryllä matkata Pie-
tarista esim. itään päin aina Permiin asti ja etelään päin
aina Astrakaniin eli, jos tahtoo, aina Kaspian meren etelä-
rannalle asti.

Edellä selitetyn Volgan rantojen erilaisuuden kanssa näyt-
tää muunkin luonnon eri-laisuus sen pohjais- ja etelä-puolilla
oleman yhdistetty, siten että pohjainen puoli näyttää kcmtaivan
pohjaisemman kaman, niinkuin enemmän haivu-puita, enemmän
jämiä, soita j. n. e., jota Vastaan etelä-puoli on parempaa
wilja-maata, kaswaa parempia lehti-puita niinkuin tammea, leh-
musta, ivaahderta. Luonnon kanssa on kahden puolen jokea
eläivä Tscheremissin kansakin halennut kahteen osaan, joiden
eri-laisuus näytäksen kielessä, elämän-laadussa ja ulko-näössäkin.
Pohjais-puolella elämien Tscheremissien, joiden maassa en itse
Mielä ole käynyt, sanotaan elämän enemmän karjan-hoidolla ja
metsän-pyydöllä kuin maan-iviljelyksellä, jonka tähden he elämäs-
sänsäkin omat törkeämmät ja näöltänsä hintelämmät etelä-puo-
lella Volgaa elämiä iveliänsä. Näiden jälkimäisten kylissä olek-
sin minä muutamia Miikkoja elo- ja syys-kuussa. Näöltänsä on
tämä kansa miltei aiman yhden-lainen Tschumaschein kanssa sillä
erotuksella kuitenkin, että Tschercmissi on ruumiiltansa runnok-
kaampi ja pitempi, joka omaisuus kuuluu tämän kansan retruu-
teille useasti saattaman sen kunnian, että heitä otetaan kaartin ja
krenatöri-joukon sota-miehiksi. Eiivät Tscheremissien Vaimotkaan
minusta näyttäneet niin ivähä-hempeisiltä ja kesuttomilta kuin
Tschumaschittaret, maitta ivaattens on aiman yhden-lainen s. o.
kesällä ei muuta päällä kuin paljas paita. Tähän Tscheremissien
muhkeampaan näköön on Marinaan syynä heidän parempi elä-
män-laatunsa. Heillä on suuret ulos-lämpeäivillä uunilla iva-
rustetut pirtit, joiden siisteys on laittamatoin. Aittojen ja na-
ivettojen suuruus kuin myös ne kylien ympärillä olemat laweat
pellot todistaivat, etta kansa ci näe nälkää. Erittäin muistettaiva
on, etta nämä niin-kutsutut Mäki-Tscheremissit owat ahkeroita
ryyti-maan ja hedelmä-puiden hoitajia, joka antaa heidän ase-
millensa niin kauniin näön, että Suomessa en muista missään
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nähneeni niin sieiviä kyliä kuin monta näistä Tscheremissiläis-
kylistä olletikin niistä, jotka owat lähempänä Volgaa. Kansan
luonto on tyytyiväistä, rauhallista ja ahkeraa, niinkuin Suoma-
laisen yleisesti joka paikassa. Monessa Viivähtää elämän-laatu
suomalaiseen eli Mähintänsäkin muistuttaa tätä. Niin on Tsche-

remissilläkin erinäinen pihalla seisoma keitto-huone, joka kaikessa
on samanlainen kuin pohjais- ja itä-Suomessa kota, yksin ni-
messänsäkin: kuta. Venäläisille, jotka (talon-pojat nim.) keitto-
ruokcmsakin tekemät niin sanoen paistamalla s. o. tuman läm«
niittyä uunissa kiehuttamalla, on kota outo ja tuntematoin lai-
tos. Niilr*käyttämät T/cheremissit (samoin kuin Tschuivaschitkin
ja Tcttcnit) happamen maidon rimaksensa, maan Venäläinen Vis-

kaa sen inholla sikojen syödä. Monta muuta tämmöistä pientä
Viittausta saa täällä matkaama Suomalainen koto-kansansa ja
täkäläisten kansojen alku-peräisestä heimolaisuudesta, jotka Viit-
taukset eiivät juuri todista tätä heimolaisuutta, Vaan kuitenkin
muun rinnalla owat tutkijalle huivut muistella. Heimolaisuuden
todistaa paraten kieli, ja maitta Mäki-Tscheremissien kielessä on
enemmäksi kuin puoleksi ivenäläisiä ja tatarilaisia ainetta s. o.
sanoja, niin on muoto eli näiden sanojen taiivutus kokonansa
suomalainen. Tässä ei ole tilaisuutta rumeta tekemään tiliä kieli-
tuttinnollisista hawaitsemistani Tscheremissin kielessä, waan sal-
littakoon minun kuitenkin mainita näistä pari esi-merkkiä, jotka
itsessänsä oivat Mähä-pätöiset eiivätkä ansaitse oppineiden sil-
mäystä, Maan osoittamat että näiden kaukaisienkin murteiden tut-
kiminen ei ole hyödyttä Suomen kielelle, ja jotkalaiveammallen-
kin yleisölle eiivät ole maitat ymmärtää. Suomalainen sana
pirtti on minua ja ivcnmaan monta muutakin epäilyttänyt sitä
suomalaiseksi lukea, sentähden että sillä Ruotsin kielessä on ivas-
taaivansa pörte, joten se on näyttänyt tästä lainatuksi. Tässä
luulossani olen minä ollut sen lujempi, kuin se toinen sana, jolla
samaa asiaa merkitään, nim. tupa, myös on lainattu ruotsalai-
sesta stuga eli pikemmin saksalaisesta S tub e. Tätä luuloani
myöten olen päättänyt, että Suomalaiset maahansa tullessaan
asuskeliivat melkein kuin nykyiset Lappalaiset saunassa eli ko-
dassa, joille heillä on omituiset nimet. Mutta nyt löytyy ky-
symyksessä olema sana Tscheremissienkin kielessä, muodossa pört.
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Tatarilaisilla muodossa jört, Tschuivascheilla muodossa sjort j.
n. e. Tästä ivoipi päättää, että se on alku-peräinen suomalai-
nen eli ivähintäsäkin altailainen sana, että Ruotsalaiset sen omat
Suomalaisilta lainanneet, ja että jälkimäiset jo ennen Volgan
tienoilta lähdettyänsä olimat niin simistyneet että pirteissä asui-
wat. Lönnrot on koettanut selittää tätä sanaa niin, että se alku-
peräisesti olisi kuulunut peretti, tulema sanasta pere, samoin
kuin naivetta*) sanasta nauta. Mutta edellisestä näkyy, että
tämä selitys on liikcmainen ja sopimatoinkin. -^- Toinen esi-mertti.
Joka itä-Suomalainen koti-maassansa on matkustanut wähän
länteen päin, on warmaan oudoksunut sitä, että Hämäläinen
hänen ivastaansa kutsuu ivihdatsi, jota taas hänen kieles-
sänsä merkitsee, ei koko tuttua puun oksia, joilla ihmistä tiivey-
den touoksi ropsitacm, waan yhtä ainoata (ja taivallisesti pitem-
pää) puun oksaa, jolla enimmiten hemoista hosaistacm. Tar-
kemmin cnlveltuaan on itä-Suomalainen, jos hän on ruotsia
ymmärtänyt, päättänyt että Hämäläisellä on tässä asiassa alku-
peräinen suom. sana, mutta että. itä-Suomalainen miten kuten
on sen unohtanut ja sen siacm lainannut Ruotsalaisten sanan
giv a st. Vaan jälkimäisessä päätöksessänsä on mainittu päättäjä
erehtynyt, sillä sana masta löytyy Tscheremissientin kielessä ja
merkitsee siinä meidän sekä oksaa, mitsaa että ivastaa (mihtaa)
ja on niin-muodoin myös suomalainen, olkoonpa ruotsalaisenkinsanan kanssa miten tahansa.

Tämmöisiä pieniä esi-merttiä en käske kenenkään kieli-tut-
kintona pitämään, Maan omat ne kuitenkin ivähäisenä selivityk-
senä semmoisetkin ja kieli-tutkijalle toti pienenä humituksena mo-
nesti itämässä työssään. Semmoisia moisin antaa tukulta; Maan
kirjoitukseni pituus pakottaa minun jo lopettamaan ja ne niin-
kuin monta muutatin toiseen kertaan jättämään.

*) Ohitse mennessä saan sanoa, että tämä on karjan-huoneen suomalai-
nen nimi, ja että sana lääwä, jota meidän nykyiset kirjoittajat owat ruwen-
neet niinkuin monta muutakin uutta sanaa waan outoutensa tähden käyttä-
mään, tulee »venäjän sanasta x^Kni, (--nawetta).
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Wiides Kirja

Ardatow'assa, Simbirsk'in
lääniä 35 P. tammik. 1857.

Syiwestrin päiwän iltana, euroftalaista lukua, sanoin huo-
keat jciä-hywnsetKasanin oppineelle Tatcnilais-kaupungille. Edel-
listen pciilvien leudot ilmat oliivat ivaikuttcmeet sen, että Volgan
jää oli syivän uive-weden wallassa ja että maan-tiellä reen kul-
kea oli maan iljanne talwesta jälellä, waan metsä eli paremmin
sanoen läpi-mattattaivat niityt, pelto-lakeat jr ahot (metsää on
tässä seudussa hyivin wähän) oliivat aiivan paljaat. Tämäkö
jako myös illan sumeus lieneivät minussakin sumean mieli-alan
synnyttäneet, se Maan on marinaa, että mielestäni ei tahtonut
luopua se ajatus, kuinka nyt olisi ollut soweljaampi istua Suo-
messa ystäivien keskessä ja höyryäivien maljojen ääressä laturia
laskea kuin kököttää yksinänsä pimeässä niini-koppelissa, Tschu-
ivaschilaisen kyyti-miehen surullista laulun-jonotusta kuunnellen.
Tämmöinen mieli-ala, ehkä kyllä miltei ivälttämätöin oudolle
matkalle ja tuntemattomalle tielle lähtiessäsi, marsinkin kuin lähtö-
painiasi sattuu olemaan semmoinen, jona halwintin toiwoo lepoa
ja riemua, haihtuu kaikeksi onneksi pian, jos sitä et itse tahallasi
iviljele, ja uudet kuultaivat, nähtcimät, tutkittaivat ja miettieltä-
ivät asiat antaivat mielellesi pian entisen pinteytensä. Jos rekesi
aika-wälistä wierähtelee rawiin ja tärähyttelee päätäsi laitaan ja
toiseen, jos kyyti-miehesi matkaa muka oiastuksensa eksyy lawealle
niitylle, josta hän pimeässä ei osaa muuten pois kuin siten että
heivoset kuormillensa pciiivinensä ajaa sywän-laisen awonaisen pu-
ron poikki, jos tämmöisessä tilassa helmasikin ivahan kastumat,
niinkuin se kaikki tänä iltana minulle tapahtui, niin hälmenee
iviimeinenkin hempeä-mielisyytesi, ja luontosi käypi mielä niinkin
pinteäksi, että silloin tällöin kirouskin kcnskcchtlee hampaitesi Ma-
lissa.

Tyynellä mielellä otin kuitenkin, puoli-yön ohitse mentyä,
yhden muassani oleman porttri-putlin seurassa uuden ivuoden
ivastaan eräässä posti-paikassa. Minä olin nyt menemässä uutta,
sekä minulle että muittenkin tuntematointa Mordlvan kieltä tutki-
maan, jonka työn kyllä tiesin täysin määrin kysymän ivoimausta.
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tarkkuutta ja ahkeruutta. Mutta Tschuivaschin kieli oli antanut
minulle hymän koulun ja sen ohessa on Mordlvan kieli suoma-
laista peri-sukua ja kaikista Volgan ja Uraalin seuduissa löyty-
misiä suomalaisista murteista lähin meidän kieltämme, niin että
maikeukset tulemana aikana eiivät minusta näyttäneet niinkään
suurilta tuin tähän asti ivoittamani ivastukset, ja se teki mieleni
rauhalliseksi miltei iloiseksi. Kiitollisuudella muistelin myös koto-
maata ja niitä monia rattaita ystäiviä, jotka sekä työllä että sa-
nalla omat minua etenpäin auttaneet ja minulle monta raskasta
askelta kementäncet.

Pohjaisesta Päin katsoen alkaa Mordivan kansaa suurem-
missa ryhmissä löytyä Simbirskin läänissä. Minulla oli aiko-
muksena pariksi kuu-kautta asettaa 010-paittani heidän maassansa
löytymään tähän Ardatoiv'cm piirikunnan-kaupunkiin, mainittua
lääniä. Muta kuin matkani Kasanista tänne tässä läänissä
juoksi noin 120 ivirstcm pituudelta halki Tschuwaschien maan, ja
monelta haaratta olin kuullut että täkäläisessä Tschulvaschin mur-
teessa oli erotusta kascmilaisesta, päätin mielä menettää muuta-
mia Miikkoja sen tutkinnossa, ja B uin sk on sen piirikunnan-
kaupungin nimi, jossa eli jonka Mi-seudussa Simbirskin läänin
Tschuivaschia Kasanista päin tullen ensi kerran tapaat.

Tähän kaupunkiin jouduin seuraaivcma päiivänä hyivissä
ajoin. Siinä elää noin kaksi tuhatta Venäläistä jayhtä paljon
Tatarilaisia, ollen tummallakin Maan yksi jumalan-huoneensakau-
pungissa, joka todistaa ivencilciisen kansan-aineen heikkoutta eli
nuoruutta näissä tienoin, sillä useasti nähdään pienissäkin kau-
pungin rähjissä, jotka owat peri-wenciläiset, puoli-kymmentä ja
kymmenkuntakin kirkkoja. Buinskin ulko-näöstä en tahdo sanoa
muuta, kuin että yksin Kosmodemjanskikin, josta ennen olen kir-
joittanut, on Buinskin rinnalla Moskoiva, imeläpä Pietarikin.
Vaan ivaitta kylä olisi kahta ivertaa huonompi ollut, olin minä
lujasti päättänyt siinä imettää pari lviittoa, ivirka-miehiltä ja
muilta ymmärtäiviltä asujilta tietoja keräten täkäläisten kansojen
olletikin Tschuwaschien elannosta, ja jonkun tolkullisen apulaisen
kanssa näiden kieltä tutkien. Tämmöisenä apulaisena olen suu-
rella menestyksellä käyttänyt niin kutsuttuja kylän-kirjoittajia (sels-
kie pisarjä), pienet lvi ka-miehet maalla, joiksi niissä tienoin.
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missä kansa on ei-wenäläistä, kernaasti Valitaan tse-kunkin pai-
kan eri-sukuisesta kansasta otettuja poikia, jotka koulitaan siksi,
eitä osaawat hylvösti puhua, lukea ja kirjoittaa ivenäjän kieltä,
ja jotka tämän tietonsa tähden kielen-tutkijalle owat sanomatto-
masti suuremmasta armosta kuin pelkkä talon-poika, joka Har-
moin ymmärtää tumallisiltakaan puhetta »venäjäksi ja pian häm-
mentyy, kysellessäsi ja monin mutkin käännellessäsi kielen tuiivu-
tuksiu ja lauseita. Kaikkein ensimäiseksi oli kuitenkin korttien sää-
taloa, ja sitä ivasten suorittauduin pian gorodnitschijn (ordnings-
mannin) tykö papenneni. Suomessa tapaat useasti semmoisia
nimis-miehiä, jotka owat lihawat ruumiiltansa, kernaasti istuivat
lasin ääressä, nauramat mahdottomasti, noitumat, pauhaatvat ja
uhkaamat, jos mikä ei käy heille mieltä myöten, maan sen ohessa
tarkoin katsoen omat lempeät ja hyivä-sydcimiset miehet. Meteen
tätä lacttua oli Buinskin gorodnitschij. kukaties kuitenkin sillä eroi-
tuksella, että iviimeksi mainitut omaisuudet omat hänelle tvähem-
mässa määrässä luettaivat. Tähän tekään oli hän pahemmalla
puolella tuulta, johon, niinkuin jälten-päin sain kuulla, syynä
oli se, että hän joku aika takaperin eräissä häissä oli tanssinut
niin mahdottomasti, että hänen ja tanssitttaivansa lihawcm rou-
wcm alla silta-palkki oli katkennut ja molemmat myötäistänsä
myöten hurahtaneet sillan alla olemaan kurttu-pönttöön. Tälle
tapaukselle nauroi Vielä koko kaupunki, ja gorodnitschij, joka
Vasta muutamia kuukausia takaperin oli tänne muutettu muualta
Venäjältä, moitti hyivin kaupunkiansa huonoksi ja sanoi minua
mieheksi sanomansa, jos minulla olisi niin paljon kärsiivällisyyttä
että kaksi miittoa malttaisin tässä muka tcttarilaisessa kylässä
Mieltää.

Juuri hän itse oli kuitenkin se, joka ensimäiseksi pani tä-
män kärsiivällisyyteni toetteesen, sillä hän antoi minulle sopimat-
toman korttierin. Se oli nim. erään tctcnilaisen kauppa-miehen
talossa. Huone kyllä oli lämmin josko ei komin puhdaskaan,
maan sillä oli se Mika että se oli isännän hcnemin (nais-huo-
neen) ivieressä, tästä eroitettu Maan ohuella lauta-laipiolla, joka
Vielä ei edes lakeen asti ylettynyt. Paitse sitä että täältä kuu-
lui alinomainen lapsien itku ja rähinä, keräytyi sinne pian koko
joutto kylän Tlltarittaria, jotka ensin haremin ja minun huoneeni
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Välillä olewasta owesta kurkisteliwat katsoaksensa, minkä-lainen
mina muka olin, maan salwattuani tämän tapusimat laipion
päälle, jossa rauhassa tyydyttivät esi-emonsa Eeivcm pää-himoa
uteliaisuutta ja toinen toisellensa makuuttimat minusta: jakschi,
jakschi (hyivä, hyivä). Sitten rupesilvctt teetä juomaan, ja kai-
ken aikaa kcilvi kaikki kahdeksan eli kymmenen suuta, jotka heitä
siellä oli, semmoisella pulputuksella, että kowempi-liutuisemmunkin
kvin minun poloisen kormat pian olisimat lumpeihin menneet.
Mutta kruunauksen teki tama seura istunnollensa ja lopun minun
kärsilvällisyydellcni siten, etta kaikki rupesiivat pähkinöitä pureksia
raksuttelemaan. Muistaen etta sen-edellisenä yönä en ollut sil-
mää ummistanut ja kaiken päimää pitkin kylää juossut yhtä ja
toista ivirka-miestä etsien, ci kukaan paheksune jos nyt Viimein
suutuin ja »venäjäksi aNa-seuralle kiljasin etta jos eiivät silmän-
räpäyksessä laittautuneet pois huoneesta, heille jokaiselle tulisi
dwatsat-peät (kaksikymmentä wiis nim. lyömää kepillä, taival-
linen rangaistus-määrä pienemmistä syistä). Tämän uhkauksen
mahdottomuuden tuntuimat he kumminkin ymmärtämän yhtä hy-
ivin kuin minäkin, sillä koko seura rähähti nauramaan, maan
heillä oli kuitenkin sen lverran älyä että muuttiivat pähkinöillensä
päiwinensä toiseen huoneesen ja jättilvät minun iviimeinkin unen
kanssa taistelemaan.

Vaikka isäntä, ivanhan-lainen, lihalva ja hyivä-säivyinen
Tatari, joka yöllä oli matko-tieltä tullut kotiin, seuraamana aa-
muna tuli puheilleni, anteeksi-pyytämään illallistarauhattomuutta
ja lupasi perheeltänsä eteenpäin hiljaisuutta, näin kuitenkin hy-
ivin, että minun tässä maja-paikassa oli mahdotoin toimittaa
työtäni, menin sentähden gorodnitschijn tykö ja ivaadin toista
toritienä. Hän alkoi medellä iverutteita, ja kuin niitäkin her-
roilta, joiden kautta edellä-selitetyn-lainen kielen-kääntäjä oli sää-
tämä, myös olin nähnyt kylmä-kiskoisuuta ja tylyyttä, päätin
molempien pää-miehiltä Simbirskistä hanttia itselleni kirjat, jotka
tekisimät nämä pienet suuret-herrat notkeammiksi.

Pian olin siis reessä, ja ne 70 wirstaa, jotka matka Buin-
st'in ja Simbirskin wälillä tekee, oliivat lentäivillä troikilla pian
kuletut Sekä kuivernyöri että keisarillisten tilusten (apanage)
hallitus-mies Buinskin ja Simbirskin piirikunnissa, totinen
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walta-neuivos Gl., kohteliwat minua suurimmalla hywyydellä ja
antoiwat minusta suorittaa alamaisillensa wirka-miehille ne käs-
kyt, joita heiltä anoinkin. Jälkimäinen marsinkin, nyt jo itä-
mies, oli minulle hylyin lempeä, johon syy oli se, että hän oli
ensimäiset askelensa ivaltakunncm paliveluksessa ottanut Suomessa
ja että minun suomalaisuuteni Vanhuksen mieleen johdatti koko
joukon suloisia nuoruuden muistoja, joista pää-osa näkyi koske-

man sen-aikuisia kaunottaria Suomessa. Suomalaiselle, joka Ve-
näjällä matkustaa, on lohduttama tuulla, kuinka kaikki täkäläiset
ihmiset, jotka hänen maassansa omat olleet eli sen tuntemat, siitä
ja sen asujista kunnioituksella puhumat. Sota-mies kiittelee mei-
dän miinan hymyyttä ja huokeata hintaa, upsieri neitosiemme
kauneutta, kauppa-mies rehellisyyttämme, ja kaikki kokemat heidän
maahansa eksyneelle Suomalaiselle osoittaa, että hyivä kohtelu
meillä ei ole unohtunut heidän mielestänsä. Niin teki kerran
Aunuksessa paliveluksesta laskettu sota-mies minua masten pie-
net pidot, Marsin alkaen sentähden että häntä Suomessa oli hy-
ivästi pidetty, ja niin kaasi herra Gl. nyt Simbirstissä omalla
todellisen malla-neuivoksen kädellään minulle kahmia, ei minkään
muun kuin sen touoksi että Haminan neitoset, noin neljä-kym-
mentä ivuotta takaperin, mielellänsä oliivat tanssineet hänen
kanssansa.

Simbirskin kaupungissa kyllä on muutamia kauniita ra-
kennuksia ja eläjiä päälle 20: ntuhannen, maan liikunnossa ja
simistyksen iväli-kappaleissa ei se näy paljon eroalvcm isosta
maa-kytästä. Eräällä sen torilla seisoo muisto-patsas Venäjän
kiitetylle historian-kirjoittajalle Karamsinille, jota on syntynyt
joko tässä kaupungissa eli tässä läänissä. Muisto-patsas tu-
maa historian hengetärtä ja Kcnamsinistä on Maan pieni rinta-
kuiva sen jalka-kiiveen onnennetussa loukossa. Minua kulettaiva
isivossitta tiesi rinta-kuivan erään Kcnamsinin tumaksi, Vaan sa-
noi sitä useasti ihmetelleensä, että se oli niin pieni eikä mitään
merkinnyt tuon toisen rinnalla, jota hän päätti Karamsinin ivai-
mon tumaksi.

Simbirstissä yhdytti minun tapaus lamallansa merkilliseen
mieheen. Ollessani nim. eräässä kauppa-puodissa, jonka isäntä.
Saksalainen, on muutaman Volgan höyry-alus-seuran asia-mies.
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tulee hänen tyköönsä hymän-laisesti Vaatetettu mies, jonka la-
kissa on pieni ankkurin kuiva ja joka tästä merkistä tunnetaan
Viimeisessä sodassa otetuksi englannilaiseksi Vangiksi. Mies tol-
kuitst asiatansa kuuppu-miehelle niin huonosti että sitä oli Vai-
kea ymmärtää, jonka tähden jälkimäinen kysyi häneltä, eikö hän
osannut puhua muita kieliä. Hänen tähän Vastattuansa, osaa-
ivansa setä engelskaa että ruotsia ja suomea, käännyin minä
mieheen päin ja kysyin häneltä suomeksi, kuka ja mikä hän oli.
Hän sanoi olleensa ja olemansa englcmnilainen meri-mies ni-
meltä John Johnsson eli Juhana luhananpoika Koiivisto. Jäl-
kimäinen nimi, jonka muistelin Viime sodan aikana kerran näh-
neeni mainitun Helsingin Sanomissa, saattoi minun häneltä
enemmän kyselemään elämänsä Vaiheita, ja nyt kertoi hän ole-
ivcmsa syntyisin Haaparannasta ja olleensa useampia Vuosia
englcmnilaisen Itä-Indicm komppanian palivelutsessa, josta hän
sodan alettua oli mennyt Englannin kruunun palivelukseen. Ma-
toosina seurasi hän nyt Napieriä Itämereen 120:tyktisellä linja-
laiivalla S:t Georg, jolla tämä itsekin useasti oli kuleskellut.
Niin kerran teki Napierin Rääivelin tienoossa mieli tuoresta lt
haa, ja hän lähetti sentcihden kymmenkunnan miestä pienellä
Venheellä maalle, ostamaan, mitä woisiwat saada: Vasikoita,
lampaita, hanhia j. n. e., ja näiden tulkiksi pantiin Koiivisto.
He olisimat, tämän puhetta myöten, kukaties onnellisesti toimit-
taneet asiansa, ell'eiwät olisi, niinkuin ruotsalainen sana-laskusanoo: tagit öl för ärende (pitäneet olutta asiana) ja Vähän
liiaksi lviilvähtyneet eräässä Virolaisessa kapakassa, jossa kafakit
ottivat heidät Vangiksi. Koiivisto tuotiin kohta sen jälkeen tänne
Simbirskiin, jossa hän koko mcmkeutensa ajan on saanut 50
kop. hop. päiivässci muonaksi, hanen kaupungin sisällä on an-
nettu liikkua Vapaasti ja häntä yleisesti on kaikin puolin hy-
ivästi kohdeltu. Kuitenkin oli hän hyivin laiha ja huonon-
näköinen, ja näytti niin hengellisesti kvin ruumiillisestikin murre-
tulta, sanoi sairastaneensa ja talvissansa useasti ryypetsineensä-
kin. Hän aikoi nyt päästä edellä-maintun höyry-laiiva-seuran
palivelukseen ja oli juuri päitvciä ennen tehnyt Venäjän ala-
maisen Valan.
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Vuinskijn palattuani hankittiin minulle pian niin hyivin
korttien tuin kielen-kääntäjäkin, ja toisena Venäjän joulu-päi-
ivcinä olin jo täydessä työssä. Korttien ei tosin nytkään ollut
hyivä; ei sen Vuoksi huono, että se nytkin oli Tctcnilaisen ta-
lossa, sillä Vaikka tätä kansaa täällä syytetään suuriksi Varkaiksi
ja muiksi pahan-tekijöiksi, olen minä kohdaltani heissä löytänyt
marsinkin yhtä paljon rehellisyyttä kuin heidän syyttcijissänsäkin.
Vaan korttien oli siitä paha, että uuni samusi lämmittäessä, ja
sen tähden täytyi silloin aina pariksi kolmeksi tunniksi paetcmi
ulos, jolla pään-timistäjästä en kuitenkaan täysin määrin pääs-
syt, sillä oikean puun puutteessa lämmttämät täkäläiset ihmiset
huoneensa joko olella eli kruunun metsistä karsituilla tammen
oksilla, ja molemmat antamat hyivin hätäisen lämpimän. Toi-
nen Vaikeus korttierissa oli se, että huoneeni alla oli lämpeä-
mätöin aitta, josta kylmä alituisesti kämi jalkoin. Vaan kuin
kielen-kääntäjäksi satuin saamaan sangen ymmärtämän ja taipu-
ivaisen Tschuivaschin, Miraltansa kirjoittaja keisarillisten tilusten
hallituksessa, niin iviimyin kuitenkin Buinskissa kolmatta iviik-
koa, jotka itse katsoessani toimelleni oliivat erinomattain hyö-
dylliset.

Mutta joulu se jäi pitämättä niin suomeksi kuin Venäjäk-
sikin, ja tässä surkeassa asiassa oli lohdutuksenani Vaan se aja-
tus, että ehkähän jouluni Vasta owat riemullisemmat, jos ikää
pitennetään. Joulu-iloa oli minulla maan se, että uuden tvuo-
den päiivän ivietin muutaman lähellä Buinskia elämän hoivin-
herran tykönä. Tuttaivaksi hänen kanssansa tulin erään kasani-
laisen rohivessorin kautta, jolla hänen kaksi poikaansa oli opetet-
taivcma, ja joka nyt oppilaisinensa oli näiden kotona joululla.
Venäjällä on lasten kasivatus herras-säcidyssä merkillisellä kan-
nalla. Ymmärryksen iviljeleminen ja tahdon puhdistaminen ei
tässä kaswatutsessa ole minäkään siihen nähden että lapset oppi-
simat kaikellaisia loistamia taitoja, joista olletikin ivieract kielet
marsinkin Ranskan owat rakastetut. Tämän tähden ei lasten
opettajiksi kelpaakaan koti-maiset miehet, waan niiksi pyydetään
saada synnynnäisiä Saksalaisia eli Ranskalaisia, jotka muka Voi-
mat heille kielensä oikean puhe-laadun antaa. Vaan kuin
ivcmhemmat itset Harmoin kykenelvät tutkimaan niiden miesten
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tietoa ja cnwoa. joita heille tämmöisiksi guivernööriksi on tar-
jona, niin tapahtuukin useimmin, että niiksi saamat maata-maail-
maa hyleksineitä herrattoja, jotka tosin puhumat ivieraita kieliä.
Vaan jotka säädyllisen cnivonsa puolesta eilvät ole tengan wäcir-
rit ja oikeassa tiedossa eiwät seiso paljon korkeammalla kannalla
kuin kengän-puhdistajat heidän koti-maissansa. Minä plen näh-
nyt ja tawannut useamman näitä miehiä; ne omat minusta
kaikki olleet hyivin ivähä-cntvoisia ja minä en heitä olisi suonut
pahimman ivihollisenikacm lapsia kaswattamacm. Eräs pcnaim-
mia näkemiäni kappaleita tätä laatua oli kotoisin Pyömin-maasta
ja kansaltansa Tschechi (Pyömin Slaivjani). Hän oli talon-
pojan poika ja kotonansa läpi-käynyt kunsun-opettajan koulun,
jossa hän myös oli oppinut soittamaan. Muutamia ivuosia ol-
tuansa kylä-koulun opettajana toti-maassansa pisti hänen pää-
hänsä lähteä onnea etsimään täällä Venäjällä, jonka tähden
hän lyöttäytyi erääsen tänne lähtemään soittaja-seuraan, jonka-
laisia Pyömistci Maeltua ympäri maa-ilmaa. Suuren puutteen
kanssa kamppaillen tuli tämä seura Riikaan, jossa sen jonkun
ajan perästä täytyi hajota. Meidän opettaja sai kuitenkin musi-
kantin paikan tässä kaupungissa ja Masta täällä oppi hän Sak-
san kielen, jota hän mielä minunkin tamatessani ei puhunut oi-
kein sellvään. Tämä oppinsa saattoi hänen kumminkin erään
rissaan holvin-herran tykö Vähässä Venäjässä lasten-opetta-
jaksi, jona oli iviisi ivuotta ja sai yli kahden tuhannen paperi-
ruplan ivuodelta palkkaa. Tämän ajan kuluttua tuli hänen taas
ottaa mutku-sauwu käteensä, ja kauan ajelehdettuansa pitkin Ve-
näjää ja paljon kurjuuttakin kärsittyänsä, sillä huokeast ansaitut
saaliit olilvct yhtä keweästi menneetkin, löysi hän miimein taas
opettajan paikan Kasanissa, jossa hänellä tuloja on kaikkiansa
toista tuhatta hopea-ruplaa. Ett'ei tämmöinen herras-mies ole
someljain lasten-opettaja, on silmin-nähtäivä. Mutta jos täkä-
läisiksi koto-opettajiksi harivoin saadaan kellvollisia miehiä, niin
ei niiksi kelpo-mies rupeaisikuan. Koto-opettajan pitää paitse op-
piansa olla hywä kortin-lyöjä, ymmärtää asettaa pieniä lystäyk-
siä niinkuin maskeraadia j. n. e. isännän ja emännän nimi- eli
syntymä-päiivcinä, osata lääkitä edellisen jahti-koirat milloin ne
joutumat ummelle eli muuhun tautiin, osatapa auttaa jälkimäis-
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täkin, jos tämä niin tahtoo ja jos opettaja itse on siihen fyke-
neivä ja kelwollinen.

Mutta näin unohtuu Koslofka, se oli paikan nimi jossa
uutta muotia pidin, ja sen isäntä kokonansa mielestämme. Liit-
täen puheen hänestä sen kanssa yhteen, mitä tässä lausuin koti-
kaslvatuksesta Venäjällä, saan sanoa että hänellä näytti lastensa
kaslvatuksessa oleivan kokonansa toinen laatu kuin se, joka täällä
yleisesti taivatacm, joka näkyi siitäkin että hän niitä ei pitänyt
koti-sämpylöitä syömässä, ja joka seikka todisti hänen suurempaa
siivistystcillsä. Olikin hän lääkitys-taidon tohtori ja oli useam-
pia ivuosia ollut palmelutsessa, maan sittemmin, isänsä »vanhet-
tua, itse ottanut perintö-omaisuutensa hallituksen käteensä. Lää-
kitys-taitoa harjoitti hän nyt waan auttaaksensa ympäristön asu-
jia, joita hän aina kuului oleman malmis «Mittamaan, olipa
awun-tcnwitsewa Venäläinen, Tschuivaschi eli Tatcnilainen, ja
katsomatta moiko tämä sitä hänelle palkita eli ei. Kuitenkaan
ei hän ollut rikas, sillä hänellä oli omaisuudellansa waan noin
100 «sielua" s. o. hengille pantua miehen-puolta, jonka-laisen
omaisuuden isäntä pikemmin on luettama köyhän puolelle, sillä
masta 500 ja 1000: nsielun omistajaa ivoipi rikkaaksi sanoa,
josko muutamia semmoisiakin löytyy, joilla niitä on kolmin, ne-
lin ja iviisin kymmenin tuhansin. Orjiansa näytti hän kohtele-
man hyivällä puheella ja hiljaisella nuhteella, missä sitä tcnivit-
tiin, ja ne puoleltansa eiivät näkyneet hänessä muistaman sitä,
jonka kädessä heidän maallinen onnensa eli onnettomuutensa on.

Meillä on se luulo yleinen, että Venäjän aateli homilois-sansa elää hyivin hywästi miltei hettumallisest ja että sillä
ei ole muuta tekemistä kuin

ivoita syödä, ivoita juoda,
ivoissa »vuotensa rotua.

joten renki-mies eräässä, muistaakseni Poppiuksen tekemässä, ivii-
sussa kuivailee hettumallista elämää. Vaan tämä niinkuin
moni muukin niin hyivä kuin pahakin luulo meillä täkäläisestä
elosta ja olosta tamitsee oikasua. Ensinkin ei mainittu sääty
ivoi elää towin pulskasti, sillä se on pikemmin köyhä kitu ri-
kas, ja harwa lienee enää se hoivin-hultju, jonka maa ei ole
panttauksessa isommasta eli pienemmästä melasta, joka intres-
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sinä syöpi ison osun hänen tulojansa. Sen ohessa maksaa her-
roiksi-eläminen täällä enemmän kuin muissa Europan maissa,
ei ainoastaan sen ivuoksi että kolonia- ja koreus-tawcnat täällä
owat kolmea ja neljää mertaa kalliimmat kuin esim. meillä,
waan myös sentcihden, että ivähempi simistys tekee kaiken-kaltai-
sen mitättömän tuhlauksen herras-miehelle kunniaksi ja maltta-
mattomaksi asiaksi. Ia toisekseen ei täkäläinen herras-sciäty tah-
dokaan elää siihen laatuun hymästi kuin muissa maissa, jos
nim. hänen hyivä elantonsa ei hyivin loista muille, sillä ulto-
näyn tähden uhraa Venäläinen iviimeisenkin paitansa, ja rans-
kan-hansikkaissa ollakseen naapurinsa pidoissa ivoipi hän neljä
päiivää »viikossa kotonansa suolaa-leipää syödä. Waan itseänsä
ivasten ivaatii hän sangen wähän, ja useasti on minulla ollut
tilaisuus ihmetellä »venäläisten herras-miesten koivuutta esim.
nälkää ivastaan, kuinka he matkoillakin muorokaus-määriin ei-
ivät naulitse paljon muuta kuin teetä ja silloin tällöin puoli-
kcmnuisen Miinaa.

Kaikki tämä yhteensä tekee, että mitä simistyneesen elantoon
ja sen aineellisiin iväli-kappaleihin tulee, matkustaja niitä tapaa
paljoa runsaammin meidän, maalla elämien mirka-miesten, niin-
kuin monten, tuomarien, kirtto-henain kodissa kuin ivenäläisten
aatelis-miesten h omissa, ja että edelliset niin hengellisesti kuin
ruumiillisestitin elämät paljoa paremmin kuin isoin osa jälkimäi-
siä. Hyivin ivähäiseksi, waan kuitenkin selittäiväksi esimerkiksi
tälle »vertaukselle mainitsen maan sen, että kuin köyhä lukkarikin
eli siltu-ivout Suomessa ivoipi yhdelle »vieraalle antaa puhtaan
ja kelivollisen makuu-tilan, Kosloftcm herra, maitta kyllä koki
osoittaa minulle kunnioitustansa, panetti minun makaamaan la-
kanalla katetulle paljaalle sohwalle, jossa lutikat mieluisesti mais-
toimat »vierasta hipiää, ja jossa pään-alaista oli lisätty ison-
laisella latiskaisella kirstulla.

Vuinskista lähdettyäni iviiivyin matkalla tänne Ardato-
iv'acm, jota möliä on waan noin 140 wirstaa, lähes kokonaisen
iviikko-kuuden, kuin tschuivuschiluisissu kylissä lisäilin ju ojentelin
wähän kussakin entisiä saaliitani heidän kielessänsä. Niistä
masta enemmän.
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Kuudes Kirja*).
Ardatow'assa, Simbirsssin
lääniä, 19 p. helmit. 1857.

Kosku tänä päiivänä on juuri ummellensu muosi takaperin
siitä kuin tälle matkalleni Helsingistä läksin, saan nyt antaa toi-
sen kertomuksen matkoistani ja niillä olleista toimistani.

Annettuani tämän-edellisen elikkä ensimäisen matka-kertomuk-
seni, joka tapahtui Kosmodemjanskin kaupungissa Kasanin lää-
niä 6 p. elok. mennä muonna, askcnotsin syys-kuun wiimeisiin
päiwiin asti tämän kaupungin tienoossa olemien Mäki-Tsche-
remissien kielen kanssa, josta ajasta kolme iviittoa Mietin tsche-
remissiläis-kylissä luljul ju lelusoivo, jälkimäisessä paikassa
suurimmalla kohteliaisuudella autettuna seurakunnan papilta Kro-
kowskij, joka kauan on tutkinut mainittua tieltä ja siitä myös
koossaan sana-kirjan käsi-kirjoituksena lähettänyt Pietarin Tiede-
Akatemialle. Kuin tämmöistä sana-kirjaa eli edes suurempaa
sana-luetteloakaan, kuin se mikä Castrenin kieli-opissa on, ei
löydy koko Tscheremissin kielestä, oli minun pää-tcnkoitukseni tältä
puolelta lisätä niitä aineita tämän kielen tuntemiseen, jotka jo
ennen löytyivät niin hyivin mainitun maan-miehemme kuin Wie-
demunnin kieli-opissa, ju onnistuikin tämä aikomukseni niin hy-
mästi, että minulla nyt on koossa luottama tscheremissiläinen
sana-luettelo, sisältämä kolmatta tuhatta sanaa. Kuin se on koottn
samoilla perustuksilla kuin sen-edellinen luetteloni tschuwaschilcnsia
sanoja, niin antaa se myös sana-kirjallisessa katsannossa helposti
saatumcm selityksen siitä, mitä näissä kielissä on yhteistä (josta
jälempänä enemmän). Samalla aikomuksella tein, Kasaniin pa-
lattuani, edellisessä kertomuksessani mainitun Mullan aivulla sa-
mallaisen sana-luettelon sen tienoon tatcniluisesta kielestä. Vaikka
nim. tästä kielestä jo kyllä löytyy sana-kirjoja, joista »venäläisen
papin Aleksanteri Trojanskin tekemä, nom 30 eli 40 ivuotta taka-
perin painettu, lienee täydellisin, ei tätä työtäni kuitenkaan kat-
sone liikumuiseksi kutuun, joku tietää että cnapialaisella kirjoituk-
sella, jolla Trojcmskinkin sana-kirja muun tatcniluisen kirjallisuu-
den mukaan on tehty, on mahdotoin ylös-ottaa ja kertoa kaikkia

*) Suomen M-opiston Konsistoriolle.
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Turkin kielten omaisuuksia, jommoisista mainitsen waan äänik-
köiden sointuwaisuuden (wokulhurmoni), jonka merkitsemistä tämä
kirjoitus ei moi tehdä ja joka miime aikoihin qsti on ollut niin
luimin-lyöty turkkilaisessa kieli-tutkinnossa, että yksin kiitetty kieli-
opin kirjoittaja Kasem Beg'kään ei siitä tiedä paljon mitään, ja
että sitä masta suomalaisen kielen-tutkinnon tutummaksi tultua on
näissäkin kielissä rumettu tarkastamaan. Jokainen cnlvaa hymin
että työt, joissa tämmöiset kielten pää-lait eitvät ole ivaariin-
otetut, eiivät suuresti kelpaa tarkemmassa kielen-tutkinnossa, jolle
kellvollisina Ural-Altaisten kielten ääniä ei Moi muuten kirjoittaa
kuin sillä lisätyllä latinaisella kirjoituksella, jota Castren ja muut
näiden kielten pcnact tutkijat owat käyttäneet, ja jolla siis mi-
nunkin niin tatcnilaiset tuin suomalais-kielisetkin kokoelmani omat
ja tulemat olemaan kirjoitettuina*). — Paitse tätä oli minulla
niinä kolmena kuu-kautena, jotka Kasanissa olin, työnä tschniva-
schilaisten kieli-opillisten saalistit järestäminen, ja Yli-opiston
kirjastoa ahkerasti käyttämällä koin myös lisäillä tietojani esinee-
seni kuulumissa aineissa.

Viimeisenä päimänä mennyttä ivuotta, uuden luivun jäl-
keen, läksin Kasanista matkalle tännepäin, iviimyin Buinskin
kaupungissa, joka sieltä tullen on ensimäinen tätä lääniä, ja sit-
ten matkalla Buinskista tänne useammissa tschumaschilaissa ky-
lissä jonkun ajan, niin että tähän kaupunkiin tulin masta ivii-
meisinä päiminä tammi-kuuta. Syy tähän miipymiseen oli se,
että täkäläiset Tschuivaschit, jotka luetaan Ala-Tschumascheiksi
(jota »vastaan isoin osa tätä kansaa Kasanin läänissä on Ylci-
Tschuivascheja, ollen nämä nimitykset otetut Volgan juok-
susta) puhumat wähän toisen-laisella murteella, kuin se osa tätä
kansaa, jonka tähän asti olin tullut tuntemaan, ja tämä murre-
erotus oli tällöin tutkintoni aineena. Liiallista olisi kuitenkin

*) Tätä kirjoittaessani en wielä tuntenut berliniläisen oppineen Lep-
sius en esittämää yleistä aapistoa, jota kielen-tutkijat nyt owat rumenneet
täyttämään tirjattomia tiellä edes-asettaessaan ja jonka minäkin olen päättänyt
omakseni ottaa. Se löytyy laweasti esiteltynä kirjassa: „Das allgemeine
linguistische Alphabet. Grundsätze der Uebertragung fremder Schrift-
systeme nnd bisher noch ungeschriebener Sprachen in europäische Buchstaben.
Von R. Lepsius. Berlin, 1855."
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siitä tässä rumeta puhumaan, koska se tulee paikallansa löyty-
mään tekeillä olemassa tschuivaschilaisessa kieli-opissimi. Sen
waan sanon, että sen-kaltainen lisäys tschuivaschilaiselle tiedolleni
oli hyivin hyödyllinen tälle teokselleni, ja että jälkimäistä en ivoi
ennen täydellisenä pitää ennenkuin olen myös Samaran jakuka-
ties ehkä Saratow'cmkin lääneissä löytyivät Tschuivaschit tullut
tuntemaan, johon tulemana kesänä mordivalaisilla matkoillani on
hyivä tilaisuus. Tätä nykyä olen iviimeksi-mainitun kielen ja sen
Ersä-nimisen murteen kanssa toimessa, ja luulen sentähden tässä
kaupungissa ja sen tienoissa tulemani iviipymään ivähintäsäkin
Venäjän pääsiäiseen asti eli ylehensä noin kolmen kuu-kauden
ajan.

Vilahdukselta katsahtaen takasin Tscheremissin kieleen ja
kansaan, täytyy minun ennen kaikkea muistuttaa lukijalle mer-
killinen seikka, jota tuskin kukaan useampia suomalaisia kieliä
tuntema lienee jäänyt haivatsemata, nim. se suuri sana-kirjalli-
nen eri-laisuus, joka näissä kielissä keskenänsä hawaitacm. Indo-
europalaisesta kielikunnasta ottaen lvertcmksia näemme esim. Slam-
jacmein murteissa niin suuren erotuksen, että kuin näiden kan-
sojen kirjoittelijat ja oppineet m. 1848 Pragin kaupunkiin tuli-
ivat kokoon muka oikein meljestymään ja tämän iveljeyden edes-
tymistä tuumittelemaan, eiivät he ymmärtäneet toinen toisensa
kieltä, maan heidän täytyi keskustelu-kieleksi ottaa se kaikille tuttu
Saksa. Vaan tämän ohessa on kuitenkin Adrictin meren ran-
noilla oleskeleman Slamjacmin kielellä paljoa enemmän sana-kir-
jallista yhteyttä Iciä-meren rannoilla elämän Slaivjaanin kielen
kanssa kuin semmoista löytyy esim. Volgan ja Laatokan tie-
noissa, ei niin kaukana toisistansa, elämien Suomalaisten kie-
lissä. Erittäinkin on Tscheremissin kieli tässä katsannossa sem-
moinen seka-sotku, että sen sana-luwusta hyivin kolmannen osan
ivoipi sanon tutcniluiseksi, kuudennen osun Venäläiseksi ja ainoas-
taan puolet oletvcm suomalaista peri-juurta. Tämmöinen seikka
suomalaisissa kielissä todistaa osiksi näiden kansojen aikaista eroa-
mista toisistansa, osiksi myös ja enimmiten sitä, ett'ei yksikään
tämän-sukuisista kansoista ole ivoinut Varjella kansallista itseyt-
tänsä, waan kaikki owat joutuneet mikä minkin wäkewämpien
naapuriensa maltaan ja niiden kielestä lainanneet sanojakin, niin
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tarpeellisia kuin tarpeettomiakin, joten tukin on alku-peräisestä
juuresta poikennut kauemmaksi ja kauemmaksi. Tämä on seikka
Tscheremissienkin kanssa, sillä ennen Venäjän Maltaa heidän tie-
noissunsa kuulumat he Kasanin tcttcnilaiseen mätäkuitaan, ja
sen edestä yhtä uskollisesti kamppailtuansa edellistä ivastaan
kuin Suomalaiset Suomessa Ruotsin mallan edestä, joutumat
he Tctcnilaisten kanssa Venäläisten alamaisiksi, jona siten owat
pysyneetkin, ehkä kyllä jokainen meteli ja rauhattomuus näissä
tienoin on heissä aina löytänyt kiilvaat osim-ottujat.

Mitä Tscheremissien historiaan ennen tatcnilaisen Mallan
perustamista Kasimiin (13:ssä muosi-sadussa) tulee, niin on se
yhtä surkea eli, toisin sanoen, yhtä hämärä kuin Suomalaisten
ennen Ruotsin Maltaa maassamme. He elimät metsissänsä ilmun
Valtakunnatta ja ilman muutta hallituksetta kuin mikä isän-mal-
taa löytyi kussakin perhekunnassa. Heidän elatus-keinonsa niin-
kuin muidenkin suomalaisten kansojen näyttää paraasta päästä
olleen karjan-hoito, Maikka maan-Miljelykään ei liene ollut aiman
tuntmctoin heille. Missä muita tietoja puututaan kansojen mui-
naisuudesta, siinä ivoipi Vielä kielen-tutkinto antaa joita-kuita
päätteitä ja ostviitoja. Niin nähdään Tscheremissien kielestä,
että he masta Tatarilaisiin yhdyttyänsä tuliivat tuntemaan la-
iveammcm pellon-miljelyksen. Esineille: lehmä, maito,, moi,
juusto, hemonen koira, jousi, ivenhe, sukset, reki, lu-
sikka on heillä nim. omituiset nimet kielessänsä. Myös esineille:
ohra, mylly, jauho, sirppi löytyivät alku-peräiset tscheremis-
siläiset nimensä, joka osoittaa, minkä ikään sanoimme, että maan-
iviljely ennen mainittua aikaa ei mahtanut olla aiman tuntema-
toin tälle kansalle. Ihmeempi on se,, että useammilla metalleilla
niinkuin: rauta, maski, tina, kulta, hopea tässä kielessä on
alku-peräiset nimensä, joka myös osaltansa osoittanee sitä Suo-
malaisten wuoren-kaiwannon taitoa, jolta heidän naapurinsa niin
Aasiassa kuin Europussa kiittivät heitä. Mutta sitä ivastaan
owat nimitykset lainatut enimmäksi osaksi Tatarin kielestä sem-
moisille esineille kuin: ruis, kaura, mehnä, papu, herne,
omena, lyökki, kurkku; edellensä esineille: aura, rattaat
ruunu, sika, kili, kissa, kirives, kolme miimeistä VeNäjän
kielestä. Esineelle lv illa on tscheremissiläinen nimi, maan ei
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esineelle lammas, jolle nimitys on otettu tatcnilaisesta kielestä.
Hampulla on niin ikään oma nimensä, waan ei pellaivaalla,
jonka se on saanut wiimeksi-mainitusta kielestä. Saran, palt-
tinan ja kutomisen tunsiwat nämä heimolaisemme myös itset
nimittää. Sitä Mstacm mainitsemat he tatcnilaisilla sanoilla
kaupungin, kaupan, rikkaan, rahan (kopeitta nimitetään
Tscheremissin kielessä sanalla vr, joka Vielä nytkin merkitsee myös
oraivaa), edellensä paperin, lasin, kirjoittamisen. Ia Ve-
näjän kielestä omat he ottaneet semmoiset sanat tuin: talritki,
malja, pöytä, aitta, kauppa-puoti, ja edellensä: ivieras-
mies, mala, oikeus, tuomari, lahja, luusiminen, pet-
turi, Varas. Ymmärtämä lukija cnivaa hyivin, minkätähden
nämä sanat olen tässä luetellut ja niiden peri-juuren Tscheremis-
sin kielessä maininnut; semmoiset sanat osoittamat usein parem-
min kuin mikään muu. mistä ja minkälaisen simistyksen yksi
kansa on lainannut toiseltansa. Ia jos meidän Suomenkin kieli
olisi tarkoin tutkia, niin milt'emme mekin joutuisi siunaan tilaan
kuin se, jossa Tscheremissit owat, s. o. näkisimme kaikki semmoi-
set sanat, jotka nimittelelvät maan-iviljelyksen ja yleisesti siivis-
tyneemmön elämön kaluja ja aineita, kieleemme saaduiksi naapu-
reiltamme, niinkuin lukija jo haivatsee tässä luetelluista Suo-
men kielen sanoista, jos tahtoo niiden peri-juurta tarkemmin tut-
tia. — Vaan jääköön tämä asia ja Tscheremissitkin tällä kertaa
tähän.

Jos nyt käännymme takaisin entisiin tutaiviimme Tschu-
maschiin ja muistamme, että jo edellisessä kertomuksessani koin
heidän nykyisestä elostansa ja olostansa antaa jonkun-laisen
kumauksen, niin olisi tässä nyt wähän puhuttawa heidän mui-
naisuudestansakin. Vaan se on ivielä hämärcimpi kuin Tschere-
missien. Jälkimäiset tunte jo Nestor, maan Maitta hänen kansa,
luettelossansa löytyy kaukaisempiakin kansoja kuin Tschuivaschit,
esim. läämit (Hämäläiset) ja Permiläiset (joilla hän Varmaan
merkitsee nykyisiä Syrjääniä), ei hän ole tuntenut kysymyksessä
olemaa kansaa, ja nykyisellä nimellänsä mainitaan sitä ensi ker-
ran masta m. 1551, kuin Venäläiset kämilvät Valloittamaan
Kasania. Kysymys on nyt se: millä nimellä kulkiivat Tschuiva?
schit Nestorin aikaan, sillä Varmaan löytyiivät he jo silloinkin
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maa-ilmassa? Tämän kysymyksen kanssa liitoksen yhteen toinen
Mielä pllinaivampi kysymys: Ketä oliivat Bolgarit? Yhdek-
sännestä eli lvähintäsäkin 10:nestä ivuosi-sadasta alkaen tiede-
tään nim. Volgan keski-kohdilla löytyneen Volgar-nimisen Val-
takunnan ja kaupungin, joka oli kauas sekä itään että länteen
päin kuuluisa kauppansa, rikkautensa ja siwistyksensä tähden, ja
jota sen-aikuiset kirjoittajat, olletikin Arapialaiset, useasti muis-
telemat. Tämä kaupunki, joka Mongolilaisten se »valloitettua M.
1236 alkoi hämitä ja hätvisi niin lopen että siitä nyt ei ole jä-
lellä muuta tuin jäännöksiä, ei kaukana Volgan masemasta
rannasta, nykyisessä Spaskin piirikunnassa Kasanin lääniä, —

ketä olilvat sen ja snhen kuuluivan ivallan asukkaat? Täta kysy-
mystä on moni kirjoittaja kokenut ivastata ja merkillistä on se
menetys, jolla Venäläisten kansallinen ylpeys, ci tyytyivä siihen,
mitä heillä oikeutta myöten on, Maan pyytäen joka haaralta
anastaa ivierastakin maata ja kunniaa, koetti todellisia tapauksia
ja historiallisia asioita ivääristellen tehdä Volgan Volgareja
yksiksi kvin Toimivan Bulgcnit, jotka muka oliivat Slaivjacmia.
Tama todistamatoin miete on nyt ivähitellen hylätty ja totuu-
delle annettu sen iverran kunniaa, etta tunnustetaan Slaivjaa-
neilla ci olleen mitään muuta yhteytä Volgan Bolgarein kanssa
kvin se, etta heidän kanssansa kcimimät milloin kauppaa milloin
sotaa. Ia Volgarin jäännöksistä löydetyt rahat ja hauta-kirjoi-
tukset todistamat paremmin kvin mikään muu, etta sen asujat
oliivat Mahometin uskoa ja kansaltansa ci muita kvin Tataria.
Mutta tassa tatarilaisessa waltakunnassa olilvat alamaiset mo-
nen-laista peri-juurta; niin kuulumat siihen Mordlviinit eli wä-
hintänsäkin osa heistä; niin oli wcnmacm joku osa Votjakkeja
sen alamaisuudessa samoin kuin sen Malta ei liene tuntematoin
ja tnntumatoin ollut Tscheremisseillenkään. Enimmän tietämät
kuitenkin sen-aikuiset kirjoittajat puhua Burta sse in tähän Val-
takuntaan kuulumasta kansasta. Heitä myöten asui tämä kansa
pitkin Volgaa, sen oikealla puolella, noin 20 päimän-matkan pi-
tuudelta, Chazarein maan ja Bolgarin wälillä s. o. nykyisissä
Saratow'cm ja Simbirskin lääneissä, ja sanomat he kädestä pi-
täen Burtasseilla olleen oman kielensä, eroama niin Chazarein
kuin Bolgareinkin kielestä. Ia tässäpä kansassa omatkin ny-
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kyisten Tschuwaschien esi-isät etsittciivcit; sillä ivaitta Tschuivascheja
nyt ei enää löydy siinä maassa, jossa Burtassit elimät muuta
kuin sen pohjais-osassa, niin on kuitenkin koko entisten Burtas-
sien ala täynnä tschuivaschilaisia paikan-niiniä, ja ompa tällä
alalla mielä sinne tänne säilynyt tschuivaschilaisia kyliäkin mui-
den asujanten sekaan, jotka seikat epäilemättä todistamat tämän
kansan niillä seuduin ennen eläneen. Mongolilaisten päälle-
ryykäyksen ja heidän kauttansa syntyneiden myllyjen ivoipi .luulla
luonnollisesti Tschuivaschit pakottaneen siirtymään pohjemmaksi
ja heidän näin joutuneen nykyisiin 010-paittoinsa. Tälle.päät-
teelle, joka on Kasimilaisen rohwessorin W. Sbojeiv-ivainajan
(kirjassansa: ll3o^HoL3nin 06^ nnopoHuax^ Kalanoicoii I^-
-6epniu, jota hän ci kerinnyt kirjoittaa kvin ensimäisen mihkon
nimellä: IgU^icn 0 painettu ensin Kasanin lää-
nin-sanomissa ja sitten m. 1856 erittäin), luettelee hän useam-
pia todistuksia, joista maan mainitsemme, paitse mitä jo paikan-
nimistä Burtassein entisessä maassa ivirkoimme, sen seikan, että
jos Tschuivascheja ja Burtasseja ei pidetä yhtenä kansana, niin
kysytään: mihin katosimat siis Burtassit niin peri-hämiöön ettei
heistä ole rahtuakaan jälelle jäänyt, ja mistä ilmestyiivät sitä
ivastaan Tschuivaschit yhtäkkiä ja taskuin pilivistä?

Tässä tulee tunnustaani, että tämän-edellistä kertomusta
kirjoittaessani minulla, niinkuin siitä näkyy, oli halu Castrenin
mukaan päättää Tschuivascheja tataristuneiksi Tscheremisseiksi, jo-
hon pääteesen jouduin katsoessani näiden kahden kansan suurta
yhtäläisyyttä raivoissa, elannossa, ulko-näössä ja, mikä paina-
ivampi on, kielissä. Edellinen yhtäläisyys moipi kuitenkin olla
pitkällisen keskeyden ja kauallisen yksissä-elannon maikutama, ja
mitä kieli-yhteyteen heidän Malillansa tulee, niin supistuu se, tar-
kemmin tultua tuntemaan molemmat kielet, ivaan siksi, että Tschere-
missin kielessä kyllä löytyy hyivin paljon sanoja, jotka owat ai-
ivan yhtäläiset wastaawien tschuwuschiluistn sanojen kanssa,
mutta että semmoiset sanat eiivät ole suomalaista peri-juurta,
waan turkkilaista (eli tatarilaisia), jota koko Tschuivaschin kieli-
kin on, ja jonka kautta tämä yhtäläisyys on seltetäwä. Tämä
seikka ei kuitenkaan kiellä jota-tuta ivaikutusta suomalaistenkin
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kielten puolelta iviimeksi-mainitussa kielessä, jonka osoittamat
siinä löytyivät suomalais-peruiset sanat.

Tämän kielen luonteesta yleisesti ivoipi sanoa, että sen
sointu on sangen äänellinen ja lauseiden rakennus siinä ihmeel-
lisen supea ja sukkela, jotka omaisuudet cmsaitseisiivat paremman
onnen kuin ian-kaittisesti kadota eli Maan säilyä jonkun kieli-
opin lehtiin. Tschuivascheille emme nim. Moi ennustaa parem-
paa tuleivaisuuta kuin niille muillenkaan pienille kansakunnille
Venäjän-maassa, jotka jo owat hukkuneet eli Pamillaan owat
hukkumassa kvin pisara mereen. Tosin raivataan tassa kansassa
Mielä hama miehen-puolikaan, joka mältämästi osaisi ivaltakun-
nan kieltä; tosin eiwct ivaimon-puolet, joiden ivaikutus kansalli-sen kielen säilytyksessä on niin sanomattoman suuri, Mielä yksi
sadasta taida sanaakaan mainittua kieltä; ja tosin on Tschuwa-
schien ala yhdessä jaksossa ja he elätvät niin erillänsä muista
kansoista, että heidän kylissänsä Harmoin lamataan yhtäkään
Venäläistä, eli jotka taivatacmkin, nim. papisto ja ympäri-mat-
tustleivat kaupitsijat, suurimmaksi osaksi hyivästi osaamat Tschu-
maschiksi puhua. Vaan tässä onkin kaikki se, joka jonkun ajan
ivoipi pitentää tämän kielen eloa. Kirjallisuus, opetus ja kcm<
san asioiden hallitseminen sen kielellä eiivät Moi tulla kysymyk-
seen. Sillä kirjallisuutta ei Tschuivaschin kielellä löydy, ja ne-
kin puoli-kymmentä kirjaa, jotka sillä omat painetut, owat niin
kelivottomasti käännetyt, että Tschuivaschi tamallisesti sanoo pil-
ma stip (en ymmärrä), kuin niitä hänelle koetat lukea. Oppi
ja opetus tosin olisimat tarpeen, waan niitä ei ivielä kuulu, ja

kuin ne kerran tutinatkin, niin owat ne puhuivat sitä ivalta-
kieltä, jolla jo tähänkin asti tehdyt opetuksen yritykset owat ta-
pahtuneet. Samaten ei se rahtu lakia ja oikeuden-hallintoa, joka
Tschuwaschien keskuudessa taivatacm, ole tähänkään asti puhu-
nut heidän tieltänsä ja puhuu sitä tästä lähtien amcttaivasti
ivielä ivähemmän. Näin ei tällä kurjalla kielellä ihmisen kat-
soessa näytä oleman muuta tuleivaisuuta kuin unhotuksen, ja
ynseä-mielinen ivoipi tätä miettiessään johtua kysymään: mitä
on se maa-ilmassa toimittanut, ivai sitäkö ivasten sen Luoja
waan on luonutkin, säännöillänsä täyttämään muutamia lehtiä
tarkisteleman kielen-tutkijan Myissä? —
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Lopuksi panen tähän näytteeksi muutamia tschuivaschilaisia
cnivoituksia ja yhden sadun.

Tschuivaschilaisia arwoituksia.
Yhdessä tynnörissä kahden-laista olutta? — Muna.
Sillan alla keltainen ori hirnuu? — Olut.
Sillan alla sota-joukko marssii? — Kalat jään alla.
Uunin alla alottamatoin moi-astia? — Lehmän nänni.
Kädetöin, jaloitoin, paidan pukee päällensä? — Tyyny.
Kukkoa matalampi, hewoista korkeampi? — Satula.
Pitempi puuta, matalampi ruohoa? — Tie.
Talwella alasti, kesällä maatteessa? — Puu.
Ukko tumassa, parta tuulessa? — Retikka.
Puoli humalassa, toinen selmana? — Tynnörin tappi.
Lastu lensi tänne Kasan'ista? — Kampa.
Palttina malkea, kirjat mustat? — Paperi ja kirjoitus.
Pohjatöin pönttö, lihaa täynnä? — Sormus.
Tatarilaisten kanssa Tscheremisfit sekaisin? — S ekali (ohra ja

kaura yhteen kylmetyt).
Yksi puoli metsää, toinen puoli peltoa? — Turkki.
Valkeata syö, mustaa sittuu? — Tuli päreessä.
Ylös astuin, munan tein? — Humala.

Tschuwaschilainen satu.
Kerran teki Tscheremissi kaskea metsään; karhu tulee hä-

nen tyköönsä, sanoo: ~nyt syön sinun." Tscheremissi rukoilee
hänlä, sanoo: „elä ohtoseni syö, rupeamme ystciivyksiksi, teemme
yhdessä tähän huuhdan, kylmämme ohran, ja minulle ja sinulle
tulee kylläksi syödä." Karhu totteli häntä, ei syönyt. Tschere-
missi kysyy häneltä jakoa, sanoo: „kummanko puolen ohraa otat,
lativcitko »vai juuret, ohtoseni? itse otan toisen puolen, jonka jä-
tät." Karhu wasiaa: sinulle lcttivat, minä otan juu-
ret." Niin päättivät. Tscheremissi tylivi ohran, ohra kasivoi
hyivä, leikattua otti hän latlvat, ja juuret erotettuansa karhua
Vasten kantoi ne karhun pesään, taliven tultua muka karhun
syödä. — Tscheremissi ohralla elää hywin, talivi menee ilman
hädättä ja huoletta. Karhu taimella nälästyttyänsä pesässään
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yrittää syömään ohran juuria, maistaa, makua ei ole niin min-
kään-laista. ~Kcttso, Tscheremissi petti minun," sanoi hän, „wasta
en ota juuria, otan latmat."

Keivään tultua Tscheremissi taas tekee halmetta metsään.
Karhu tulee taas hänen tyköönsä ja sanoo Vihassa: „nyt täy-
tyy sinut syödäni menneen-ivuotisesta petoksestasi." Tscheremissisanoo: „ohto, setäseni, kerran ystämänä oltuasi, ole Vastakin
ystäivä, tänä kesänä arwelen kylwää nauriin huhtaan; sinä ota
osa, mikä sinulle mieleistä on, juuret eli lcttivat." Karhu sanoo:
„nyt et petäkään minua enää niinkuin mennä ivuonna, tänä
tvuonnll otan itse lativctt, sinä pidä juuret."

Tscheremissi kylmää nauriin; syksyllä nauriin jouduttua,
hän kokoaa kaaMset, kaikki kantaa karhun pesään puhetta myö-
ten. Vaan nauriit Vei kotiinsa. Talwen tullen alkaivat kaaMset
karhun pesässä märätä; hän siinä niillä tuin rypi, alkoi itsekin
märätä, ja kuin nälissään silloin tällöin otti lehden suuhunsa,
syltäsi hän sen ulos, kuin oli märännyt, ja jäi niin koko tai-
meksi nälkää näkemään.

Taas tulemana keiväänä Tscheremissi tekee huuhtaa, karhu
tulee hänen tyköönsä hyttiin Vihassa ja aikoo hänen syödä.
„Elä, Veikkonen, syö minua, minä tästä lähtien syötän sinua
omalla rimallani," sanoo Tscheremissi; „auta minua työssäni,
yhdessä kasken railonamme." Karhu Mielä ei syönyt.

Tscheremissi ott suuren juurikon, löi siihen kiilan, halais-
taksensa muka, ja kuin raon sai niin suuren että karhun etu-
käpälät siihen sopimat, sanoi hän karhulle: „ohto, setäseni, sinä
pistä käpäläsi tuohon rakoon ja halkaise juuritto, minä kiilan
Vetäisen ulos." Karhu tunki etu-käpälänsä rakoon, ja kuin
Tscheremissi kiilan ivetäsi ulos, taiotin käpälistänsä kiini. Tsche-
remissi siihen hänen tappoi. — Satu tuonne, minä tänne.

Seitsemäs Kirja.
Krasnoslobodsk'issa Pensan lääniä,
10 p. toukok. 1857.

Ompa Nyt jo hyivä aika kulunut siitä kuin Suomettarelle
tietoja annoin ivaellutsistcmi täällä Venäjällä. Jos hänellä siis
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on joita-kuita liikoja palstoja lauseilleni antaa, niin käymme
taas Vähän juttelemaan.

Olostani Ardatow'assa ei ole paljo puhumista. Sen ajan,
mikä toimistani liikeni, Vietin kanssa-käymisellä kaupungissa elä-
wien Virka-miesten kanssa, joista Marsinkin ispraivnitta, entinen
heivois-iväen upsieri ja syntyjänsä knjäs, oli sangen mukiin-
menewä mies, jos kuka ei siihen katsonut, että hän uro-töillänsä,
isän-maan rakkaudellansa ja nais-lemmellänsä kerskui melkoisesti ja
lisäksi Mielä ivalhetella lipsutin aika taivalla. Gorodnitschijn paikat
annetaan tamallisesti palkinnoksi ansainneille upsierille, ja niin oli
Ardatow'ankin gorodnitschij Kaukasolla haawoitettu Vielä nuoren-
lainen mies, joka ei tiennyt paljon muusta puhua kuin jo ammoin
paranneesta haamastansa, siitä tappelusta, jossahän sen oli saanut,
jakuinka hän ja hänen kumppalinsa ivuorilaisilta oliivat päitä leikel-
leet niinkuin naurista listitään, jotka lauseet minulle aina juohdutti-
tvat mieleen Holbergin Didrich Menschenschreckin. Pulskimmin
kaikista kaupungin herroista eli postimestari, joka kahdenko Vai
kolmen sadan hopea-ruplan pulkalla oli kerännyt jommoisentin
hyivyyden, niin että suuren perheensä elätti hyivästi (rouwa ja
tyttäret köivilvät silkissäpä sametissa) ja imeläpä maalytin sekä
orjia oli ostanut. — Paitse näitä ja muita ivirka-miehiä eli
kaupungissa koko joukko köyhtynyttä aatelia, jonka Varat eiivät
riittäneet taimeksi muuttaa ei Pietariin eli Moskoivacm eikä edes
läänin-kaupunkiinkaan, maan joille tyhjän-toimitukseen ja kortti-
peliin tottunut luontonsa olisi talmisen olennon maa-tiluksillan-
sakin, jossa heidän ivöhät „sielunsa" oliivat, tehnyt, liian itä-
mäksi, ja jotka niin muodoin „resideerasiwat" piirikunnan-kau-
pungissa. Vaikka moni näistä herroista tiesi suku-peränsä joh-
dattaa aina Pietari Ensimäisen aikoihin asti, jota kauemmaksi
Harman ivenäläisen aatlis-suivun peri-juuri ulottuu, ja ivaitta
heistä usea ivielä piti itseänsä kujasinakin, niin oli kuitenkin köy-
hyys ja siivistymättömyys useammasta kaiken aatelillisen ylpey-
den jo kauan sitten karkottanut, ja aatelis-miehen nähtiin musi-
kantin Miinaa eli teetä kernaasti ryyppäälvän, jos tämä oli niin
hyivä ja sitä hänelle tarjosi. loka-päiiväinen ivastus ja risti
oli minulla yhdestä ivanhasta näitä maansa ja mantunsa juo-
neita herroja. Heti tultuuni kaupunkiin tuli hän luokseni ja
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näyttäen todistuksia siitä, että hän oli todellinen aatelis-mies,
Valitti köyhyyttänsä ja pyysi setä saikin almun. Tämä oli hä-
nen elatus-keinonsa nyt ivcmhoillansa, nuorra ollessaan laiskeh-
dttuansa ja jumalaloilta elämää imetettyänsä, ja almullani luu-
lin hänestä kokonansa päässeeni. Vaan ukko artveli toisin. Hä-
nellä tuin oli joutaivaa aikaa, niin rohkasi ensi alussa osoitettu
hylvä kohteluni häntä joka pciiivci käymään luonani, ja Maitta
sitten Maltin aikani ivähyytci ja ivähitllen selwemmin ja sel-
wemmin annoin hänelle tietää kuinka ivahan hänen kanssa-käy-
misensä minua humitti, niin että kerran jo käsi-puolestakin talu-
tin hänen ulos, ei hän ollut millänsäkään, mutta tulla lyttäsi
Maan edellensäkin joka päiivä tyköni, pyrkien milloin jalkaansa
lepuuttamaan milloin lämmittelemäänsä. Tämmöisessä tilassa
oli häntä sääli aina poiskin ajaa, ja »vähitellen Moitti Nikolai
Afonasjeiv kuitenkin tarkoituksensa, joka nähtämästi oli se, että
jonkun osan ylös-pitoansa suorittaa minun niskoilleni, ja olikin
parin iviikon kuluttua jokapäiwäinen tee- ja illallis-ivieracmi.
Vähitellen soivin minäkin hänen kanssansa paremmin, sillä kuin
hän nuoruudessansa ei ollut mitään muuta oppinut kuin „geo-
grafiaa ja cnifmetikaa", joissa hän päätti kaiken opin sisältymän,
eikä muuta maa-ilmaa nähnyt kuin osan Simbirskin ja N. Nom-
gorodin lääniä, niin paistoi hänessä aiman paljasna se ivcmha
ivenäläisyys, jota lapsellisella ja nauretaivalla ylpeydellä pitää
isän-maatansa kaikkein simistyneinnä maana maa-ilmassa ja omaa
kansaansa muiden kansojen rinnalla erittäin kutsuu „risti-kansaksi"
eli „

kristityiksi", ja joka ivenäläisyys, hänessä »vieraankin tutit-
taivcma, useassa tämän maan asujassa on päällisen-puolisen si-
ivistyksen ulko-knllalla peitettynä. Hänen tviheliäinen tilansa oli
hänen muuten tehnyt saman-laiseksi katkeraksi katajaksi kuin W.
Scottin Sir Mungo Malagroivther on, jonka kanssa hänellä oli
sekin yhteistä, että aina Maltti kuurouttansa eikä sanonut hy-
ivästi tuulemansa, milloin muut sanoiivat hänelle jotakin, joka
ei ollut hänestä mieluista.

Mainitalvin tapaus Ardatow'assa ollessani oli maslenit-
san Mieltäminen, jota juhlaa meilläkin jo ivähin tunnetaan.
Maslenitsa eli ivoi-iviitto on pitkän paaston alus-wiitto, jolloin
lihan syöminen jo on kielletty, maan jolloin ivoita, maitoa ja
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munia ivielä saapi nauttia, ja ivastaa siis Kctoolisten karne-
malia. Paastoamisen lukee Venäläinen arwollisimmiksi autuu-
den ivöli-kappaleiksi, ja rahwas wcnsinkin pitää tarkasti kaikki
paastot, joista merkillisimmät owat: paasto joulun alla, pitkä
paasto pääsiäisen edellä, Pietarin pöiivön paasto kesä-kuussa ja
paasto neitsyt Maarian kuolin-pömön alla syys-kesöllö, jotka, jos
kaikki yhteen-luetaan, ynnä joka-wtttoisten keski-wiitto- ja per-
jcmtai-paastojen kanssa tekewät enemmän kuin puoli muodesta.

Kuin paaston ajalla ei saa nautita muuta ruokaa kuin kasivi-
kuunallista Mä kalankin syöminen ei oikeastaan ole luivallista),
kuin iviincm ja teenkin nautnto luetaan synniksi, kuin edellensä
naiminen silloin on kielletty ja nainutkin ei saa koskea ivai-
mocmsa, niin arivaa syrjäinenkin hylyin, kuinka ahnaasti jokai-
nen „oikea-uskoinen" maslenitsana kokee kaikilla mainituilla nau-
tinnoilla taskuin edeltä käsin palkita tarsimyksiänsä pitkän paas-
ton ajalla. Niin näkymät sen muuten hiljaisen Ardatow'ankin
asujat tällä miikolla osoittaman, ett'eiivät olleet laimeat uskossa
ja että hekin tiesimät maslenitsim tunnolla wiettää. Koko iviikon
pitäwät kaikki itsensä niin ivapaana kaiken-laisesta työstä, että
kuin minä satuin alusta iviittoa pyytämään korttien-emäntäni
saunaa lämmittämään, hän Masiasi siitä tällä Miikolla ei tule-
man mitään, sillä renkiänsä eli piikaansa ei hän muka ivoinut
niin koivacm työhön käskeä, ja pyysi minun jättämään kylpemi-
seni toiseen iviittoon, „sillä nyt on maslenitsa". Mutta masta
lopulla iviittoa kiihtyy ilo ja elamoitseminen korkeimmallensa, ja
sunnuntain, maslenitsim lviimeisen päiivän, ivoipi juhlan kukku-
laksi lukea. Vaikka selivän ihmisen nyt on wähän ivacnallinen
liikkua kaupungin kaduilla, niin lähtekäämme kuitenkin hetkeksi katse-
lemaan iloa. Korttierimme rapuilla tapaamme tanssin, jossa täysi-
humalaiset miehet reuhaaivat puoli-humalaisten naisten kanssa.
Talon molemmat palivelijat hoippuivat tykömme, ottamat meitä
päällys-maateistä kiini ja pyytämät na ivotku,

„ sillä nyt on
maslenitsa". Tämän kohtuullisen pyynnön täytettyämme lankea-
mat molemmat poltvillensa eteemme ja suutelemat jalkojamme,
josta kiitollisuuden osoituksesta tiireimmän mukaan pyrimme pois
ja tulemme kadulle. Täällä tapaamme ajelemien ivirran, joita
on sata-määriä ja tulee tuin piimistä, eikä niin pienessä kau-
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pungissa suinkaan luulisi puoltakaan tätä heivois-määrää löyty-
wän, niinkuin ne kaikki eiivät olekaan kaupunkilaisia, waan iso
osa Mimäisistä maa-kylistä tulleita ilo-miehiä, niistä joukko Mord-
ivalaisiakin ja heidän Malmöjänsä. Muutamien rekien edessä on
kolme hewoista ja useampikin, ja reessä on koko kylä-kunta räh-
mästä. Kaikki laulamat, jos lauluksi ivoinee sanoa kulkun-täy-
deltä huutamista, joka kuitenkin juoksee jotenkin yhteen junaan

kussakin reessä. Vaan kuin joka reessä ivedetään eri ivirttä,
kuin kellojen ja kutuisten räminä, ajajien kiljuminen, noitumi-
nen ja hohottaminen tähän sekautuu, niin alkaa komilla olla jo
kyllä maslentsasta, ja tuossa menikin jo miimeinen reki ohit-semme. Vaan mikäs kadun-lewyinen pulkka täältä nyt jalan
tulee? Se on joukko nuoria tyttöjä, jotka käsi kädessä kulkemat
pitkin kutuja ja kimakasti huutaa tillittcilvät sen kasmin-kumppa-
linsa kunniaksi, joka näinä päiminä on mennyt miehelle ja heitä
nyt testannut. Heidän sametti-mekkonsa, reunustetut kärpän eli
remon nahkalla, eimät pahoin pue heidän pyöryläisiä jäseniänsä
ja hohtalvia poskiansa, joiden punaan on syynä yhtä iverran
nautittu elämän-Mesikin (tässä kohden kuuluisi sana palo-miina
rumalta) kuin nuoruus, talminen ilma ja liikunto. Tämän lete-
rin etu-nenässä kulkee kolme manhun-luistu uttuu, jotka tanssien,
kämmeniänsä löpytäen. näppiä lyöden, »viheltäen ja. pajataen
kokemat iloansa toimittaa. Heidän reitensä ja ilmeensä omat toi-
sinaan niin ruokottomat ja niin kiihkoiset, että luulisit heitä mui-
naisten Kreikkalaisten bathantinnoitsi, jos nim. ei sitä erotusta
olisi, että nämä bakhantinnat tanssimat niini-Mirsussa lumella ja
pitkälle matkaa Miinalta löyhkyciivät. Tämän seuran Mi-iviet-
teessci tulee tyttöjen ihailijoita sametti-pöksyissä ja punaisissa
paidoissa, ja heidänkin askelensa ja käytöksensä osoittamat, ett'ei-
ivcit he uhraa ainoastaan rakkauden jumalalle, waan tietäivät
Cererenkin lahjat kunniassa pitää. Koko seura taukoaa kaupun-
gin pää-kapakcm eteen, jota on tuossa torilla muutamia askelia
tuomio-kirkosta. Kapakassa ja sen ympäryställä on hyivin tu-
hat henkeä, enimmät miehiä, waan suuri osa ivaimojakin. Seini-
ivierukset makaa täynnä miestä kuin pölkkyä, kylläisiä ja uupu-
neita sankaria. Kapakan edustalla pyytää eräs maimo saada
miestänsä kotiin ja liikuttaa hänen raskaita jäseniänsä eteenpäin
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milloin molemmin nyrkin telläämällä häntä hartioihin, milloin
tukasta ja parrasta ivetämällä. Ei kaukana tästä näystä kolhii
muuan mies miina-putelilla heivoistansa päähän ja käskee sen
putelista ryyppäämään, „sillä nyt on maslenitsa"; josta mene-
tyksestä näkyy, että Miinan huurut owat Viimeisenkin rahdun
ymmärrystä hänen päästänsä ajaneet. — Tämmöistä oli masle-
nitsim telmäntö Ardctoivassa, ja semmoista se lienee ivcihällä
erotuksella ympäri koko Venäjän. Kaunis on se tapa että mas-
lentscm miimeisenä päimänä käydään naapureissa ja tutawissa
„jää-hywäisiä ottamassa ja anteeksi saamassa heitä ivastaan tehdyt
rikokset", jotta molemmat asiat, hyivästi-jcitön ja anteeksi-pyytä-
misen, Venäjän kieli erittäin kauniisti toimittaa yhdellä sanalla
(se meilläkin tunnettu jäähyiväis-sima: proschtschai ja moni-
kossa proschtschaite, elikkä sen toinen muoto: prosti, pros-
tite, jota rahwas enimmin käyttää, merkitsemät nim. anna,
antakaa anteeksi).

Seuraamana maanantai-aamuna alkaa kellojen hamaan
läppääminen muistuttaa oikea-uskoisia syntiänsä katumaan, ja
päätä porottaman pohmelon parannukseksi otetaan nyt käsille
paasto-ruoct: lihatointa kaalia, kurttuja, sieniä, liina-ivota (jota
herttua kuitenkin Harmalla musikalla on), kaljaa ja mitä muuta
törkyä, jolla henkeä koetaan eteenpäin imettää, kunne taas ivii-
meinkin pääsiäinen tuopi saman syömisen ja telmämisen kuin
maslenitsassa oli, niinkuin sen eräässä edellisessä kirjassani olen
kertonut. Paastossa on jokainen melivollinen käymään ripillä,
tekee silloin tilin koko ivuoden synnistä, ja uhraten papille minkä
jaksaa saapi hän ne anteeksi, nauttii herran ehtoollisen ja on taas
malmis uutta tekemään, jota hän suinkaan ei lyököön laimin.

Yleisesti on Venäläinen kumminkin lamallansa sangen ju-
malinen. Hän paastoaa, ristii silmiänsä ahkerasti, siunaustelek-
sen joka askelella ja täyttää kaikki uskonsa ulko-säännöt hartaasti.
Köyhille on hän armelias eikä kerjäläistä laske olueltansa al-
mutta. Varmaan puolet Venäjällä löytymistä kirkoista ja luos-
tareista owat yksinäisten rakentamat. Kielessäkin löytyy monta
lause-tapaa, jotka osoittamat kansan jumalisuutta, niinkuin esi-
merkiksi: jos kuka höylimmcisti tahtoo toiselta kysyä: mihin me-
net? niin sanoo hän: „mihinkä Jumala sinua kantaa?" — muis-
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tellessa jota-kuta wainajata liittää oikea Venäläinen semmoisen
nimeä mainitessaan lauseen: „anna Jumala hänelle taimaan
Valtakunta!" — kuin häntä röyhtäyttää, sanoo hän: „sielu pu-
huttelee Jumalaa"; lauseet: jei bohu (Jumal' aivita!), boh
s-toboi (Jumala kanssasi!), s-bohom (Jumalan kanssa!) owat
alinomaiset leikkeet Venäläisen puheessa. Mutta tamapa alino-
mainen käyttäminen onkin näiden lavseiden alku-peräisen mer-
kityksen pois-kuluttanut ja niille uuden aiman ivastaisen merkityk-
sen antanut. Niin merkitsee boh s-toboi melkein aiman yhtä
kvin meillä: mene lemmolle, ja jos Venäläiselle sanot s-bo-
hom, on se mississä tapauksissa yhtä kvin jos Suomalaiselle sa-
noisit: juokse hiiteen. Pietarin suomalaisen kirkko-herran kcms-
selissa tapahtui muutamia ivuosia takaperin, etta eras korkeampi
mirka-mies poliissista tuli sieltä saamaan jotakin tietoa, ja kvin
se kirkko-herran apulainen, joka tassa tilassa toimitti Mirkaa, ci
niin pian joutanut mainitun herran asiata suorittamaan ja tama
siitä alkoi kiukkuilla uhaten ilman asiansa toimittamatta pois-
mennä, sanoi apulainen hänelle wähän ivihassa: s-bohom!
Tästäkös poliissi-herra niin suuttui, että heti pani konsistorioon
kaipauksen apulaisen päälle, jossa päci-asiana maltti sitä, että
tämä häntä, joka oli sitä ja sitä armo-luottaa ja niin ja niin
monen tähtitunnan jäsen, oli kohdellut sopimattomilla sa-
noilla. Konsistoria apulaisen kuultuansa ei tietänyt häntä
mitenkään rangaista ja koko asia jäi arivataivast sillensä, mutta
osoittaa selivästi, että mainittu lause ja monta muuta sen-kal-
taista, joissa Jumalan nimeä täytetään ja jotka niihin tottu-
mattomasta niin kauniilta kuulumat, owat pikemmin kirouksia
kuin jumalisen sydämen hartaita huokauksia, jonka näyttää sekin,
että kirota merkitse Venäjän kielessä boschitsä, jolla sanalla
on alku-peränsä sanassa: boh (Jumala). Samoin lienee tämän
jumalisuuden kanssa monessa muussakin kohdassa, koska hytvät
työt ja syrjäisten esi-rukoukset eiivät ivaikuta sydämen paran-
nusta. Useasti on minulla ollut tilaisuus hamaita, kuinka mää-
rään tämmöinen jumalisuus ampuu. Kerran olin muutamassa
isossa kaupungissa päcisiäis-yönä kirkossa, mutta läksin ennen
muita pois, ja ulos tultuani ostin eräältä kirkon omen eteen ke-
räytyneitä kauppiaita puoli-kymmentä keitettyä munaa, enemmän
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juhlan ja lystin ivuoksi, kuin niitä todella käyttääkseni. Myöjä
otti minulla kaksin- eli kolmin-kertaisen hinnan sitä ivastaan tuin
taivallisilta ostajiltansa ja ivakuutti munia aiman iveretsiksi.
Laskettuani rahan hänen käteensä kääntyi mies kirkkoon päin,
otti lakkinsa päästänsä ja kumarteli silmiänsä ristien hymän ai-
kaa. Lähtiessäni kysyin häneltä mielä kerran, minkä-laiset mu-
nat oliivat, ja sain taas Malalla ivahivisttun Makuutuksen, että
sen ivereksempiä munia ei maa-ilmassa löytynyt. Korttieriin tul-
tuani sarin ne ybden toisensa perään, ja jok'ainoa oli niin
musta ja märäimyt, ett'ei niitä olisi susikaan syönyt, Maitta ne
kyllä oliivat syötämäksi keitetyt, myödyt ja ivannotut. Mutta
minkä-tähden risti niiden myöjä niin hartaasti silmiänsä, ne hä-
neltä ostettuani? Varmaan kiitti hän Jumalaa siitä, että hänen
tämän-öinen kauppansa kelwottomalla taivcnalla niin hymästi alkoi
(sillä minä olin nähtämästi ensimäinen ostaja), ja rukoili hä-
neltä armoa ja apua, että saisi kaikki nämä märänneet munat
hyivästä hinnasta myödytsi! — Ardatow'assa otin maitoa eräältä
kaupungin ämmältä ja maksoin hänelle korkeamman hinnan kuin
muut sillä iväli-puheella, että hän maitoon ei panisi ivettä.
Vaan kuin se ei tahtonut antaa päällistä ja petos muutenkin
oli silmin-nähtämä, nuhtelin minä häntä kerran tästä. Eukko
tunnusti pettäneensä,' maan lisäsi: „mtäs siitä, te olette rikas;
jos minä nyt kaivaltaisinkin teiltä jonkun kopeikcm, niin olisihan
tuosta toki apua kirkossa käydessä liika tuohus ostaa jumalan-
emosen eteen, Maan teille ei ne lopetat merkitse mitään."

Petollisuus ja hengellinen nuljattuus on omituinen kohta
kaikkein itä-maisten kansojen luonnossa, ja se luja rehellisyys ja
luottama sanansa pitäminen, joka näytäksen Europcm länsi-
kansoissa yleisesti, ei mahda olla ainoastaan entisen rtarisuuden
periniö, Vaan jo alku-peräinen luontainen Jumalan lahja näi-
den kansojen luonnossa. Kaiken muun köyhyyden rinnalla on
Luoja Suomalaisillenkin antanut tämän lahjan ja Suomalaisen
sana-lasku: sanasta miestä, sarivesta härkää on enemmän
«moinen kuin kymmenen kamaluudella Voitettua maata, sillä lo-
pulla kuitenkin „rehellisyys maan perii." Ett'ei tämä luonteen-
omaisnus Suomalaisissa ole ainoastaan kaualliscn yhteyden Vai-
kuttama länsi-Europan kansojen kanssa eli yksinänsä Viisasten
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ja wapuu-mielisten lukien perustuma, ehkä nämä seikat paljonkin
omat auttaneet sitä kansan luontoon ivahivistumaan, näkyy sii-
täkin, että sama omaisuus löydetään itä-suomalaisienkin kansojen
luonnosta, ehkä Vähemmässä määrässä, maan kuitenkin niin
tuntuivasti, että Venäläiset Virka-miehettin jota paikassa kittele-
ivät heitä kaikin puolin paremmiksi omia maa-miehiänsä.

Venäläisen suurin himo on rahan-ahneus, ja kuin täällä
rahalla ivoipikin kaikki mottaa suuremmassa määrässä kuin luul-
lakseni missään muualla, niin ei kumma olekaan, että sitä niin
ahnehditaan. Rikas on Venäläisestä puoli-jumala, Maan ei mi-
tään pidä hän niin suurena häpeänä kuin köyhyyttä, ja jos hä-
nelle sanot: moi sinua, köyhä-rukka! on se hänen mielestänsä
suurempi hämäistys tuin koiva sadatteleminen muilla sanoilla.
Tästä seuraa, että kaikki säädyt kokemat raha-kultaa hanata mi-
ten ikään Moimat. Siitä tulee myös, että Venäläinen totisesti
lapsellisella tietämättömyydellä pyytää taivarastcmsa eli työstänsä
saada kymmen- ja sata-kertaista ansiota, eikä se hänen päähänsä
astu koskaan, että olisi synti ottaa liikaa hintaa eli palkkaa, jos
toinen on niin hullu eli ymmärtämätöin että sen antaa, eli niin
ahtaassa tilassa, että hän hänen nylkyänsä ei Voi Välttää. Ar-
datow'assa oli minulla tarpeen ivaatteen-pesijätä, ja kaupungin
paras pesu-uainen, eräs posti-mestarin orjia, kutsuttiin tykööni.
Kysyttyäni mitä kappaleelta ivactisi pesu-ivaiivasta, alkoi hän
tuumailla, kuinka saippua, mesi ja puu nyt oliivat kalliit (maitta
hänellä nämä ja siihen Vielä korttien, ruoka ja aika oli herral-
tansa), ja hyivän aitaa sinne tänne siemasteltuansa lausui hän
iviimeintin että kuin, joten hän oli kuullut, Moskoivassa hie-
nomman paidan pesusta maksetaan 60 kop. hop., niin ei siitä
Ardatow'assa olisi liika 30 kop. hop., Vaan pienemmät ja kar-
keammat kappaleet saisiivct jäädä ivähemmästä. Minua sekä
nauratti että »vihastutti tämmöinen häivittömyys, niin että käs-
kin hänen kiireimmän mukaan korjautumaan pois silmieni edestä.
Runebergin sanat „Hiriven-ampujissa" Ontruksen kaupan laa-
dusta, joka heti aina huoisti puolen hintaa, antaivut pesu-
naisen hintansa huoistamisesta heikon kuivan, sillä hän ei to-
tellut pois-häätämistäni, maan alkoi alentaa hintaansa ja suos-
tui Miimein siihen, jonka jo alussa olin hänelle tarjonnut, nim.
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3 top. hop. kappaleelta. — Saman-laista oli juttu korttien-isän-
täitkin kanssa. Korttierista ja ruoan-tekemisestä ynnä suolan ja
leiman kanssa määrättiin 5 hopea-ruplaa kuu-kaudelta, jota ivas-
taan minä kaiken särpimen ja keitto-neumon itse ostaisin. Vaan
isännän, jolla oli muitakin hyyriläisiä ja ruoan-otajia, teki mieli
saada minua omaan ruokaansa ja kaksi eli kolme pciiivää syötti
hän minua eri maksua wastacm „koetteetsi" s. o. näytteeksi minkä-
lainen hänellä oli ruoka, ja tuli sitten hintaa sopimaan. Hän-
kin piti ensin pitkän johdatuksen siitä, kuinka semmoiset nuoret
herrat, kuin minä muka olin, eiivät rahasta suurta lukua pitäisi,
kuin waan mieleisensä olennon ja elannon saisimut, ja kauan
mutkistettuansa edes takaisin päätti hän 60 kop. hop. päitvältä
puoli-päiiväisen edeslä s. o. 18 ruplaa hop. kuu-kaudelta, ei liiaksi.
Se, joka Kaisaniemen entisinä hyivinä aikoina sai, jonkun kerran
milloin Marat riittivät, 30 kopeekan edestä istua tämän paikan
herkulliseen pöytään, ainoastaan se ivoipi cnwcta tämän-kaltaisen
ivaatimuksen hämittömyyttä, Marsinkin jos muistaa, että kaikki
ruoka-warat Ardatow'assa owat kolmea ivertaa huokeammat kuin
Helsingissä. Tätä koin selittää isännälleni, ja jonkun aikaa tin-
gittyä suostui hän iviimeinkin 9 hopea-ruplaan kuu-kaudelta eli
korttierista ja puoli-päilväisestä yhteensä 14 ruplaa, joka sittenkin
oli hirmuinen hinta, jos se lukuun otetaan, että ruoka hyivä-
nänsäkin tehtiin uunissa paistamalla ja ivähitellen huononi huo-
nonemistansa, kunne komilla sättimisillä taas joksi kuksi ajaksi
»verestin isännän oman-tunnon, ja että pari kolme miittoa piti
hänen ämmiensä kanssa taistellani ennenkuin sain heidät siksi
totutetuksi, että ruoassa ei ollut enemmän kuin jos puoli-kym-
mentä pientä russakcm-poikuu kerrallansa.

Syy siihen, että Venäläinen niin laamaltaan tahtoo ker-
ralla mottaa, on paitse hänen »verrattoman suuri rahan-himonsa
myös hänen laiskuutensa, joka omaisuus on, niinkuin kaikki tun-
tijat sanomat, yhteinen slamjanilaiselle kansakunnalle. Jo siitä,
että työ näiden kansojen kielissä merkitsee orjuutta eli orjaa-
mista (sana rabdta työ, ja rabotatj tehdä työtä, tulemat
nim. sanasta rab orja), on helposti nähtäivä, millä silmillä ne
työtä kctseleivat, ja ilman liikaa panematta ivoipi hyivin sanoa,
että Venäjällä ainoastaan makaamalla menetetään puoli ikäänsä,
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ja kuin tähän lisätään ne monet praasnikat, joina arivattaivasti
ei mitään tehdä, ja ne kolme »viittoa »vuodessa (maslenitsa, pää-
siäis- ja joulu-iviitto), joina taas ei puututa minkään-laiseen
työhön, niin näkyy selmästi, kuinka paljon eli kuinka wähän
uuterammalle työn-teolle jääpi aikaa. Ia työnkin aikana ci Ve-
näläinen sitä tee niin hartaasti kvin europalainen, waan Welt
toilee, laiskehti ja lepäilee alinomaa, jos kiirehtijätä ja keppiä
ci näe takanansa, ja tekee sittenkin useimmin kellvottomcm työn.
Nauraakin Venäläinen hanen kaupungeissansa elämän Saksalai-
sen ahkeruudelle, tarkkuudelle ja ivermllisesti ivähempään mot-
toon tyytymiselle, muta haivatsee hamoin sen, etta tällä on puh-
taampi toto, siistimpi ruoka ja soiveljaampi ivaatteus kvin nau-
rajan holvin-herralla, etta hän koulitsee lapsensa, joista tyttäret
tamallisesti naittaa ivtka-miehille ja pojat ohjaa maltakunnan
palivelukseen, etta hän tämän ohessa lopettaa elonsa ivamllisena
ja, joka on erittäin muistettaiva, kaikki nämä edut on moittanut
rehellisyydellä ja ahkeruudella, maikka toisten pettuustin ja lais-
kuus ornat hänelle monta tuntumaa ivahinkoa tehneet.

Laiskuuden iveli ja uskollinen seuralainen on »velttous ja
leivä-peräisyys kaikissa katsannoissa. Hariva asia maa-ilmassa
antanee näistä selmemmän tuman kuin taivallinen pieni kaupunki
Venäjällä. Kartanot kallellansa, ikkunat päreellä eli riemuilla
tukitut, katot tuulen repimät, aitaukset sikojen ja lehmien hajotta-
mat, siellä täällä tuli-palon sia; kadut, kaupungin edustat ja joki-
ivcnret sonnalla peitetyt, joka märkänä aikana tekee lian yli-pää-
semättömätsi, tuimana taas pölyn läpi-näkemätömäksi, ja mo-
lempina täyttää ilman temeydelle Määrällisellä katkulla; huoneissa
huone-kalut ivcmhat, hajallcmsa ja täynnä kaiken-laisia syöpäläisiä,
seinät ja lattiat hiirien ja rottien läivistämät, — sillä kissan sa-
notaan pilaaman ihmisen asunnon ja ilman sitä, syntihän tuo
olisi hiiri-rukankin henkeä ennen aikojansa lopettaa. Tämmöinen
on lyhykäisesti se näky, jonka pieni kaupunki ja porivcnm elämä
siinä antaa, ja kädestä pitäen sanon, että tähän ei ole syynä
köyhyys, sillä Maroja on kyllä ja tilaisuutta niitä hankkimaan
ivielä enemmän, maan ainoastaan iveltous, joka ei pyri entistä
etemmäksi, joka rakastaa Maan lämmintä uunin-kylkeä ja rypee
isiltä perityssä sekä hengellisessä että ruumiillisessa liassa.
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Edellisen kuivan täytteeksi ivaatii kohtuus Vielä lisäämään,
että Venäläisellä taivallisen ymmärryksen lahjat owat hyivät.
Hän on harivoin tuhma, käsittää sukkelasti ja ivoipi mallin eli
osoituksen jälkeen toimittaa sangen Vaikeitakin töitä. Mutta
tämä onkin kaikki. Sillä yhtä latiskainen kuin tämän kansan
maa on, maa jossa meden-putoukset, ivacnct, jylhät metsät eiivät
herätä ihmisen tutvastus-aistia, maan jonka alinomainen yhden-
lainen tasaisuus sen pikemmin tylsyttää, — yhtä latiskainen on
sen mielen-laatukin. Sen todistaa kaikki hänen simistyksensci his-
toriassa. Vaikka limultansa niin suuri, ei se runollisuudessa
esim. ole ivoinut synnyttää kuin yhden ainoan oikealla runo-in-
nolla marustetun kirjoittajan nim. Puschkinin, ja hänkään ei
ollut puhdas Venäläinen. Muissa taiteissa lienee seikka Vielä
pahempi, maikka tosin hymin muistan, että Helsingin Nikolain-
kirkon alttari-laulu on ivenöläisen maalaus-taiteen tuottama. Tie-
teissä emme tarkoinkaan etsien löydä yhtään Venäläistä nimeä,
jonka kuulu olisi leivinnyt juuri ulommaksi koti-maansa rajoja.
Teollisuuden historia ei myöskään tiedä mainita Venäläisen te-
kemistä haivannoista eli parannuksista, ja ainoa tämän kansan
keksimä kone lienee — samoivara (teeiveden-kettäjä), jos ei
senkin tekoa ja käyttämistä liene saatu Kiinalaisilta. Tähän
köyhyyteen saattaa joku kukaties sanoa syyksi ei kansan latis-
kaista hengellisyyttä, maan siivistyksen Vähyyttä. Siihen Vas-
tataan, että esim. Dante'n, Gutenbergin eli Linn6'n, aikoina
Italialaiset, Saksalaiset eli Ruotsalaiset eiivät olleet juuri korke-
ammalla siivistyksen kannalla kuin Venäläiset tällä ivuosi-sadalla
owat, ja että päin ivastoin tilaisuutta oppimaan ja siivistymään
ei suinkaan puututa Venäjällä.

Mutta edellisistä mietteistä ja koko Ardatolv'astakin lvoimme
nyt iäksi päiiväksi erota, ja yhtäkkiä muuttua 200 wirstaa ete-
lämmäksi Pensan kaupunkiin, jossa piina-iviikon ja pääsiäisen
mietin. Pensan lääni on suomalaiselle kielen-tutkijalle siitä tär-
keä, että hän siinä tapaa toista sataa tuhatta Mordivalaista,
jotka owat tämän kansakunnan Mokschalaista haaraa, jonka
murre hänelle on sitä wiehättäwämpi kuin ei siitä eikä sillä pai-
non kautta ole sanaakaan mielä tullut ilmi. Pensa, jossa tilasto-
ilmoitukset sanomat oleivan 22 tuh. asujaa, on ivähä-pätöinen
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kaupunki Surä-joen warrella, jossa pää-osa s. o. ivirkcckunnat ja
ivirka-miesten palatsit owat korkean-laisella mäellä, ja muu osa
kaupunkia, joka parhaasta päästä on saman-laisia sonnan se-
kaan istutettuja hölliä kuin Venäjän pienissä kaupungissa ylei-
sesti, pienen Pensanka-nimisen joen ja Surän alangolla. Muu-
ten on Pensa ivarmaan likaisimmia kaupunkia kristikunnassa,»,
sillä sen mäki-osassakin oli kaduilla polwea myöten likaa, muta
alempana joutui jalka-mies monin paikoin hengen ivaaman lian
tähden. Minä kysyin emältä porwarilta, eikö se olisi kaupunki-
laisille etuisampi, että kilveäisimät katunsa kuin että tuossa liassa
syksyn kewään rypeivät ja kesän taas eläivät ian-kaittisessa pö-
lyssä. Hän sanoi kaupunkilaisten sen kyllä ymmärtäneen ja
hänen 010-ajallansa Pensassa, noin 30 ivuotta, oli katujen ki-
iveämiseksi jo kolmeen kertaan rahaa kerätty. — No mihinkä se
raha on tullut, koska katunne mielä owat tiweämätä? — „Mi-
hinkäkö? kysykää sitä," sanoi hän omituisesti katsoen minua sil-
miin eikä wirttcmut sen enemmän mitään. — Pensan tuomio-
kirkko on niin yhden-näköinen Helsingin uuden kirkon kanssa
kuin mansikka mansikan kanssa, ja nimessä maan on erotusta,
silla edellinen ei ole niinkuin jälkimäinen pyhitetty pyhälle Ni-
kolaille, maan neitsyt Maarian etsingolle. — Kaupungissa on
pieni luterilainenkin seurakunta, jolla on sieivci kirkko ja omitui-
nen pappinsa. Seurakunnan jäsenet omat enimmäksi osaksi Sak-
salaisia ja jumalan-palivelu toimitetaan tällä kielellä; sen jäse-
ninäj löytyi kaksi Suomalaistakin, nim. eräs pianon-tekijä-mes-
tari nimeltä Gröndahl, kolosin Hollolastako ivai Lammella, joka
oli naimisessa Sccksalataren kanssa, näytti eläwän hywästi ja
oli tuontensa puolesta puhdas rehellinen Suomalainen, maan
maltti äitin-tielen unhottaneensa; ja toinen muuan nainen Ah-
ivenamaalta, joka siellä oli mennyt naimiseen ivenäläisen sota-
miehen kanssa, tämän keralla ollut »vankeudessa Ranskcmmaalla
ja rauhan tehtyä miehillensä tänne joutunut. Minun Pensassa
ollessani oli saksalainen seurakunta muuten hirmuisessa ivim-
massa keskenänsä, sillä siinä kamppaili kaksi lahkokuntaa, joista
toinen tahtoi kirtto-madistaa luowuta erään ylpeän pukarin, toi-
nen hänen edellensä ivimssa pitää. Viimein Moitti edellinen
lahkokunta, pakari ajettiin häwäistyksellä pois mainitusta paina-
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ivasta Niirasta, ja ivottcmut lahkokunta ivietti »voittonsa juhlal-
lisella puoli-päilväisellä. Se on Saksalaisen kirous ja onnetto-
muus, että olipa hän missä lahansa, niin on hän lviemita kan-
salaisia mastaan liian rauhallinen ja myöten-antama, maan elää
oman maa-miehensä kanssa alinomaisessa wöhä-pätöisessä hörs-
keessö ja kateudessa.

Sunnuntaina jälkeen pääsiäisen läksin Pensasta ja tulin
tänne Kmsnoslobodstiin seuraamana tiistaina. Matkan pituus ei
ole kuin 180 wirstaa, waan teiden pohjatomuus ja posti-paik-
kojen sekä hewoisten kelwotomuus tekimät tämän matkan hyttiin
ikättiäksi. Inscnin, wälillä olewaan pieneen, kaupunkiin tullessa
ivcnsinkin suututti minua sekä posti-paikan sikaisuus että piisinin
hämitömyys, jonka tähden kaupunkiin tultua ajoin suoman
posti-mestarin tykö, hänelle asiata malttamaan. Se oli noin
kello 12 aikana päiwällä, ja posti-mestarina tuli eleeni »vanha,
warmacm keisari Pawel Petrowitschin aikuinen ukko likaisissa
liina-housuissa, ruopoitllen etuansa ja takaansa ja muutenkin
niin nauretama että kaipaukseni olin unhottaa häneen katsoes-
sani; enkä sen tehtyöniköön saanut ukolta muuta tolkkua kuin
että piisiniä olisi muka pitänyt komille antaani höivittömyydes-
tänsä. Muuten owat posti-hewoiset Venäjällä yleisesti hyivät
niinkuin posti-paikatkin, jälkimäiset hymät, jos matkalaisella it-
sellään on sänky-muutteet, ewäs-luuttu ju pulmelija. — Kylien
ulko-näkö ilmoittaa matkalaiselle että tässä läänissä elää paljo
aatelia, joka, ehkä monessa muussa kohdassa muistama Dum-
bom-ivainajan elämän-miisautta, ei näy panneen mieleensä milä
runoilija tästä jalosta miehestä sanoo seuraamassa märsyssä:

I politiken v»r li3UB tro,
Hvaä in^en bouäe plBr lörZäta:

0N ln»u n^Äll» vill »in ko,
Lör M9n ock Fe den till gtt 8t»,

jonka todistamat ne surkeat pahna-ryhmät, joita tässä tienoossa
nähdään kylien asemesta, ja ne röpöleiset. Maiset olennot, jotka
niissä elämät.
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Kahdeksas Kirja*).
Krasnoslobodsk'issa, Pensan
lääniä, 3 P. syysk. 1857.

Tömän-edellisen matka-kertomuksen annettuani eli noin testi-
paikoilta mennyttä helmi-kuuta olen työskennellyt Mordtvan
kielen kanssa Simbirskin, Pensan ja Tambow'cm lääneissä, ja
menetin kuluneesta ajasta lähes kolme kuu-kautta Ersäläisen
murteen tutkinnossa ja neljä kuuta samalla tarkoituksella Mok-
schcm kielen kanssa askaroiden.

Mordtvan kansa löytyy parhaasta päästä Nishnij-Noivgo-
rodin, Simbirskin, Pensan, Tambow'cm ja Samtow'an lääneissä
elikkä Ok»- ja Surä-jokien iväli-maalla, muta mäheminässä mää-

rässä elää tätä kansaa myös Kasanin, Samaran ja Orenburgin
lääneissä, ja tekee sen luku, Köppeniä myöten **), yhteensä
480,241 henkeä. — Mainitussa maassa on tämä kansa iki-muis-
toisista ajoista elänyt, sillä jo Nestor ja muutin keski-ajan ker-
tojat tuntemat sen siinä. Sen asuin-ala mahtoi kuitenkin mui-
naisina aikoina olla lameampi länteen päin ja ulottua itseen
Okaan asti, johon se nyt ei läheskään ulotu, koska puhtaita
Mordivcm-tielisiä palkkain nimiä lamataan aina mainittua jokea
myöten tienoissa, tätä nykyä ja jo kauan takaperin Venäläisten
asumissa. Näin muodoin mahtoi myös se monelta historioitsi-
jalta peri-häiviöön kadonneeksi päätetty Muroman kansa, jonka
Nestor pitää erityisenä kansana ja jonka nimi Mielä tänäi päi-
mänä on Okän warrella oleivan kaupungin nimenä, ei olla
muuta tuin lännemmäksi ulonnut lahko Mordmcm kansaa, sa-
moin kuin se ei kaukana näiltä seuduin ollut Merjan kansa
epäilemättä oli Tscheremisseja joiden oma-nimi on Mari ja joita
mielä tätäkin nykyä löytyy Volgan oikealla rannalla N. Nolv-
gorodinkin läänissä.

*) Suomen Uli-opiston Konsistoriolle.
") Kirjasessa: 06^, 3Lun^p«>^U'!ec«oil li«pi^ Lilpooeuellnii?o«-

ci», (!. N«s^l»a>pr,, 1832. Castrsn'in nykyjään ulos-annetussa kirjassa
Etbnologiska Föreläsningar öswer Altaiska Folken ilmoitetaan tä-
m.n, kansan määrä, saman tekijän wanhempia töitä myöten, l(l0 tuhatta hen-
keä wahemmäksi.
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Mordwan kansa hajoaa kahteen murretuittaan nim. E rsa-
laiset (heidän omalla kielellänsä Erzä, monik. Erzcit) ja Mok-
schalaiset (Motscha, monik. Mokschyt), eläen edelliset par-
haasta päästä N. Nolvgorodin ja Simbirskin, jälkimäiset enim-
min Pensan, Tambow'cm ja Samtow'an lääneissä, joten Ersä-
läiset woipi sanoa pohjaisiksi ja Mokschulaiset eleläisitsi Mord-
walaisiksi*). Kummankin murrekunncm lukua on waikea tarkoin
määrätä, sillä muutamin paikoin elämät he sekaisin yksissä piiri-
kunnissa, toisinaan yksissä kylissäkin; waan jos cnlviolta kuiten-
kin panemme Ersäläisten määrän noin 250 tuhanneksi ja Mok-
schuluiset 230:ksi, niin emme luule komun paljon erehtyneemme.
Eri-laisuus heidän Malillansa on, josko osaksi lamoissakin ja
mallituksessa, suurimmasti kielessä, jossa, jos molempien murre-
kuntien kaukaisimmat poikkeamiset pannaan »vastakkain, eroitus
on niin suuri, että niiden puhujat eilvät ymmärrä toinen tois-
tansa. Maan heidän täytyy Venäjän kielellä selivitä toisistansa.

Pää-murteena lvoipi pitää Ersciläistä ja päättää, että jos
Mordmaluiset lvoisiivat kerran rakentaa itsellensä kirjallisuuden,
jota kuitenkaan ei ole toiwomista, tämä murre tulisi olemaan
sen kielenä. Tämä päätös astuu tutkijan mieleen niin hyivin
siitä syystä, että Ersäläisen murleeu tuiwutus-muodot omat täy-
teläisemmät ja kielen atu-peminen luonto siinä on kukaties pa-
remmin säilynyt kuin Mokschalaisessa, kuin myös siitäkin, että
ne kirjalliset kokeet, jota Mordwan kielellä on tehty, nim. uu-
den Testamentin käännös ja pari rukous-kirjaista, omat toimite-
tut tällä murteella. — Tämä testamentin-käännös on myös saat-
tanut Ersäläisen murteen tutummaksi oppineille siten että tun-
nettu saksalainen kielen-tutkija v. o. Gabelentz sen johdolla ky-
häsi pienen Ersäläisen kieli-opin (painettu aita-tautisessa kirjassa:
Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes, zmeten

*) Castren'in edellä-mainitussa työssä sanotaan Mokschalaisten elämän
idän puolella, Ersäläisten lännempänä, joka on ihan määrin; lännimmäiset
Mordwallliset löytyivät Tambow'an läänissä ja ne tiedän omasta käymästäni
heidän kylissänsä puhtaiksi Mokschalaisikst. Samassa työssä luetaan niiden
läänien joukkoon, joissa tätä kansaa löytyy, Matkankin lääni, maikka siinä
oikeutta myöten ei löydy yhtään Mordwalaista, eikä heidän tiedetä koskaan
näin kauas pohjaiseen päin ulottuneen.
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Vandes zweites u. drittes Hest, Göttingen 1839), joka tähän
asti on ollut ainoana lähteenä toto Mordwan kielen tuntemi-
selle. Tapa-turma ja kääntäjien ymmärtämättömyys saatoilvat
kuitenkin, että mainittu pyhän kirjan käännös tehtiin semmoisella
paikka-kunnallisella murteella itseä Ersciläistä, että käännöksen
kieli ei suinkaan anna täydellistä kuivaa miimeksi-mainitustakaan
murteesta saatikka Mordwan kielestä yleisesti, ja näin ei Gube-
lentzinkaan työstä ole sitä hyötyä, jonka siitä muuten möisi
toiivoa. Hänen teostansa tiedetään suomalaisessa kieli-tutkin-
nossa hyivin tunnetun oppineen Viedemannin, saman Testamen-
tin-käännöksen ju myös jonkun suullisenkin tutkinnon johdolla,
jo muutamia ivuosia parannelleen ja tällä raivoin hcmttiivan
uutta Ersäläis-Mordmalaista kieli-oppia, joka kukaties jo pian-
kin ilmaantuu yleisölle.

Juuri siitä syystä että Ersciläinen murre näin muodoin
etu-kynnessä on ollut tutkinnon alaisnu, ehkä painoon joutuneet
tiedot sitäkin omat sangen ivuillinuiset, päätin minä ottaa sen
tähän asti liiaksi laimin-lyödyn ja ei Mielä ollenkaan tunnetun
Mokschan kielen työni esineeksi. Hankittuani Ardatow'assa ja sen
tienoissa soweljastu kielen-kääntäjien kautta itselleni tarpeellisia
niin kieli-opillisia kuin sana-kirjallisiakin ja olletikin lulvullisia ai-
neita Ersän murteessa, tulin iviimeisinci päiivinä huhti-kuuta tänne
Kmsnoslobodstiin Pensan lääniä ja olen työskennellyt tässä
piirikunnassa tuin myös Spaskin ja Temnikomun piirikunnissa
Tamboiv'an lääniä koko kesän Mokschan murteen kanssa. Tästä
kielestä aion ivasta, jos erinomaisia esteitä ei tule eteen, painon
kautta ilmaista kieli-opin ynnä kieli-näytteiden ja sana-luettelon
kanssa. Ersciläiset aineeni owat myös pian Maistamat, ehkä
en mielä ole päättänyt, kummoisessa muodossa sen woin soivel-
jaimmin tehdä.

Paitse kieli-oppiin ja sana-kirjaan kuulumia aineita on mi-
nulla lakkaamatta ollut tarkoituksena laulujen ja muiden sen-
kaltaisten kansan oman hengen tuottamien kerääminen. Täm-
möisiä tuotteita on minulla nyt koossa Mordwan kielellä yleensä:
216 umotustu, 31 laulua, 12 eläin-satua ja 3 pitempää turi-
nata paitsi muita pienempiä kappaleita. Näistä suotakoon mi-
nun tässä antaa pieniä näytetä; ensin amotutsista.
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Tuman katolta Venakko-tyttö mäkeä laskee?— Hiwus-harja.
Talosta taloon punainen kukko juoksentelee? — Tuli.
Utto menee metsään, edellänsä kymmentä sorsaa ajaa? —

Varpaat.
Metsässä mikä ei näy? — Puun-sydän.
Sata lammasta, yksi pässi? — Tähdet ja kuu.
Kuisman tyttö kaunokainen läksi mettä lähteheltä, sormuk-sen Meteen pudotti, kuu näki sen, jätti, päimä näki, otti? —Kuura

(yö-halla).
Leikkaamalla ei leittau, repäsemällä ei repeä, kaiken maa-

ilman elättää? —Vaimon rinta.
Itse alastoin, paita sijallansa? — Kynttilä.
Sopella karhu kiljuu? — lauhin-kiwi.
Pää on, selkä on, watsaa ei? — Virsu.
Astun, astuwat, seisahdun, seisahtuwat, heinää annan, ei-

wät syö? —Sukset.
Hakkaan, hakkaan, lastua en tee; astun, astun, jälkeä en

tee? — Venhe.
Astuu herroiksi, puhuu Tatariksi? — Hanhi.
Minulla on ohjakset, maan ympäri yltäwät, itseni ympäri

eiwät yllä? — Silmät.
Neljä meljestä, toinen toistansa ajamat, yksi toistansa ei

tawota? — Karrin pyörät.
Metsässä syntyi, metsässä kaswoi, ihmisen kädessä itkee? —

Viulu.
Varpunen härkää pitelee (wartioitsee)? — Lukko kirstun

edessä.
Härkä puuttui puiden Maliin? — Uuni.
Rauta-wanne tuwan ympäri? — Noki.
Sinuun katsoo, nauraa? — Rako.
Peltoa myöten astuu utto, rauta-saappaat jalassa? — Aura.
Mordwalaisista lauluista moimme tässä kertoa sen, mitä

tschuwaschilaisista tätä ennen sanoimme, että niiden runollisuus
on hywin wähäinen ja että niitä siinä katsannossa kerääminen
ei olisi waiwaa maksanut. Ne eimät ole niinkuin Suomen kan-
san laulut täyden sydämen tulwille puhkeaminen, waan pidetään
laulajiltansa enemmin nuotin-kannatuksena yhdessä laulettaessa.
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jonka tähden sisällys on jäänyt korjaamatta, on useasti tumma
ja poikkinainen ja mittailee waan sitä, mitä sanoa tahdotaan
ja jonka laulajat setä kuulijat — ehkä ei syrjäinen lukija niin
hywcisti — niinkin ymmärtämät.

Historiallisesta sisällyksestä ei minun kokoamissani ole kuin
yksi laulu, maan se on sangen merkillinen, sillä se on Pugat-
scheivin kapinasta ja osoittaa taivallansa sangen selivästi sen,
mitä myös tämän kapinan historiassa kerrotaan, nim. että Itä-
Venäjän kansat eilvät suinkaan olleet mastoin tämän kapinoitsi-
jan yritystä, kuin myös senkin, mitä he häneltä toimoiivat. Se
kuuluu seumawasti: „Missä, missä palaa tuli, palaa? Jäikin")
maassa, Jäikin kankaalla pulua tuli, palaa. — Miksi palaa tuli,
palaa? — Uusi tsaari pyrkii Mirkaan: „kolmena Vuonna en ola
maksuja, seitsemänä Vuonna en leikkaa sota-miehiä **); mhivacm
päälle lasken huokean, bojcnien päälle lasken raskaan; bojcnien
ruumiita hakkaan kuin metsää, heidän päänsä kisa-palloiksi leitte-
len. Verensä jokena juoksutan; bojarien tutista kolme nuoraa
punon, yhden punon Kasanin kaupungin ympäri, toisen punon
Mostow'an kaupuugin ympäri, kolmannen punon Pietarin kau-
pungin ympäri."

Seuraama mordivalamen laulu iviwahtaa wähän suoma-
laiseen oluen-synty-lauluhun. „Missä syntyy humala, missä
kasivaa humala? — Märässä paikassa se syntyy, pajukossa,
malkea simpsutta hänen jymänsä; puhui tuuli, puhalli sen, ku-
hun, kuhun puhalti sen? — Joen reunalle, keito-huoneesen pu-
halti sen, keitto-huoneessa olutta keitämät, sammion laitaan pu-
halti sen, alkoi se rukihen kanssa puhua: ruis-ciiti, ruis-äti, an-
nas nyt puhumattomat panemme puhumaan, tappelematomat
panemme tappelemaan, tanssimattomat panemme tanssimaan."

Myös seuraaman laulun sisällys juohdutaa mieleen erästä
Kantelettaressa löytyivää laulua. „Hyivä tyttö, kelpo tyttö oli
Tanja; syntyänsä oli Tanja onnistunut, wartalon-taswultansa
oli T. onnistunut. Aina astuu T. paidassa, aina astuu T. ha-

*) Tiettäwästi kutsuttiin Uraali-jokea ennen tätä kapinaa Jätkiksi, ja
sen seuduissa syttyi se ensin.

") Nim. leikkaa tukkia sota-miehiksi otettawilta.
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lneessa, aina asuu hän ylä-tuivassa, ivaloisan ikkunan Vieressä,
höyhen-tyyny Tanjan alla, hopea tuoli Tanjan jalkojen alla. —

Sulhaset kulkewat Tanjan perään, kiltalaiset sulhaset kulteivat?
— Samuskin kaupungista, kaupungista pohatasta, sulhaset kul-
kewat, bojarit kulkewat. — Vanhin sisarensa Tanjalta kysyi:
menetkö ivai et mene, Tanja mttahani. nyt bojarille, menetkö
ivai et mene nyt isännälle? — „Vojcnin tykö, sisarueni, paljon
miemita kulkee, kuin tulemat, täytyy heitä lvastaan-ottaa, tuin
lähtivät, täytyy heitä saattaa." Vielä kulkewat sulhaset Tan-
jan perään, rikkaat Ersäläiset kulkewat. Keskimäinen sisarensa
Tanjalta kysyy: menetkö ivai et mene, Tanja mttahani, nyt rik-
kaalle? — „Rittaalla on paljo työtä, yhdestä pimeästä toiseen
pimeään asti (s. o. mäihäin aamusta myöhä iltaan) tupaan
et pääse." Taas kulkemat Tanjan perään kolmannet sulhaset,
nyt paimenet. Kolmas sisarensa Tanjalta kysyy: menetkö ivai
et mene, Tanja mttahani, nyt paimenelle? — „Paimenella on
leipä ivalmiiksi leiivottu, leipä ivalmiiksi leikatu." — Todella
annettiin T. paimenelle, todella annettiin T. köyhälle."

Rakkauden ivoimaa ja lvoitoa sitä ivastaan laulaa seu-
maiva laulu. „ Hyivä tyttö, kelpo tyttö oli Alvdotja; hän poi-
kaa, hän tytärtä, hän ainoa odotus (»vanhemmilla). Aina as-
tuu kengässä, aina astuu sukassa, aina astuu hymässä paidassa,
aina astuu maltassa hameessa. Kolme peltoa on A:n isällä
hyymtyä maata, kolme peltoa tylivettyä eloa, kolmella pellolla
kolme karjaa eläimiänsä, kolmin-kymmenin työ-miehiänsä. —

Kuolema-tautiin A. kääntyi, kuolema-tautia A. potee; ikkunan-
korkuiset owat hänen polsterinsa, penkin-korkuiset hänen tyynyn-
sä; isänsä oleskelee A:n jalko-puolessa, äitinsä oleskelee A:n pää-
puolessa: „wiheriäinen rakas A., punanen rakas A., elä kuole
A. tyttäreni, elä huku A. tyttäreni! kolme peltoa minulla on
hyymtyä maata, kolme peltoa minulla on kylmettyä eloa, ne
olkoot sinun, Ami." — „Taattoseni, omasi olkoot, myrsky-tuuli
puhukoon heidät, musta multa peittäköön heidät." — „Wiheriä-
nen mttahani A., elä kuole A. tyttäreni, kolmella pellolla on
kolme karjaa, nekin olkoot sinun." — „Ei niitäkään ole minun
tarlvis, omasi olkoot, haaivcm-lehtinä maahan langettoot." —

„ Viheriäinen mttahani A., punainen mttahani A., kolme-fym-
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nientä työ-miestä on minulla, kuta mielesi pitää, se olkoon si-
nulle mieheksi, se olkoon sinulle puolisoksi." — „Kauan sitten
olisit, taattoni, tämän sanonut, en olisi kääntynyt tautiin; Wa-
silejta pitää mieleni, Vasilejlla ivcntalo on suora tomu, punai-
nen omena on Vasilejlla näkö, se olkoon minun." — „Kaiken
A. kirosi, ainoastaan Vasilejta ei kironut; A. nousi kuolema-
taudista, A. parani."

Surkean sisällyksensä innoksi on seumaiva laulu sangen la-
tvealta lewennyt Mordwalaisten sekaan ja löytyy minulla sekä
Ersän että Mokschan murteessa, jälkimäisessä kuuluma näin:
„Woi koira, koira, Ersän Mitjuha (Dmitrij), äihinsä tappaja!
Hän minkä-tähden tappoi äitinsä? Velhon mainionsa tähden,
laiskan naisensa tähden: hän ei illasta walwo, ei aamusta nouse,
ei tulta puhu, ei tupaa malkaise; mitä hän toimoo? Anopillansa
on kolme komoa hymyytä, yksi korlvo on täynnä pattina-
pankkoja, toinen täynnä maimon-patoja, kolmas täynnä miehen-
paitoja, ivalmiiksi ommeltuja. „Nouse, puolisoni, äitisi ivie kau-
kaisiin pitoihin, sisaresi tykö iloitsemaan, sisartasi tmehtimään;
sinne hänet hukuta." — Sinne ivei toim M. äitinsä suurta
tietä myöten; takaisin tullessa suurta metsää myöten, sakeata
metsää myöten, syrjä-tietä myöten, koira M. äitinsä kantoi rot-
kon laitaan, ohjun-silmuttuun koira M. äitinsä hirtti, koiivu-
haon alle koira M. äitinsä pani. Käänsi hetvosensa Ersän M.,
koira kotiin meni, alkoi laulaa koira M., laulaen kotiin tuli.
Vaimonsa tuli ivastacmsa koiran Mitjuhan tanssien. „Iloitse
puolisoni, iloitse emäntäni, en tuonut äitiäni kotiin, ohjan-sil-
mukalla äitini hirtin, toimu-haon alle panin, kolme korivoa hy-
Vyyttänsä meille jäi, nyt äitini markkinaan ei niitä myö, ei si-
sarelleni anna niitä." Siitä alkoi koira Mm maimo illasta
malmoa ja aamusta ivcnhain nousta." — Ersäläiscssä käsityk-
sessä tätä laulua on se lisäys, että Min hetvoset, äitin tapet-
tua, puhkesitvat ihmisen kielellä puhumaan ja uhkasiivat murha-
työn kylän tvanhemmille ilmoittaa. Tämän kertoi M. kotiin tul-
tua Malmöllensä, joka neuivoi hänen näistä taipaajista siten
tvapautumacm, että heidät tappaisi. Sen hän tekikin ja sitten
eliivät mies ja Maimo hyivästi, sillä rangaistuksesta murhan
tähden ei tummassakaan käsityksessä ivirketa mitään.
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Vaan olkoonkin näistä jo kyllä Mordlvalaisen runouden
näytteeksi. Jos ei jo kieli osoittaisi tämän kansan kuuluman
Suomalaiseen suku-kuntaan, niin nähtäisiin hyivästi näistä lau-
luistakin, että Mordivalainen rakastaa samoin knin Suomalai-
nenkin hiljaista, surun-sekaista mietimää mieli-alaa ja tältäkin
puolen on jälkimäisen iveli. Muuten on Mordivalainen tyyty-
Vainen kohtaloonsa, ivilpitöin käytöksessänsä ja ahkera sekä tai-
tama työssänsä. Kaikista Itä-Venäjän iviems-sukuisista kan-
soista (niinkuin Tschuivaschit, Tscheremissit j. n. e.) näyttämät
Mordmalaiset muodoltansa enimmän oleman Suomalaisten nä-
köiset ja useasti owat minulle, katsoessani mordlvalaiseen mies-
pameen, Saivon ukot juohtuneet mieleeni, jos nim. jälkimäisillä
olisi parta ja päällä se lian-kcnivainen ruskea tauhkana, jota
edelliset tuntumat tuenalaisten talon-poitien mutaan. Mordtva-
laisten »vaimoja en kuitenkaan millään muotoa tahdo metää
Eamon herttaisien emäntien rinnalle, sillä he eiivät ole edes
lnutim-menelvätkään saatikka kauniit, johon kuitenkin osiksi lienee
syynä heidän kummallinen ivactteuksensakin. Tämä on aiman
samanlainen kuin Tschuivaschitcnien ja Tscheremissittärien puku,
josta tätä ennen jo olen antanut selityksen, nim.: paidan-kaltai-
nen malta palttina-hame, punaisilla kirjoilla kirjoiteltu; rinta,
kaula ja komat helmillä, rahoilla ja taiken-laisilla muilla helis-
timillä koristellut ja jalat niin monin-kertaisilla sciäryksillä pau-
loitetut, että sääri on paksu kuin pölkky. Monen Mordivutturen
muotoa rumentaa sekin että silmät omat kipeät, joka taas tulee
siitä alinomaisesta saivusta, jossa tämäkin kansa, niinkuin kaikki
Suomalaisel, rakastuu elää tuhrustuu. Muuten on Mordlvalai-
sen elämän-laatu ja asunto melkein yhden-lainen kuin täkäläisen
Venäläis-mhivucm, eikä heidän tumoissunsukuun enää taivuta
suurta erotusta jälkimäisistä. He omat cchtroita kristityttä s.
o. paastoamat tarkasti ja ristimät silmiänsä useasti, maan moni
seikka heidän nykyisissäkin luuloissansa kuin myös Manhemmat
kirjoitukset heidän elostansa ja olostansa edes-menneinä aikoina
osoittamat, että Keremetin pallvelus oli heilläkin uskona. Muista
tämän paliveluksen jäännöksistä mainitsematta nimitän tässä
waan sen, että he keiväcillci, taivallisesti ensimäisenä helluntai-
pöilvönä, kyläkunnittain jossakussa läheisessä lehdossa teurasta-



170

wat härän, joka paikalla keitetään ja syödään ja jonka nahka
ripustetaan puuhun; Vaan tämä Keremetille uhraamisesta jää-
nyt tapa on muuttunut miltei kristilliseksi käytökseksi, sillä juh-
lan alkaa ja päättää oikea-uskoinen pappi rukouksella ja owat
rukoilijat myös marustetut jumalan-kumillansa, niin että sen
hengen, jolle tämä juhla ennen imetettiin, luulisi nyt oleman
sangen maitan tässä seurassa iviettää omia pitojansa.

Yhdeksäs Kirja.

Kasan'issa >5 p. lokak. »857.

Vähän päälle kahdeksan kuu-kauden liikuttuani ja oleskel-
tuani useammissa lääneissä tämän kaupungin etelä-puolella, pa-
lasin tänne menneen kuun keski-paikoilla ja tullen täällä kuka-
ties koko taliven imettämään.

Koska nyt taas saan tilaisuuden Suomettaren lukijalle
jota-kuta kertoella, niin tulee tässä tehdäni pieni selitys, joka jo
kauan on näyttänyt minusta tarpeelliselle, maan joka marsinkin
lienee tehtäivä nyt, kuin toiivon tuttaivuuteni mainitun lukijan
kanssa ivielä joksi-kuksi ajaksi pitenetvän. Moni on saattanut
nim. cnivella että näissä kirjeissäni kowan wähän puhun niistä
kansoista jn kielistä, joita tutkimaan tänne olen lähtenyt, mutta
enimmin maan mähä-pätöisistä omista seikoistani matkoillani,
joista muka ei kukaan iviisastu mitään. Töhön ivastcttaan, että
mitä näistä kansoista ja kielistä on puhumista, sen olen joko
jo puhunut Suomen Ili-opiston ylistettäivälle Konsis-
toriolle matka-kertomuksissa eli Masia puhuma erinäisissä töissä
Varsinkin kielistä, waan että se muuten ei olekaan sitä laatua
että suurempi yleisö sitä rakastaisi eli edes tösitöiMön. Että
taas Suomettarelle lähettämissä kirjeissäni en ole kertonut muuta
kuin sen mikä itselleni on tapahtunut eli minkä itse olen näh-
nyt, en koronnut mistään yleisesti latelemaan enkä luontunut
mitään rnnoilijcm moni-märisen lasin täpi katsomaan eli sula-
nut hänen hellillä sanasillansa huokailemaan, — kaikkeen tähän
lienen kukaties itsekin syy-pää. Maan ymmärtämä lukija arivan-
nee myös nekin ulkonaiset syyt tämän-taltaisten teosten ivailli-
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naisuuteen, joita en minä eikä muut kirjoittajat meidän maassa
moi mättää. Tämän ohessa täytyy tunnustacmi, että minua,
muiden matta-kirjoituksia lukiessani, enimmin omat sekä Viehät-
täneet että hyödyttäneet semmoiset matka-kertomukset, joissa mat-
kustaja koristelematta puhuu omat näkönsä ja kuulemansa; sillä
näin antaa hän lukijalle pamimman kuivan matkaamastansa
maasta ja kansasta. Sentcihden luulen että, jos minun matka-
kertoelmani ivoisiivat jonkun wähän ketä iviehcittää ja imeläpä
hyödyttääkin, olisi siihen syynä juuri se, että niiden lanta juok-
see kädestäni, ei ylös ilmaan niinkuin poikien paperi-leijoissa,
eikä myös niin järkähtämättömästi suoraan tuin lanka simcm-
lennättimissä, maan taskuin hämähäkin lanka kierrellen ja poi-
mitellen ja silmukoillansa mitä-kuta saalista pyydellen.

Tämän selityksen tehtyä ivoimme siis käydä itseä matka-
kertomusta tällä perustuksella jatkamaan.

Se on oloni Kmsnoslobodstissa, josta tässä nyt olisi jo-
tat sanottawa. Kuin tämän piirikunnan kaupungin olin päät-
tänyt itselleni koko-kesäiseksi pää-paikaksi josko ei alinomaiseksi
010-siaksikaan, niin oli minun siinä saataiva korttien, jossa joten-
kin Moi toimeen tulla ja sen-taltaista työtä toimittaa kuin mi-
nun on. Tätä tolttusin poliissillenkin, joka täällä, niinkuin muu-
allakin missä olen ollut, oli tuivernööriltä käsketty kaikki lailliset
tvaatimukseni täyttämään. Lailliseksi oli tätä ennen moni gorod-
nitschij nähnyt senkin ivaatimukseni, että minulle annettaisiin
kruunun-korttien eli oikeimmiten yksi niitä toritienä, joita kussa-
kin kaupungissa löytyy tahi hankitaan matkustamia ivirka-miehiä
masten. Mutta kuin Kmsnoslobodstissa nyt seisoi kokonaisen
jalka-rykmentin päällittö-kunta ja osa itseä rykmenttiäkin, ja kau-
pungilla näin muodoin näistä wiemista jo oli kyliänsä ja wä-
hän päätienkin, niin ilmoitin poliissin pää-miehelle, jona. gorod-
nitschijn ei kauan sitten kuoltua, oli neljännes-upsieri eli niin-kut-
suttu twartal'nij, suostumani itse hyymämään korttierin, jos
hän Maan sissittojensa kautta hyivän semmoisen hankkisi. Tämä
herra oli nöyrä ja imeiä kuin hunaja, niinkuin ihmiset täällä
ensi silmäyksessä aina owat, ja lupasi kaikki toimittaa, mitä itä-
nänsä minä maan ~o lisin hylvä ja käskisin." Tällä lohdutta-
maisella lupauksella erosi hän minusta, maan kuitenkin M mi«
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nun rypeä täyttä kaksi ivuoro-kauta erään pienen tschinoivnikan
korttierissa, johon tultuani olin joutunut, ennenkuin herra kmar-
tal'nij lähetti poliissi-miehen ilmoittamaan että nyt oli löydetty
muka herras-korttieri" minulle eikä sen kalliimmasta hinnasta
kuin 7 hopea-ruplaa kuu-kaudessa asunnosta, ruocm-teosta ja
samomaran eli tee-katilan antamisesta. Hinta kaikui wähän
kummalliselta komissani, waan päästäkseni pois mainitun tschi-
noivnikan parista, joka alinomaa kiusasi minua jumaluus-opilli-
sella miisaudellansa, jota hän pari ivuotta papin-seminariossa
ollessaan oli päähänsä ammentanut, päätin ottaa toisen korttie-
rin mistä hinnasta ja minkä-laisen tahansa.

Eikä suinkaan ollutkaan onni minulle armas tällä kertaa.
Tultuani uuteen torttieriin, johon poliissi-mies jo edeltä päin
Heinosella saattoi kaluni, löysin sen oleman taivallisen pienen tu-
ivan, joka lauta-laipiolla oli jaettu kahteen eri-kokoiseen osaan,
joista emäntä karsina-puolta kutsui tiittlemällä nimellä „sänky-
kamcniksi." Lattiassa oli uunin edessä suuri reikä, johon, niin-
kuin sen jälkeen päin joka päitvä sain nähdä, „sutteluuden muoksi"
asujan silmi-Mesi kaadettiin hänen peseytyänsä ja myös rikat
sekä lika-mesi korjattiin, milloin lullia laaistiin eli pestiin. Sei-
nät oliivat nuoruudessansa olleet »viattomuuden kamaa s. o.
walkeat; waan niinkuiu kaikki maa-ilmassa manhenee ja i'an
enetessä nuoruuden kama cnlvattaivast ivähenee, niin oliivat
nämä seinätkin hempeytensä kadottaneet ja ottaneet nimeämättö-
män näön, joka mahtoi olla Minna Ma-harmautu. Tämä hur-
maa oli kuitenkin Mielä niin »valkeata luontoa, että katselija hel-
posti haivaitsi ne iveri-läpcit, jotka entisten asujien sodat lutikko-
jen kanssa oliivat seinille jättäneet ja joita

„
sänky-kamarin" sei-

nät, olletikin makuu-siaksi asetetun laman seudussa, oliwctt täynnä.
Näky tuivasta oli itsestä „salista" likaiselle pihalle ja sänky-
kamarista pieneen solaan, johon isännän miemat alussa, mar-
inaan myös „ sukkeluuden muoksi," pistäytyilvät tarpeelleen. Sa-
nalla sanoen: herra kwartal'nij oli minun saattanut semmoiseen
luolaan, että pahempaa lvenäläisessäkään kaupungissa Harmoin
talvettaan. Minä nuhtelin häntä tästä ja uhkasin kulvernöörille
kirjoittaa hänen lelvä-pemisyydestänsä kohtaani; mutta nyt muut-
tui hän taas niin soturisetsi, niin imartlelvaiseksi ja niin nöy-



173

räksi, että maita oli häntä ei uskoa, ja lupasi kohta kuulustella
uutta toritienä. Maan makuutti kuitenkin nykyistäkin asuntoani
hyiväksi sen puolesta, että emäntä oli taitama ruoan-laittaja eikä
muka ymmärtänyt, minkä-laisissa palatsissa minä olin tottunut
elämään, kuin en hyiväksynyt tämmöistä kortieria, jossa kaikki
piirikunnan aateli kaupungissa käydessään piti majaa, sillä se oli
Kmsnoslobodstissil ensimäinen postojälij dwor eli maja-talo.

Minä en tuntenut kaupunkia, sen tuntija poliissi oli minun
tähän kortteliin saattanut ja kaduilla oli likaa poimia myöten;
minnn täytyi siis tyytyä klvartalilijn makuutuksiin, ivieläpa olla
hytvilläni, että olin edes katon alla. Mutta päätökseni oli, itse
hanttia itselleni kelwollinen korttien, tultuani wähän paremmin
tuntemaan paikan ja sen asujat. Eikä tämän päätöksen täyttä-
mistä suinkaan poliissi-upsierin liittämä emäntä eli hänen tapansa
ja taitonsa hidastaneet. Hän oli, niinkuin sen jo muutamia
pciilviä elettyäni talossa hawaitsin, „iviinaan meneivä", ja ensi
terran näin hänen ivahivemmassa „pajussa" pyhän Nikolain päi-
mänä, jolloin eukko oli niin pehmeä, että askareista ei tullut mi-
tään malmisia ja että toto talo s. o. lapset, palivelijet ja asujat
samat sinä päiivänä pitää paastoa. Vaan hölttci-iviinassa oli
hän sangen usein, mit'ei joka toinen päimä, ehkä hän tällöin
täydesti toimitti kaikki työnsä ja ainoastaan poskien erinomainen
hohde ilmoitti hänen miina-pottua suudelleen. Kaikeksi onneksi
oli hänen luontonsa tässä tilassa tyyni, niin että ei tapellut eikä
miskänyt, Maan nänen kuiskattiin tällöin pikemmin rakkaudessa
oleman yli-määmllinen asujiansa kohtaan, jota en kuitenkaan itse
koskaan haivainnut. Vaan hänen taitonsa ruoan-laitoksessa oli
niinkuin kaikki muukin, mitä edellä-mainitu poliissi-herm minulle
puhui, malittaivast malhetta. Hän (emäntä nim.) ei tässä
asiassa ollut wiisaampi tawallisia wenattoja eikä osannut laitaa
muuta ruokaa kuin yhtä näistä toimesta: schtschi (kaali), ks-
scha (puuro) ja uh i (kulan-licmi). Kuin minä Mielä olen tot-
tunut sille pahalle lamalle, puoli-päimäisetseni maalimaan taksi
ruoan-laatua, niin cnivaa jokainen että emännän taito pian oli
tyhjennetty. Ihteydet kaali ->- puuro ja liemi-^-puuro (kol-
mas yhteys kaali -j- liemi on mahdotoin) owat kyllä hylvät
kerraksensa, waan kuin ne joka toinen päiivä palaaivat eteenne
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yhtä wälttämättömästi kuin pciiwä nousee, niin jo mielellännekin
luulen rupeamanne tuumimaan jotain »vaihdosta. Vaihdoksen
haivaitsinkin minä ja sen niin tehollisen, että haivaitsemalleni
olen aitonut pyytää palkintoa joko gastronom-yhteydeltä Pieta-
rissa, huoneen-hallitus-seurata Turussa eli jolta-kulta muulta
yhtä tiimaasti yhteistä hyivää ahkeroilvata seuralta. Hawaitse-
mani on nim. se, etta tum taksi päimää syöt puoli-päimäisen ja
kolmantena ci ole ruoka-halua, niin sina päimänä ole syömättä.
Kas tama maihdos on sekä termeyteen etta Maroihin nähden
niin hyödyllinen kvin yksin-kertainenkin, ja ihmeeni on maan
sitä etta tama keino, ehkä sen kyllä monikin käytännöllisesti tie-
nee haivainnut, ci mielä ole saatettu laweammata ilmi.

Ennenkuin tästä herms-korttieristani eroan, täytyy ivielä
scmoani sen isännästä, että juoppoudessa, josko ei missään muussa,
oli hän Maunonsa herra ja pää, sillä hän joi ja makasi, makasi
ja joi, yhden miikon toisensa perästä, mutta suorittautui aina
maanantaina selmäksi. Hän oli kolmannen luokan (gildin) kauppa-
mies, ja kuin maanantai oli miikon marssina- eli bazär-päiivä,
jolloin ympäristön maa-mhivas toi taivamtcmsa, enimmäksi osaksi
eloa, kaupunkiin kaupaksi, ja kuin kaupungin pienet kauppiaat
elämätkin sillä, että he suuremmille ja niiden rahalla polku-hin-
nasta ostamat talon-pojan elon, niin oli löllöin jo lcmö-peröi-
sinkin pomari liikkeellä jotakin toki miikon eläkkeeksi tahmua-
massa. Tämä ei kuitenkaan ollut suurin syy siihen, että isäntäni
tällöin oli selmänci; kauppansa rinnalla oli hän myös pieni mitta-
mies. Kmsnoslobodstissa ja ivarmaan muissakin Venäjän kau-
pungissa tulee omia tuotteitansa myöivän talon-pojan jokaisesta
kuormasta, joka kaupungin torilla aivatacm, suorittaa sen kassaan
maksun, joka täällä kuului oleman 12 kop. hop. Tämän tulon
oli korttieri-isäntäni arenteerannut kaupungilta s. o. hän maksoi
Vissin määrätyn summan muodessa, saipa sitten enemmän eli
»vähemmän talon-pojilta, ja tämän maksun kantaminen se oli se,
joka hänen joka maanantai herätti henkiin. Sillä Varhain aa-
mulla liehui hän tällöin renkinensä talon-poikain seassa torilla,
ja onnetoin se talon-poika, joka määrättyä maksua ei kiireesti
hänelle suorittanut eli joka esim., sen Vuoksi että hänen kuor-
mansa oli waan läpi-kulkewa, ei mieluisesti suostunut sitä mak-
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samaan. Tawallisinta oli että tämmöiseltä riistettiin ajo-kalut
imeläpä toisinaan Heinonenkin pantiksi, ja surkea oli nähdä, mitä
summat isäntä sitten pihallansa, johon hän riistetyn tamamn ku-
lelti, kiskoi talon-poika-rukilta, ennenkuin heille kalunsa takasin
antoi. Hopea-rupla oli Vähintä, jonka tyhmä Mordivalainen
eli Tatarilainen tällöin sai maksaa siitä että Vähänkään oli epäil-
lyt mhan-kantajan oikeutta.

Tästä hyVästä isännästä ja hänen talostansa pääsin eril-
leni Vasta Viiden Viikon perästä, jolloin Viimeinkin löysin tyy-
nemmän, paremman ja huokeamman korttierin erään Vanhan
ämmän, stanoivoj pristaivin (nimiZ-miehen) lesken tykönä, jossa
elin lähes kolme kuu-kautta ja tulin hymästi toimeen. Paitse
emäntää oli talossa muita asujia Maan hänen 13:wuotias tyt-
tärensä, aika-mies poika ja kaksi niin ikään ivanhaa ämmää, mo-
lemmat talon mänhet palivelijat. Oppilais-ajastaniko jäänyt tot-
tumus lienee minussa ivai mikä muu siihen syynä, että asuntoni
siistijänä enimmän rakastan ivanhoja ämmiä; sen maan tiedän
ivarmaksi, että jos heidän tuuliansa ja tse-päisyyttänsä wähän
kärsit, niin he monin-kertaisesti sen palkitsemat suuremmalla siis-
tiydellä, tärsimällisyydellä ja uskollisuudella. Öl'ga Itvannan
(tama oli uuden emäntäni nimi) palmelija-eukoista oli »vanhempi
ollut ci ainoastaan hanen lapsiensa maan. myös hanen itsensäkin
nunku eli lupsen-littu, ju tämmöisellä samoin kvin isärmän eli
emännän entisellä imettäjälläkin on ivenäläisissä perhekunnissa
useasti ivalla, joka outoa hämmästyttää, marsinkin kvin muiste-
taan, etta he tamallisesti owat joko talon orjia eli muuten pul-
lvelijan-säädystä. Näin totteliivat Olga livannankin talossa
kaikki ivanhaa Tatjanaa, totteliivat sen enemmin kuin hän oli
jotenkin hywä-sciivyinen ja hänen tiedettiin aina siististi eläneen
sekä tahtoivan myös kunnialla hautaan saattaa wanhan piikuu-
tensa. Muiden kuuliaisuuteen häntä kohtaan oli Vielä suurena
syynä setin, että Tatjana oli hyivin jumalinen, sillä illoin aa-
muin piti hän pitkät rukoukset, maan risti keski-päiivälläkin sil-
miänsä ivähimmistä syistä, niinkuin jos säikähti, jos kuuli kenen
ivihassa puhuivan, tulta tehdessänsä, kaljaa laskiessimsa j. n. e.;
sen ohessa paastosi hän kolme päimää »viikossa (taivallisesti paas-
totaan waan taksin päiivin iviikossa), ja hänen paastonsa oli
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niin ankara, ett'ei hänen sanottu ivesi-märkää näinä päiminä suu-
hunsa ottaman. Kaikki tämä teki hänen jommoiseksikin koto-py-
häksi, josta ei olisi ollut mitään sanomista, ellei hän olisi koet-
tanut esi-miehuutansa laajentaa minunkin ylitseni, tomten muka
siitä että illoilla toisinaan Miiivyin myöhemmin kylässä kuin hä-
nestä oli hyttiä, ja nuhdellen minua siitä että puasto-päiminä
söin cnti-ruokaa. Tämä ei kuitenkaan häiritänyt sopua Malil-
lamme, sillä saappaani ja lattian piti Tatjana puhtaina. Maitta
ruoassa kyllä haivaitsi minun „

synti seksi". Ainoastaan kerran
oli rauha meillä sodaksi muuttua asiasta, jossa Tatjana itsekin
pyhyytensä piiristä ulkoni takaisin, en tahdo sanoa syntiin, maan
kumminkin synnin rajoille. Asia olisi tuskin kertomisen cnivoi-
nen, ellei sekin loisi muutamia säteitä maloa täkäläisen kansan
luonteelle. Kuin merekset kurkut, joita täällä alussa pidetään
suurena herkkuna, alkoiivut joutua, ostatiu minä niitä emältä
naapurilta Tatjanalla, jota niiden sanoi maksaman 10 kop. hop.
kymmenisen, jonka hinnan jälkeen hän jo useampia kertoja oli
minulta rahaa ottanut. Mutta kerran tuli niiden myöjä tse
kaupalle ja tällöin ilmestyi, että kurkku-kymmeninen ei koskaan
ollut maksanut enemmän tuin 6 kop. Peläten että minua muissa
suuremmissakin ostoissa näin oli petetty ja petettäisiin Masiakin,
otin Tatjanan tutkinnon alle; waan kiween komaan kielsi hän
minun rahastani hyötyneensä, ja mannoi „jumalan edessä", osot-
taen nurkkaan ja silmiänsä ristien, että hän oli miatoin. Nyt
töytäsi emäntäkin hätään ja Ulpusi n'ankansa puolelta semmoisen
tulen, eta minä wähän »vastusteltuani näin ainoaksi pelastus-
keinoksi pakenemisen kamariini. Vaan kuin emäntä ei siihen tyy-
tynyt, llMtta seurasi minua tännekin, lausueu että hänen ajatuk-
sensa minusta nyt oli kokonansa muuttunut, ja soimaten minua
yhden-laiseksi kuin muutkin „saiwaren-nylkijät Saksalaiset" owat,
jotka joka kopeikan lukemat, otin mina patoni oikeaan »venäläi-
seen keinoon, löin mha-kuttaroni pöytään ja sanoin itselläni ole-
ivan rahaa ostaa hanen setä talonsa etta kaiken elämisensä (joka
lause. Luoja paratkoon! ci suinkaan ollut tosi), entä niiden muu-
tamien kapeikkojen, maan enemmän itsen asian, tähden ämmää
ahdistaneeni. Raha on tälle kansalle, sen sanon Mielä kerran,
enemmän jumala kvin kellenkään muulle, ja tekee omistajansa



177

kuninkaaksi hänen silmissänsä. Niin ivciikutti tässäkin tilassa sen
paljas näkö Olga livannan mielen päälle kuin öljy aaltoaivai-
sen weden^pinnalle: hän nöyrtyi ja alkoi yhteen ja toiseen syy-
tellä koko kurttu-juttua. Se selko asiassa, jonka häneltä ivähi-
tellen sain, oli että minulle ostettaessa kurttuja oli talon-Mäki
aina tsellensäkin kymmenisen ostaneet lisäämällä minun rahaani
2 kop., joten kahden kymmenisen hinta oli täysi, mutta joten
kymmeninen minulle maksoi miittä kertaa enemmän kuin heille.
Mieleen oli se minusta, että Tatjanan puoli puhdistui tässä
asiassa maan siksi, että hän oli ollut talon-mäen iväli-kappaleena
minua peiettäessä, ja kuin eukko kerran tämän jälkeen taivi kir-
kossa, selivisi hänen yksin-kertainen järkensä niin, että hän sieltä
palattuansa tuli tyköni, tunnusti itsensä ivika-pääksi ja pyysi an-
teeksi, joka seikka kohotti hänen minun silmissäni sangen korkealle,
niin että siitä päiivöstä Tatjana ja minä olimme pamat ystäivät.

Enkä emännänkään kanssa tuosta rettelöstä kauan ollut
ivihassa, sillä petos on täällä niin taivallista, että missä se ei
koske enempää kuin kopeikoita, sitä ei pidetä minäkään ja sen
nuhtelemista maan nauretaan saksalaisuudeksi. Sen ohessa oli
emäntä-rukalla sydän kylläinen paljon surkeammista asioista, joita
hän mieltänsä lcmhdutaakseen jälkeenpäin minulle »vähitellen jut-
teli. Hänellä oli kolme aika-miestä poikaa ja yksi tytär jo nai-
misessa. Vanhin kotona oleiva poika oli ollut wimssa, waan
iviime sodan aikana hullautunut menemään upsieritsi nosto-mä-
keen (opoltschsnie). Lähellä sotaa käytyänsä drushinansa kanssa
oli hän niinkuin muutkin tämän-laiset upsierit lähetetty kotiin yh-
den ivuoden palkan kanssa, Maan kvin palattuansa ci entistä
eikä mitään muutakaan Mirkaa annettu hänelle, hyleksi hän nyt
tyhjän-toimittajana äitinsä tykönä, ryyppi milloin rahaa sattui
ja ammuksenteli sorsia aikansa mietteeksi. Toinen poika oli piiri-
kunnallisen aatelin-päällikön sihtierinä, Maan oli kopeudellansa
tämän niin suututtanut etta hän luolvutti hän^n rotasta ja pai-
nollansa ivielä saattoi senkin matkaan, etta hän ajettiin pois siltä
maa-hoivilta, johon nom ivuosi takaperin oli mennyt koti-iväivyksi.
Vaan nuorinta poikaansa äiti näkyi enimmän rakastaneen, mar-
inaan sentähden, etta hän oli ollut onnettomin. Sota-iväestä,
johon hän^ oli ollut annettu itsensä upsieritsi palivelemaan, oli
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hänet hylätty koiva-kortvaisuudesta esi-miehiänsä ivasiacm; äiti
oli itse hakenut hänet sieltä kotiin, waan täällä oli hän alkanut
juoda onnettomasti, ötiltänsä salaa myöskennellyt
ja muuta kalliimpaa kalua ja Miimein Mäkeenkin kiskonut häneltä
kaikki, mitä hengestä irti oli, niin että otin ivihdoin oli täytynyt
panettaa hänet kiini ja lähetyttää arestantti-komppaniaan. Moni
äitin-sydän halkeaisi jo ivähemmäsläkin. Maan tämän kuormansa
lisäksi sai Olga livanna ivielä useampi päiivä niellä höivttö-
myyttä mämyltänsä, jonka itse oli ennen aikaan «kengittänyt ja
maattanut", niinkuin hän sanoi, maan joka palkitsi tämän hy-
ivyyden niin että oli anopilta parhaan osan taloa ivallannut ja
sen lisäksi ivielä kohteli häntä kamaloittaivalla ynseydellä. Nämä
kaikki seikat kurttu-jutun jälkeen ivähitellen saatuani tietää, koin
minä kohtelewllisuudella pysyttäydci mastoin-käymisistä ärtyneen
emäntäni lemmissä, eikä meillä mainitun tapauksen jälkeen ollut-
kaan muuta Malillamme tuin ystätvyys ja hyivä-tahto.

Venäläisen seuruus-elämän, jommoisena se maalla ja pie-
nemmissä kaupungissa löytyy, tulin Kmsnoslobodstissa ollessani
tuntemaan enemmän kuin ennen, sillä täällä elin ainoastaan
Venäläisten kanssa. Pamimmiksi aivuiksensa kiittelee tämä kansa
Vieman-pitäiväisyyttänsä, ja Vanha totuus on se, että tämä aivu
siivistymättömissä kansoissa on suurempi ja myös tarpeellisem-
pikin kuin siivistyneissä. Vaan päällisin-puolinen simistys on
täällä tämän niinkuin monta muutakin hyivää omaisuutta joko
häivittänyt eli muuttanut. Venäläisen ivieman-pitäiväisyys ei
koskaan tee sitä leivollista ja elähyttäivää Vaikutusta Vieraan
mielessä kuin se sydämellinen jayksin-kertainen käytös, jolla häntä
Suomessa ja Skandinamiassa kohdellaan. Venäläinen on kyllä
ensi kohtauksessa teitä ivastaan itse nöyryys, itse imartelu, itse
liehakoitseivaisuus, ja alussa luulen jokaisen ulko-maalaisen pet-
tymän tämän kautta ja kasin-kultaa hopeana pitämän, niinkuin
minunkin kämi. Tämä yli-määminen kohteliaisuus hälivenee kui-
tenkin pian hänessä, joka tulee osiksi hänen yleisestä häilymästä
luonnostaan osiksi myös siitä, että hänellä alussa on ollut teistä
liian suuri ajatus: hän on joko pitänyt teitä liian rikkaana eli
luullut teillä oleman liian suuren mallan elikkä myös liian kor-
keita suojelijoita. Hänen haivaittuansa, että olette ilman näiltä
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eduitta ja muilta Vaaditte kunnioitusta waan omien amujenne
esim. simistyksenne, oppinne, neronne kautta, tulette sen tässämaassa kokemaan, että lvieman-pitäiväisyyttä nautittuanne sen
monest saatte palkita häivitömyyttä nielemällä, hienompaa ja
tärkeämpää sitä myöten miten milloinkin sattuu, ja minun neu-
ivoni niille, jotka kolva onni saattaa tänne, on että niin wähän
kvin mahdollista melkcmtua täkäläiseen wieman-pitäwäisyyteen eli
upota maan seuruus-elämään. Tämän jälkimäisen tekee turha
ulko-muodon noudatus siwistyneelle ihmiselle hylyin tukalaksi, ja
jos meidän Pohjasta olema maltalainen syystä ivoipi moittia
Saksalaisten yksin-kertaisuutta ja amonaisuutta seurallisessa elä-
mässä liian ystämältseksi ja joka-pöiivöiseksi, niin on täällä taas
poikettu toisimnepäin liaksi ja seurallisuuden ainoassa muodossa
luultu sen totisen luonnon löytämänsä. Käymät (misiitit) pide-
tään tarkassa määrissä ja niiden keskinäisyys (reeiprocitet) suu-ressa armossa, kuin myös niiden tekemisellä eli laimin-lyömisellä
»voidaan suuresti ilahuttaa eli loukala toinen toistansa, jossa
kaikessa useastikin ei puutu naurun ainetta. Niin mahtaa moni
lukija muistaa, miten Castren kertoo Mesenissä gorodnitschijn
kanssa lähettiläisten kautta taistelleensa useampia päiiviä siitä,
kumpiko heistä ensin käivisi toisensa luona, jossa Castren kuiten-
kin näyttää Määrässä olleen, sillä matkalainen, jos hänen ivirka-
amonsa ei ole kolvan paljoa korkeampi sen paikkakunnan asu-
janten, johon hän tulee, on täkäläisiä sääntöjä myöten ivelivolli-
nen heidän tykönänsä ensin käymään. Näin päätti marinaankin
apteekkari Kmsnoslobodstissa uuden gorodnitschijn tultua. Tämä
teki käymänsä kaikkien muiden kaupungin merkillisten asujanten
tykönä, maan laimin-löi apteekkarin, Maitta hänellä mielä korttie-
nkin sattui olemaan samassa talossa, jossa apteekkari asui. Muut
selittivät tämän huolimattomuuden niin, että gorodnitschij luki
apteekkarin porivari-säätyyn, ja sen welwollisuus tämmöisissä ti-
loissa on nöyryytensä osoittaminen uudelle pää-miehelle, minkä
sokuri-tokalla, minkä wiini-letterillä, minkä milläkin lahjalla. Mutta
apteekkari ajatteli toisin, ja Maitta hän oli hyttiä ystäiväni, niin
en Voinut olla nauramatta sille armolle, jonka hän antoi tälle
mähä-pätöiselle seikalle, ja niille konehtimisille palmelijoiden, yh-
teisten tuttaivien ja muiden kautta, joilla kumpikin koetti saada
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toistuusu ensi askeleen ottamaan. Tätä kesti noin kuu-kauden
ajan, ja minun lähtiessäni jämät he mielä sormi-koukkua ivetci-
mään tästä wallan-painawasta asiasta.

Taivalliset huivtus-keinot seuroissa owat kortit, tanssi ja
palo-iviina. Tätä jälkimäistä täytetään kaikissa niissä tiloissa,
joissa meillä käytetään ivaihetellcn palo-Miinaa, iviiniä, totia ja
punssia; se on Venäläisen niin ylhäisemmän kuin alhaisenkin
A ja O, surussa lohdulus, ilossa riemun iväli-kappale, kaikissa
tiloissa ivälttämätöin. Amattalvasti ei tämmöisessä seuruus-
elämässä kirjalliset keskustelut ja harjoitukset koskaan tule kysy-
mykseen. Vaikka käynyt sangen monen hoivin-herran ja ivirka-
miehen tykönä, en ole yhdessäkään perhekunnassa tawannut kir-
jastoa. Ainoat kirjat, joita siellä täällä ivoitte nähdä, owat jot-
kut ranskalaiset romaani-remput, joita talon nais-Mäki joko luke-
mat hirmuisella ulos-puheella eli waan owat lukewinansa. En-
nen iviimeistä sotaa löytyi Venäjällä monta posti-konttuoria,
johon ei tilatu yhtään simoma-lehteä. Kasanin pois-luettua,
jossa on kaksi keskin-kertaista kirja-puotia ei koko itä-Venäjässä
maa-alalla, jolla elää noin 20 miljonaa ihmistä, löydy ainoa-
takaan kirja-kauppaa. Paikka paikoin nähdään muun mcimän
seassa kirjojakin jonkun kauppa-miehen puodissa, joka on N.
Noivgorodin markkinoilla eli Moskotvassa ostanut niitä ncm-
loitain eikä itse osaa niiden nimi-lehteä lukea. Vaan se paksu
tomu, joka ne peittää, ja ne monet tapat, joilla useampien ke-
sien kärpäset owat ne kirjanneet, todistamat selmästi, ett' eiivät
ne ole sitä taivama, jota paljon menee. Ainoat tämän kirja-
kaupan ystciivät lieneivät joku sel'stij pisar (kylä-kirjoittaja), joka
ratoiksensa sassa-parillaa juodessaan ostaa pyhä-kertomuksen 11
tuhannesta neitsyestä, eli joku lvamttaampi porivarin-ämmä,
joka kadotuksen kuivan eli pyhän Nikolauksen rinnalle tahtoo
seinällensä ripusiaa Sinopen tappelun eli sota-mies Koschkcm ku-
ivan Seivastopolista. Varakkaammat säädyt kyllä lvoisiivat
Pietarista eli Moskoivasta itsellensä lähetytää kirjoja yhtä hy-
ivin tum lähetyttäivät iviinan-mauksia, ulko-macm sieniä ja la-
ivemangi-ruiskuja; mutta tama kvin ci ole tullut „ muodiksi,"
niin tekee sen hariva, ja koti-maallinen kirjallisuus on melkein
yhtä suuressa ylen-katseessa kuin koti-maallinen teollisuuskin.
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Tämä kirjallisuuden ylen-kalsominen kostaksenkin siten että
simistys niin-kutsutuissa siwistyneissäkin säädyissä on joko mi-
tätöin eli maan hieno helme sisällisen törkeyden päällä. Miehet
kuitenkin meneivät mukiin; heistä on moni saanut kasivatuksensa
kruunun-laitoksissa, moni on palivellut sota-iväessä Varsaivassa,
Riigassa eli Helsingissä, ja lukee tällä ajalla paljon siivisty-
neensä ja onkin maa-miehiinsä nähden paljon simistynyt. Vaan
nais-puolien kanssa on seikka aiman toisen-lain en; ainoan silvis-
tyksensä owat he saaneet ranskan kielen »vaillinaisessa monger-
tamisessa ja pianon surkeassa rämpytyksessä. ja sisemmissa paik-
kakunnissa on hariva saanut tätäkään siivistystä. Lukijatareni
antakoot anteeksi, waan useasti on se minulle tapahtunut täkä-
läisissä seuroissa, että katsellessani jonkun kaunottaren konstilli-
sesti kiehkuroitua tukkaa masten tahtoani omat juohtuneet mie-
leeni ne korlva-puustit, jotka sen kiehkuroiminen on »varmaan
maksanut kaunottaren orja-tytölle, että ihmetellessäni hänen siltti-
ivaateustansa ajatukseni on ollut niin rohkea ja silmän-mpäyk-
seksi kuivannut itsellensä sen lika-Harmaisen alus-hameen, jonka
päällä kiiltälvä siltti kohisee, ja eitä ihaillessani hänestä tuoksua-
ivaa hyivciä hajua »varomatta olen tullut miettimään niitä suu-
ria lyöttiä ja sila äkeätä hapan-kaalia, joita kaunotar puoli-päi-
iväistä syödessään ei suinkaan ole ylen-katsonut.

Ei lienekään siis ihme, että rouivas-iväen ivähä siivistys
eli oikeammittain siivistyksen puutos johdattaa sen taiken-laisiin
hulluuksiin. Rakkauden-juomia ja taika-pussia ei käytetä missään
niin ahkerasti kuin Venäjällä; minkki on sangen yleinen kauneu-
den ylennys-keino; luonnollisten lääkkeiden siassa olen useasti
kuullut kiittämän homoiopathiaa, sitä jota ruotsiksi kutsutaan
sympathi-kur, retvalenta ambicaa ja n. e., jotka kaikki keinot nais-
iväessä ivarsinkin owat löytäneet uutterat täyttäjät ja uskolliset
puolustajat. Miesten seassa on tämä omaisuus kansan luon-
teessa synnyttänyt yksiä eli yhdenlaisia harhauksia, ja erittäinkin
ivimmaa simistyneempiä nerotoin epäileminen uskon-asioissa,
jonka ulos-puhumisen he pitämät suurena kunniana, waan jota
elämässä jotenkin toteuntamaan kuitenkin owat liian suuria lais-
kuria eli pelkuria. Tässä juohluu mieleeni muuan huivittaivai-
simmia päiiviäni Kmsnoslobodstissa emän ivirka-miehen tykönä.
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joka oli piirikunnan kortimmia. Syötyä hyivä puot-päiiväinen
muutamana sunnuntaina kutsui hän iviemcmsa, joita olimme
maan apteekkari, lääkäri ja minä, kauniisen puistoonsa Mokschan
rannalla, jossa heittäydyimme miheriäiselle nurmelle ja kukkais-
ten, kukkimien tuomien ja haivaima-sikarien tuoksussa ivalmis-
tuimme odottamaan, millä isäntämme Mielä tahtoi lisätä meidän
kestitsemistä. Tämä lisä olikin täällä henivinaista laatua, sillä
hän otti esiin paksun-laisen käsi-kirjoituksen ja tahtoi lukea meille
„jolakin merkillistä." Luettaiva oli ivenäjän-kielinen käännös
Volneyn kirjasta: 1.68 ruins. Minua iviehätti tässä ensinkin se
seikka, että kirja oli munkin kääntämä, ja ne Harmat, jotka sen
sisällyksen tuntenewat, owat wcnmacm myös kansani ihmetele-
wät, että ivenciläinen muutti oli joutunut hänen säädyllensä
näin ivöhci-hyötyistä kirjaa kääntämään eli että hänellä alunkaan
oli edes oppia ja taitoa ollut sitä tekemään. Ei paljon mähempi
ollut se ihme, että käsi-kirjoituksen omistaja, jota Mirassansa ei
kirjoittanut koskaan muuta tuin nimensä suoritettaivien paperien
alle, oli sen omalla kädellänsä kopioinnit. Viehtyiivätkin niin
hywin lukija kuin hänen toiset kuuntelijemsakin kirjasta sitä enem-
män kuta kauemmin luettiin, ja näin ei halvattu, että päiivä
oli jo lähellä laskuansa ennenkuin kirjan saimme loppuun. Mi-
nun täytyy tunnustaani että se minussa ei »vaikuttanut niin eh-
dottomasti kuin kumppalissani, johon kukaties oli syynä sekin,
ett'en niin tarkoin ymmärtänyt kaikkia kielen hienouksia kuin he.
Vaan nähtäviä oli setin, että he oliivat tottumattomammat täm-
möiseen ruokaan kuin minä. Meidän ylä-alkeis-kouluissa saatta-
mat niin ivanhenneet ajatukset, tuin Volneyn owat, ylimmän
luotan parempi-päisiä poikia sangen suuresti »viehättää. Vaan
ajatelewaisen tymnasiolaisen luulen niille olka-päitänsä nostele-
man, ja muu tieteellisesti siivistynyt yleisö on ne eli ivarsinkin
enimmät niistä jo kauan sitten jättänyt taaksensa.

Se, jonka on täytynyt iviemantua hulvituksista, elää jo
ja jaksaa taas itäwätä kärsiä kokonaisen kuu-kauden niin hupai-
sen päiwän päälle kuin edellä-kerrottu oli minulle. Toisen täm-
möisen päiivän sain Mielä Kmsnoslobodstissa ollessani nauttia
muutamana sunnuntaina, kuin sen tässä tienoossa oleman ryk-
mentin emesti iviems-pidoilla ilahutti koko kaupungin. Se ta-
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pahtui emän noin puolen-tymmenen mirstan päässä olewan
mies-luostarin tykönä. Luostari on kauniilla Mokscha-joen kier-
tämällä niemellä, jossa sen pyhän paikan yhdellä puolella on
synkkä metsä, toisella kaunis nurmikko, siellä täällä manhojen
tammien ja lehmusten siimestämä. Tällä jättimäisellä nähtiin
mainittuna päimänä pari teltta raketuna ja niitä lähellä ryk-
mentin musiikin matoisissa »vaatteissansa seisowan ja odotta-
ivan pillinensä ja tominensa. Kohta olikin koko seura ivenheissä
tullut paikalle, ivaitta taiivas lupasi märkää iloa. Piltvet hajo-
simat kuitenkin pian, sitä kirkkaammin paistoi nyt päiivä, sitä
ihanampi oli metsän ja nurmen tuoksu, sitä ivilppaammasti soit-
tetivat metsän pilli-piiparit Mirsiänsä. Heidän sätvelensä maike-
nimat kuitenkin eli hukkumat niihin ääni-aaltoihin, joilla mu-
siikki nyt alkoi lvaikuttaa metsältä kumeata kaikua. Ia pian oli
tanssikin irti. Jolla tästä ei ollut iloa, se huivitelihen kaivele-
malla luostarin läheisellä kirkon-maalla, jossa kalliit muisto-ki-
ivet todistivat, että rikkaalla ivielä kuolemassakin (ehkä ei kuo-
leman takana) on etuja, joita köyhän Maan tulee kadehtia, koska
hän ei Moi lunastaa tomullensa tämmöistä pyhää lepo-paikkaa
kuin rikas. Eli ilahuttihen mainittu tcmssin-ylenkatsoja metsässä
kuuntelemalla soiton, tänne kulkemisestansa lauhtunutta, säiveltci
eli huivitelihen katsastamalla, kuinka luostarista tulleiden nuo-
rempien isien silmät pyörimät katsoja-joukossa seisomien ruskea-
poskisten tyttöisten ja emestin pyöreci-kupuisten Miina-lekkerien
wälillä. Ia ivaitta näiden sisällys ei paljon tainnut ilahuttaa
munkkien sydäntä, niin tyhjentyi se kuitenkin illan kuluen, sillä
emeslin imemistä oli pari-kymmentä hänen omia hilpeitä upsie-
riansa, joista moni kannun-kallistus-taidossa ja hiekka-säkin omai-
suuksissa olisi ivoinut ivetää ivertoja Alsctticm herttualle (katso
W. Scottin Nigelin iva ellukset). Erinomaista oli myös ou-
dolle se isäli-ivaltainen suhde, joka oli emestin ja hänen upsieri-
ensa wälillä. Se näytthen ivähemmin siinä, että hän esim.
kaikkia nuorempia sinutteli, kuin monessa muussa seikassa, joiden
kertominen tässä kuitenkin olisi liikanaista, ja muistutti katsojalle
lnieleen sitä merkillistä clan-ivaltaa Skotlannin kansassa, jota
ikään-mainittu kirjoittaja niin monessa kirjassansa ei uumu ku-
ivaamasta. Eräässäkin näistä ihcmoista kuwauksistansa kertoo



184

hän aterian, jonka clcmin (sukukunnan) pciä-mies antoi alamai-
sillensa. Kaikki istuiivat he yhdessä pöydässä pää-miehen ylpeästä
sumusta alkaen aina köyhimpään kilin-paimeneen asti. Mutta
mivinto oli sangen eri-lainen eri-arwoisille wiemille. Kuin ylä-
päässä pöytää syötiin meheivätä hiriven-paistia ja juotiin mns-
mn-iviiniä hopea-maljoista, täytyi alempana istumien tyytyä lo-
hen-poikiin, katajan-marja-miinaan ja olueen puu-maljoista. Ia
juuri tämäkin seikka clanmallasta näyttihen meidän emestin Vie-
raan-pidossa, sillä hänen juodessansa kunnioitetaivimpien mie-
rastensa kanssa portteria, sampan-kaljaa j. n. e., kiersi miina-
pullo, kyllä ahkerasti, meidän alempana istumien piirissä, ja il-
man mittakaan pahatta aimotutseta juohtuu minulle tästä mie-
leen eräs pohjais-Saivossa hyivin tunnettu Viisu, jossa paitse
muuta lauletaan että

„ylä-päässa pöytää ivehnäistä syötiin,
ala-päässä ivieraita kynsille lyötiin".

jota kuitenkin tällöin ei olisi ollut hymä ajatellakaan, sillä kaikki
remusiivat iloisina ja erosiivat pidoista tyytyiväisinci. —

Edellisestä ivoipi moni ehkä luulla minun kaiken aikaa is-
tuneeni piirikunnan kaupungissa. Näin ei kuitenkaan ollut, sillä
minä ajelin ja oleskelin kylissäkin, niin hyivin Pensan kuin Tam-
bow'an läänissä, sen Verran kuin asiani ivaat. Nämä tienoot
omat Venäjän-maan elo-rittaimpia ja hedelmällisimpiä, maan
kuitenkin nähtcinee surkeampia kyliä ja löyhempää mhmasta tus-
kin missään kuin täällä. Olletikin koskee tämä lause Pensan
lääniä, jossa kylien ulko-muoto inholla ja kauhistuksella täyttää
matkalaisen sydämen; Tambow'an läänissä näin sitä ivastaan
muutamia sangen kauniita mordivalais-kyliä, joissa lamattiin hy-
ivin-eläwiä ja rikkaitakin talon-poikia. Tämä eri-laisuus kahden
ivierettäin oleman ja yksiä luonnon etuja nauttiman paikkakun-
nan wälillä todistaa paremmin kuin mikään muu, kuinka sanomat-
toman painama paittakuunallisen hallituksen kellvollisuus eli kel-
ivottomuus on semmoiselle kansalle kuin täkäläinen, joka ei Ma-
haakaan ole tottunut itse itseänsä hallitsemaan.

Monta seikkaa olisi mielä juteltawaa, paitse muuta eräästä
Kmsnoslobodstissa tapaamastani maa-miehestä, josta sopii sanat
Salmelaisen, Runebergin mukaan, laulamassa ivirressä:
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„Kuin lehti kuiwa lentäwi,
Min tuuli tempasi,
Niin raukka hänkin eksywi,
Ken maansa hylkäsi."

Vaan aika kultainen kuluwi jutellessa, jonka tähden tällä
kertaa jo tähän lopetan.

Kymmenes Kirja*).

Kasan'issa 30 P. maalisk. '858.

Aina Lepechinin ajoista saakka on oppineiden seassa kul-
kenut se luulo että Mordivalaisia, paitse kahta tunnettua murre-
kuntaa Ersäläiset ja Mokschalaiset, löytyy kolmaskin nim.
Karataijit. Mainittu ivenäläinen akatmitto, joka muosina
1768 ja 1769 matkusteli useammassa tä-Wenäjän maakunnassa,
kirjoittaa tästä asiasta päimä-kirjassansa (Aueöni.iii 3aniioicl!
n^ouiec^Lia j. n. e. painetut Pietarissa M. 1795, lm osa, siiv.
155): „Mordwalaiset jakauivat kahteen munekuntaan, joista yhtä
kutsutaan Mokschalaiseksi, toista Ersäläisetsi; mutta Mokschalai-
sissakin löytyy joku eroitus keskenänsä. Msiä heistä kutsutaan
peri- eli korkeoiksi Mokschalaisiksi, toisia pidetään yksin-kertaisina
eli tawallisina Mokschalaisina, ja koko eroitus heidän Malillansa
owat waan muutamat puheen-parret"). Vielä puhuimat
meille neljännestäkin laadusta Mordwalaisia, joita
Karataijiksi kutsumat, ja joita löytyy ainoastaan kolme
kylää Kasanin piirikunnassa."

Muut tutkijat ja matkustajat eiivät kuitenkaan tienneet Mirk-
kaa mitään tästä Lepechinin löytämästä kolmannesta Mordiva-
lais-murrekunnasta, ja se sekä hänen lauseensa siitä olilvat jo
joutua unhotuksiin, kuin mainio oppinut Frähn kirjassansa Ibn

*) Suomen M-opiston Konsistoriolle.
") Tällä lauseella ei ole wähintäkään perää, sillä josko Mokschan kie-

lessä löytyykin joita-kuita hienompia eroituksia, owat ne paitkakunnalliset, ei
säädylliset eli kansakunnalliset, niinkuin Lepechin näyttää arwelewan, loska
Mordwan kansaa ei löydy muina kuin yhtenä talon-pojan säätynä, jonka jä-
senet kaikki owat yhtä korkeoita ja yhtä alku-peräisiä.
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Foszlan's und anderer Araber Verichte über die Russen
älterer Zeit eli oikeimmiten iähän kirjaan liitetyssä eri tutkin-
nossa Ampialaisten kirjoittajien mainitsemista Venäjän kansa-
kunnista (kirjan sm. 160) luulee näissä kirjoittajissa löytäneensä
paitse Ersäläisten nimeä, joka on selivä ja epäilemätöin, myös
Kamtaijienkin nimityksen niinä kansoina, jotta entiseen aikaan
asuiwat Venäjän maalla. Ne kaksi Ampialaista, jotka heidät
muka tämmöisenä mainitsemat, owat Ibn-el-Vendy ja Edrisy,
edellinen kirjoittaen Kamtaijien nimen Kerkijan, ja heidän kau-
punkinsa Kerkijcma, jälkimäinen nimittäen heidät Kerakertija.
Mutta kuin nämä maineet omat meidän aikoihin joutuneet tois-
ten ampialaisten kirjoittajien kautta epä-sellvissä ja monesti ko-
piotuissa käsi-kirjoituksissa, on tutkijalla lupa niissä löytymät ni-
met lukea niinkuin hänen aineellensa on soweljain, ja niin ar-
iveluttaa alussa Frähniäkin, eikö lienekin Venäjän ivanhan pää-
kaupungin Kieivan itä-maalainen nimi Kujaiva, Kijaiva se,
jota mainitut kirjoittajat edellä-oleivillanimillä tarkoittamat. Mutta
tämän ajatuksen hylkää hän pian ja alkaa noudattaa toista, joka
on se, että nämä nimet molemmat omat oikeastaan luettaivat
Keratijan, ja että ne kaksi ampialaista kirjoittajaa owat niillä
tarkoittaneet kysymyksessä olemia Kamtaijia, jota lieneivät muka
olleet sama kansa, jonka Lepechin sitten löysi Kasanin piirikun-
nassa. Tämän päätöksen tekee Frähn, niinkuin itse sanoo, „et-
ivas zaghaft", ja lisää lopulla: „jedoch ich ivill lieber meine
Emendction dieses Namens, als ettvas Hart, und Lepechins Nach-
richt, als durch anderer Zeugnitz nicht bekräftigt, dahingestellt seyn
lassen."

Näiden tätä kolmatta Mordivalais-murrekuntaa koskemien
mietteiden lisäksi on tähän liittämä ivielä, että Sbojeiv jo en-
nen (sm. 145) osoittamassani kirjassansa sanoo Tetjuschin piiri-
kunnassa tätä lääniä löytymän Karatai-nimisen kylän, jonka
asujat owat tataristuneita Mordwalaisia, ja että v. Köppen Ve-
näjän-maan kansakunta-kartallansa on Mordwan wärillä merkin-
nyt tämän kylän, hänelle tulleita Mirka-kunnallisia ilmoituksia
myöten päättäen sen mordivulaiseksi, maitta hän eräässä kirjoi-
tuksessa Pietarin Tiede-Akatemian Bulletinissa (muistaakseni
Vuodelta 1843) epäilee Kamtailaisten mordivalaisuutta, eikä luule
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asiasta muuten selwäksi päästämän kuin tutkimalla sitä itsellä
paikalla.

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

Edellä mainitussa Kasanin läänin piirikunnassa Vogorod-
stoen ivolostissil Volgan oikealla rannalla löytyy noin 80 Virs-
tan päässä läänin pää-kaupungista kolme Karatai-nimistä ky-
lää, joista kaksi tännempää omat asutut Venäläisiltä (niistä on
toinen herran alustaa, toinen kruunun) ja kolmas tuonnimmai-
nen on se n. k. Mordivalainen Karatai, jonkakruunun alai-
sia asujia ivolostin kirjoittaja sanoi oleman noin 500 sielua (s.
o. miehen puolta). Tämän ja 7 wirstaa siitä lännempänä
oleman kylän Mensitoivan (143 sielua) asujat owat kie-
lensä puolesta puhtaita Tataria, mutta uskoltansa we-
näläis-kreikkalaisia ja waatteuksessansa Mordwalaisia.
Kahdesta jälkimäisestä seikasta eli uskonnon ja ivaatteuksen muu-
toksesta oli sekä ympäristön Venäläisillä ja paikkakunnan papilla
etta asujilla itsellänsäkin se menneistä ajoista peritty maine ylei-
nen, etta näiden esi-isät, jotka oliivat olleet Mahometin-uskoisia
Tataria, olilvat menneen ivuosi-sadan alussa tulleet ristityiksi
Kasanin piispalta Lukaata, joka Volgassa heidät kastaessimsa
oli heidät nimittänyt Mordmalaisitsi, näin muodoin jo nimityk-
sessäkin luoivuttaen heidät entisistä kieli- ja usko-heimolaisistansa,
joiden ivaateuksenkin he sittemmin hylkäsiivät ja altoiivat pukeu-
tua miehet Venäläisiksi ja naiset lähi-seudun Mordivattarien (ja
Tschuivaschitarien) pukuun.

Tässä kertomuksessa ei, minun katsoessani, ole mitään, joka
potkisi toden-mukaisuutta ivastaan. Sen jumalisen piispan keino
«ottaaksensa uudet tailvacm-ivaltakulmcm-kokelaat pimeydessä
ivaellaivistll heimolaisistansa ei tunnu ensinkään oudolta sille,
joka ivähänkään tuntee papis-ivallcm historiaa; Vasta-käännetty-
jen taipuivaisuus kieltää entisen nimensä, ja ottaa nimen kan-
salta, joka siivistyksessci ja tse-tunnossa seisoi heitä alempana ja
mahtoi ollakin heiltä halivetsittu, tämä notkeus on selitettciivä
josta-kusta paittakulmallisesta ulkonaisesta ahdistuksesta, joka
niinä aikoina ei liene ihmeteltämä, Vaikka Venäjän hallitus ylei-
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sesti on hcnivoin käyttänyt jyrkkää iväki-ivaltaa uskon asioissa.
Aikaa ivoittaen, kahden kolmen mies-ftolwen kuluttua, unohti
kansa entisen uskonsa ja sen taivat ja tottui ivähitellen uuteen
uskoon ja sen menoihin niin, että esim. Kamtain nykyinen pappi
kiitti seurakuntalaisiansa hylvitsi kristityiksi, sanoi heidän, ivaimo-
jenkin, ahkerasti käymän kirkossa, eikä luullut peri-Venäläisten
paremmin pitämän paastoa kuin nämä hiljaiset ja ahkerat lvasta-
ristityt sen pitämät.

Mutta mikä isien perinnöstä ei ole unhottunut heiltä, se
on kieli. Miesten sanoi pappi kaikkien hyivästi tulelvan toimeen
Venäjän kielessä, mutta Malmöistä kuului harwa wielä ymmär-
tämän tätä kieltä enemmän kuin kaikkein tamallisimmat sanat, ja
näin on heidän kielensä omassa keskuudessansa Mielä ainakin
puhdas Talarin kieli. Ia tässä onkin suurin ja seltvin todistus
heidän peri-juurestansa, joka ei ivoi olla muu kuin tatarilainen.
Sillä se, joka johdattaa mieleensä, mutta yhden-laisia näytteitä
mainitsematta, kuinka esim. Aunuksen ja Noivgorodin läänien
Vepsäläiset, Pensan, Tambow'an ja monen muun läänin Mord-
ivalaiset, eläen pienissä saarekkeissa keskellä paksua iviems-sukuista
kansastoa, joka kaikessa on heitä wäkewämpi, owat monia mo-
nituisia Muosi-satoja säilyttäneet ätin-kielensä ja luultawasti wielä
kauwan eteenkin-pciin niin tekeivät, sen on ivaikea suostua niiden
luuloon, jotka päätäivät kysymyksessä olemia Kamtailaisia tata-
ristuneiksi Mordlvalaisiksi. Eikä tämmöistä tiedetä muualla ta-
pahtuneen, että Mordwalaiset olisiwat muta muuttuneet Tatariksi;
miksi olisi se juuri tapahtunut näissä kahdessa kylässä? Tässä
suotakoon minun myös mainita se yksin-kertainen luuloni, että
kielten ja kansakuntien tutkijat (niiden seassa meidän Castsnim-
mekin) liian useasti ja »varomattomasti owat kietoutuneiden myyh-
tien sellvittämisetsi tutkinnoissansa käyttäneet lausetta: se ja se
kansakunta on muuttunut siksi ja siksi. Sekauntua ivoipi kaksi
eli kolmekin kansaa yhdeksi, marsinkin jos koma ja kestäwä ulko-
nainen paino sekaannukseen on syynä, niinkuin Englannin kan-
san esi-mertti näyttää. Vaan tämmöistä syytä ei näillä itäisillä
kansakunnilla ole koskaan ollut luopua äitin kielestänsä, ja juuri
näiden sitkeä kestämäisyys todistaa, että kansa ivoipi muuttua
elämän-laadussa, uskossa, laivoissa, mutta riippuu kielessänsä
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kiini kuin hengessänsä, ja masta sen kuoltua on kansakin kuollut.
Mutta tuotuansakin, missä tämmöinen onnettomuus on tapah-
nut, muistuu asujanten entinen kieli paikkojen nimissä tutkijan
johdoksi. Niin on koko pohjais-Venäjä täynnä suomalaisia jo-
kien, jämien ja muiden paikkojen nimiä seuduilla, joista Suo-
malaiset jo ivuosi-tuhannen takaperin ajoiwat karjansa toisille
laitumille; samoin owat testi-Venäjän itä-osassa tienoissa, joissa
Venäläiset tiettäwästi owat elelleet jo jonkunpuoli-tuhatta ivuotta,
ivetten nimet melkein aina Mordivan-kielisiä. Jos nyt nämäKa-
mtailaiset olisimat ennen olleet Mordwan kansaa ja sittemmin
muuttuneet Tatariksi, niin olisi heidän entisestä kielestänsä sa-
moin pitänyt jäädä jälkiä edes paikkojen nimissä heiltä asutussa
tienoossa. Mutta niin ei kuitenkaan ole, sillä ne owat enimmi-
ten tatarilaisia peri-juurta ja itse nimitin Karatai, jota luul-
lulle kolmannelle Mordmalais-murrekunnalle on cmnatltu, ja joka
on sen paikan nimi, jossa tämän luullun sammuneen murrekun-
nan iviimeiset jäännökset löytyivät, on puhdas tatarilainen nimi,
merkitsemä Suomeksi: musta-mäti.

Ei taidakaan siis olla epäilemistä, että tämmöisen kolman-
nen Mordmalais-murrekunnan löytyminen ei olisi ilmasta tem-
mattu. Lepechin kuuli siitä puhuttaman kaukana paikalta ja oli
muutenkin kansakunnallisissa ja kielellisissä tutkinnoissansa niin
heitto, että on päimä-kirjassansa ivetämcit lauseet Tschuivaschin
ja Mordivan kielillä melkein aina tuntemattomiksi turmellut. Mitä
taas Frähnin löytöön ja sen todistuksiin tulee, owat jälkimäiset
niin heikot, että hän niinkuin rehellinen tutkija itse on ensimäi-
nen, joka niiden ptäiväisyyttä epäilee.

Josko meidän Suomalaisten siis näin muodoin täytyykin
(eikä tuo koivan ivaikea lienekään) luopua ivälittömästä heimo-
laisuudesta Kamtailaisten kanssa, niin ivoipi se olla meille loh-
dutukseksi, että tämänkin epä-selivän asian Venäjän kansa-tieteessä,
niinkuin monta muuta suurempaakin ja painaivampaa, selitti
Suomalainen mies. Tämä onkin ainoa matka, josta tällä ker-
taa woin ylistetäivälle Konsistoriolle kertoa. Koko taliven olen
tässä kaupungissa järestellyt entisiä kokoelmiani, ja nyt loppu-
puolella talivea myös malmistllut itseäni tulemalle matkalleni
Voguulin kielen tutkintohon, jolle olen aikonut lähteä jo tule-
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ivassa kuussa eli Toukokuun alussa. Suurena apuna näissä
ivalmisteluissani olisimat minulle, jos niitä joutaisin täyttämään,
emät käsi-kirjoitukset tällä kielellä, jotka minulle lainaksi lähetytti
Pietarin Tiede-Akatemia herra Akatemisso Schiefnerin huolen-
pidosta.



Matta Siperiassa iv. 1858.





Gnsimäinen Kirja.
Pelym'in kirkolla, Pietarin päimänä
29:nä p. kesäk. (l l:nä heinäk.) 1858.

Touko-kuun 27 päimänä nähtiin Kasanin kaupungista Si-
perian tielle lähtivän uutuuttansa hohtaivan, niinellä katetun
matka-tamntassin keivyintä laatua. Paitse pukilla istuivaa Ta-
taria, joka alinomaisella äänessä-olemisella kiiruhti muutenkin
joutuisitta toikaansll, löytyi tamntnssissa kolme henkeä, joista

kaksi nähtämästi oli ystämätä saattamaan lähteneitä kaupunkilai-
sia, Maan kolmas pukemuksestansa ja muusta tunnettiin matka-
mieheksi. Tullin takana Miheriäisessä heinikossa mielä muutamia
hetkiä saattajien kanssa imetettyänsä ja eräillä lasilla ivaahtoa-
wctta wiinaa sydäntään wahwistettuansa, nousi matka-mies yksi-
nänsä tarantassiin, joka, iviimeiset jää-hywäiset otettua, alkoi
lentää eteenpäin.

Ia näin jäi minulta, joka täten läksin matkalle Voguulien
kylmille soille, taakseni ne lihaivat leipä-maat, joissa kaksi edel-
listä ivuotta olin mieltänyt. Loppumatoin musta-multainen
peto-lakeus näissä muuttui nyt hieta-kankaaksi, tammi, lehmus
ja ivacchder petäjäksi, kuuseksi ja koimuksi, cnbuusit, omenat ja
kurkut nauriiksi, mansikaksi ja puolukaksi. Tämä muutos ei ol-
lut minusta outoa; kaikki nämä uudet esineet oliivat ivanhoja
tuttuja, joita nähdessäni eli ajatellessani pohjaa rakastamaan
tottunut sydämeni iloitsi. Iloitsemisen aine oli minulla sen suu-
rempi, kuin nyt sain myös erota näkemästä orjuutta, joka mai-
nitussa lihaivuuden maassa kaiken elämisen myrkyttää ja kaiken
luonnon rikkauden muuttaa surkeaksi köyhyydeksi. Kasanin lää-
nistä pohjaan päin ei nim. orja-talon-poikia löydy kuin nimeksi
waan joita-kuitakyliä; kaikki muut owat kruunun-talon-poikia, ja to-
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muksesta ennen matkaamissani tienoissa tiesin edellisten ja jälki-
mäisten wälillä olewan erotuksen niinkuin yön ja päiivän wälillä.

Eikä tämä kokemukseni täälläkään epäytynyt, sillä harivoin
nähtäneen Venäjällä ja muissakaan maissa paremmin mketuja
kyliä kuin Siperian tien warrella nähdään Vätkan ja Permin
lääneissä. Kaksin-kertainen pytinki talon-pojalla ei täällä ole
mikään hcnivinainen kohtaus, ivaan ytsin-kertaisessakin on hä-
nellä useampia kamari-huoneita, joiden maalatut lattiat, monet
pyhäin-kuwat ja arkuilla pinotut seinämet todistamat hyivää
toimeen-tuloa ja rikkauttakin. Keivyempi elämä maikuttaa taas
ihmisen mielessäkin keiveyttä ja lempeyttä, ja niin owat näiden
tienotten asujat paljoa nöyremmät, yksin-kertaisemmat ja hyivä-
tahtoisemmat kuin kansa keski-Venäjällä.

Kauniilla ilmalla, hyivillä teillä ja nöyrällä kohtelulla kulki
matkani sangen ihanasti eteenpäin. Ainoa Vastus oli minulla
Malmyschin kaupungissa siinä oleman posti-talon pitäjästä, joka
näytti katsoman kaikkia matkustamia luoduiksi ainoastaan hänelle
hyötyä kartuttamaan. Näköjänsä ikäskuin olisi hän kerrallansa
syönyt kokonaisen sian, oli hän tapojansa niin hätvitöin ja pöyh-
keä, että jo useamman kuin yhden matkalaisen sormia luulen
syyhyttäneen lämmittämään hänen suuria komallisiansa. An-
nettuani hänen jonkun ajan leivtellä suuruuttansa, otin paperini
esiin, ja nähtyänsä erään niistä muuttui se paksu tikari yhtä
kumarteleivaksi narriksi kuin siihen asti oli ollut pöyhisteleivä
herra. Seitsemän wirstaa toisella puolen Malmyschin kaupun-
kia on lossi Vcitka-joen yli, jonka kelvät-tullvasta paisunut ivesi
peitti koko ympärystän niin laivealta, etta lossilla oli nyt kulkea
ei ivähemmän kuin 14 wirstaa. Minun tullessani paikalle oli-
ivat kaikki lossit toisella puolen, ja Vaikka pyllvääsen lyöty ku-
ivernöörin kuuluutus ilmoitti, että lossi-miehet koivan rangais-
tuksen haastolla oliivat welwolliset wiiwyttämättä kaikkia yli-saat-
tamaan, täytyi minun odottaa kuusi tuntia rannalla ennenkuin
yksi lossia palasi toiselta puolen, jonne toiset kaksi Mielä oliivat
jääneet lopettelemaan sitä testiä, jonka erään rikkaan Siperialai-
sen antama juoma-raha heille oli odottamattomasti saattanut.
Odottaessa kokoutui rannalle kolmatta kymmentä henkeä useam-
mista säädyistä, kansoista ja uskoista. Siinä oli kaksi nuorta
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sota-miestä, lasketut sota-paliveluksesta ja nyt kotiinsa matkalla,
jotka muutamille talon-pojille tekiivät sen kunnian että herroiksi
tntkisteliivat mitä hyivää heillä oli ewäs-laukuissimsa, eiwätkä
ylen-katsoneet heidän tupatta-massiaiisakaan (täällä pohjais-We-
näjällä owat asujat cchkeroita tupakan-polttajia, Siperiassa näh-
dään useasti »vaimojakin kärsä suussa). Siinä oli eräs takku-
partainen ivanha jouto-mies, joka kaikille maltti onnettomuut-
tansa; hän oli nim. eileisnci päimänä tullut kumppalin kanssa
Malmyschiin, jossa iltaa mietääksensä olimat päättäneet ivir-
ivottaa itseänsä wiina-tullalla; tämä oli moittanut tattu-parmn
ja kellistänyt hänen kadulle, josta hän seuraamana aamuna
löysi itsensä, waan ei löytänytkään kumppalia eikä taskussansa
olleita rahoja eikä jalassansa olleita saappaita, jotka tatvamt liet-
suun lähtenyt kumppali oli häneltä kysymättä lainannut. Edel-
lensä oli siinä puoli-kymmentä ämmää, jotka, kotoisin kaukaa
pohjaisesta osasta Permin lääniä, olimat tehneet pyhä-retken
Kasaniin siellä löytymän kuuluisan jumalan-emon tykö. Toisia
pyhä-retken tehneitä oli talon-poikainen pomcni Tomskista, joka
ivaimonsa ja kahden lapsen kanssa oli mennä ivuonna kulkenut
Kieiviin, jonka pyhät paikat omat hyivin suuressa arivossa kai-
killa oikea-uskoisilla ja jossa rukoilemista pidetään hyivin tehol-
lisena. Mies lateli kertomuksia Kieivin pyhien ihme-töistä, joita
toiset kernaasti kuuntelilvat, ja kaupitsi pyhää tvettä ja jumalan-
kumia, joita ostamaan kuitenkaan ei kellään näkynyt rahaa ylet-
tymän. Paras Voitto hänen neli-tuhans-ivirstaisesta matkas-
tansa oli minun katsoessani puoli-kymmentä omena-puun tainta,
joille hän telegansa perällä oli laittanut ivarsinaisen multa-pen-
kin ja joista hän näkyi pitämän suuren huolen. Vielä oli siinä
muutamia Tataria, joista kaksi oli kascmilaista, huonoa taivama
kaupalle lähtenyttä Mahometiläistä, ja taksi Vätkan Tataria,
Venäjän uskoon ristityitä, jotka jälkimäiset näyttivät oleivan
yö-lipcckon tilassa sen puolesta, että heidän kansalaisensa Talarit
nähtäivästi ylen-katsoiivat heitä, ja uskolaisensa Venäläiset taas
eiivät näyttäneet heihin Vielä mieltyneen. — Kaikki nämä matka-
miehet päästivät iviimeinkin päimän maletessa toiselle puolelle,
ja hajosiivat siinä taas jokainen taivaltaan matkaansa Pitkit-
tämään.
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Merkittämistä paikoista on tällä matkalla ensimäinen Per-
min kaupunki, joka on saman-nimisen läänin pää-kaupunki ja
sangen hywcisti rakettu. Vaan tämä onkin sen suurin merkilli-
syys, sillä maitta se on Kama-joen warrella ja sen kautta yhtey-
dessä Kasanin kanssa (johon Permistä tulee 560 wirstaa) kuin
myös koko Volgan ivesikuimcm kanssa, on sen liikunto mitätöin,
ja asujien määrä ei ole jaksanut nousta enempään kuin noin
14 tuh. henkeen. Satunnaisesti tulin Permissä tuntemaan erään
maa-miehen ja Kuopiolaisen, herra M—uksen. Hän oli yksi sitä
suurta maan-mittari-tnlmaa, joka noin 20 ivuotta takaperin Suo-
mesta rottasi Venäjälle leipää ja onnea etsimään. Että use-
ampi näistä onnen-etsijöistä onnistui onnettomasti eli mähin-
tänsäkin hyivin keskin-kertaisesti, on tunnettu asia; Maan joilla-
tuilla oli myös tilaisuus kaivuta ylemmäksi taivallista „lanttua,"
joilla Venäjällä on sangen lvähäinen cnivo, ja näitä harivoja
on herra M—uskin, joka tätä nykyä on kruunun-maiden mitta-
uksen päällikkö Permin läänissä. Koto-maan ja sen kielet oli
herra M. ennättänyt unhottaa niin tarkoin, että meidän kanssa-
puhe tapahtui ivenäjäksi, joka surkea ja luonnotoin seikka käivi
ivastoin mieltäni, maikka hän kyllä saneli suosiollisia sanoja vie-
ttäjästäni. Näitä hänen suosio-puheitansa ei ollut ivähin se,
kuin hän, kysyttyänsä nykyisen wirka-arwoni, laski luwun. että
minä noin kahden-kymmenen ivuoden sisään olisin — kenraali,
armo, jonka hän toiivoi kcisittäivänsä noin kahdeksan ivuoden ku-
luttua, ivacm jota minä en unessakaan ollut ivoinut hacmeksia
itselleni. Suomalaisen lukijan ymmärtää tätä seikkaa on sanot-
tama, että Venäjällä huolimattomammassa puheessa kutsutaan
kenraaliksi muitakin Mirka-miehiä, joilla on kenraalin armo.
Herra M. antoi minulle hylviä neuivoja, kuinka amo-pormsta
olisi keivyin kaivuta ylös, ja hänen Miltäs ja notkea luonteensa
todist, et'ei tämä kapuaminen Mielä ollut iväsytcinyt häntä.
Muuten oli hän nainut ivenakon Permissä ja, niinkuin eräs
syrjäinen minulle sanoi, uskonsa muuttanut siksi uskoksi, johon
hänen lapsensakin olimat kastetut.

Permiin tullessa kulkee maan-tie noin 300 mirstan pituu-
delta V o tjatie n maan kautta. Useammassa kuin yhdessä ker-
tomuksessa tästä kansasta nähdään siitä paitse muuta mainitta-
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ivan sekin, että se kaikista Venäjällä löylyivistä Suomi-pemi-
sistä kansoista enimmän olisi Itä-meren Suomalaisten näköinen
muussakin, mutta Varsinkin siinä, että sillä muka olisi maltat
hiivukset. Tätä lausetta ei minun katsastamukseni ivahivistanut,
sillä en tässä kansassa nähnyt yhdelläkään aino-
alla, maan on heidän näkönsä aiman yhden-lainen kuin Tschere-
missien, s. o. musta suom-hiivuksinen tukka ja kalivas iho-kama.
Heidän kieltänsä ei minulla ollut aikaa rumeta tutkimaan, Vaikka
kyllä teki mieleni sitä tekemään, joka työ, tehtynä suomalaisesta
katsannosta, ei suinkaan olisi liikamainen, kuin tästä kielestä ei
löydy muuta selitystä kuin Viedemannin, uuden testamentin
käännöksestä kyhätty, kieli-oppi.

Permiin asti on maan-tie juossut aiman pohjaiseen päin;
tästä eteenpäin kääntyy se ei ainoastaan itään, waan itä-etelään-
kin päin Umalia kohti kulkemaan, ja tikkailee tällä matkallansa
muutamin paikoin Baschkirien maan pohjaisimpia reuneta.
Niin on esim. ensimäinen posti-paitta Permistä Kunguriin päin
baschkirilciisessä kylässä, ja siitäkin eteenpäin taivutaan heitä aina
letaterinenburgia myöten. Ulko-näössä, kielessä, uskossa ja la-
moissa on tämä kansa aiman yhtä kuin näiden tienoten Tctta-
rit, jo jotenkin iväkeivä kuivastus-aistin eli, jota on uskotta-
ivampi, ivähä tieto Baschkiristä on niillä kirjoittajilla ollut, jotka
heitä päätäivät joko suorastaan Suomalaisiksi eli tatcnistuneiksi
Suomalaisiksi. Suomalaista ainetta ei heissä näy oleman en-
sinkään, mitä ruumiin-rakennukseen ja näköön tulee; kielen taas
Makuuttivat niin Vaschkirit . kuin täällä taivataivat Tatcnit heil-
iänsä oleivem aiivcm yhden, joka kyllä näkyi siitäkin, että he
keskenänsä (s. o. Vaschkir Tatarin kanssa) puhuiivat sillä, ei Ve-
näjäksi, niinkuin Tatari puhuu Tschuivaschin kanssa, eli Ersä-
läinenkin Mokschalaisen kanssa.

Maa Permistä lekaterinenburgiin asti ei ole niin met-
säistä kuin Permin ja Kasanin iväli, maan näyttää oleman
sen lihaivampaa leipä-maata. Vahivoja kyliä on tiheässä, ja
tiellä tulee ja menee alinomaa kaikm-laisia matka-michiä jakuor-
mia. Tämän liikunnon ivaikuttaivat Uraalin Muori-tehtaat. Umali
itse alkaa Europasta matkaamalle tuntua noin 250 ivirstan
päässä Permistä, tuntua siten, että tie muuttuu mäkiseksi ja että
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hän ympärillänsä näkee sankan metsän peittämiä maen-selän-
neitä. Niistä ei kuitenkaan yksikään ole korkeampi Suomessa
taMllttamia mäkiä, ja maan-tie ei ole juuri mäkisempää kuin
mitä meillä esm. Heinolan ja Mikkelin wälillä olewalla maan-
tiellä laivataan. Ia tätäkään ei kestä oikeettain enemmän kuin
kaksi Holli-Väliä, s. o. noin 40 eli 50 Virstaa. Kauniimpata
maata taivattanee hamassa pohjaisessa tienoossa kuin nämä
Uraalin tienoot owat: mäki itse mustan-tumma jylhä metsä,
laaksot milloin kaunis pelto milloin (ja useammin) luonnollinen
niitty, jossa siellä täällä seisoo monen-laisia lehti-puita taskuin
istutetut joukotain niinkuin englcmnilaisessa puistossa; jakaiken
tämän läpi juoksee laakson pohjassa kirkas puro eli joen-alku,
paikoin myllyä paikoin muta-tehdastakin käyttämä. Noin 34
ivirstan päässä ennenkuin lekaterinenburgiin tullaan seisoo eräällä
mäellä maan-tien ivieressä kimi-pylmös, muistoksi silloisen perintö-
ruhtinan, nykyisen keisarimme, käynnistä täällä M. 1837; sama
patsas kuuluu myös oleman Vesi-jaon merkki, sillä tästä itään
päin lähtivät jo medet Irtischiin juoksemaan. Patsas on niin-
muodoin luettavia Euroftcm ja Aasian raja-merkiksi, ehkä viena-
laista lukua myöten koko Permin lääni kuuluu Europaan, ja
sen itäinen raja on mielä paria sataa wirstaa idempänä.

lekaterinenburgin kaupunki (noin 360 wirstaa Per-
mistä), Pietari Ensimäisen perustama Iset-joen ivarrelle, joka
joki laskee Toboliin, on tamallinen lepuu-paitta niille, jotka Ve-
näjältä matkaamat Siperiaan. Ia sen hyivissä maja-taloissa
ivoipikin matkalainen löytää kaiken taivallisen toimeen-tulon, il-
man jota hänen on Kasanista erottuaan täytynyt kitua; sillä
Permikin on tässä katsannossa mielä hyivin kehnosti ivarustettu.
Vaan muutenkin, rakennusten, liikunnon ja iväti-lukunsakin (16
tuh.) puolesta on lekaterinenburg, ivaitta waan piirikunnan kau-
punki, paljon eteivämpi mainittua läänin-kaupunkia ja sitä ei
kukaan kieltäne, että matkalainen Moskoivasta lähdettyänsä ei
ole nähnyt niin kaunista kaupunkia kuin se on, sillä Kusemis-
sakaan, ehkä se on monta ivertaa suurempi edellistä, ei
ole yhtään osaa, jonka ivoisi tämän rinnalle ivetää. lek. on
nim. koko Uraalin tvuorikunnan pää-kaupunki, ja semmoisena
Vuori-Hallituksen ja muori-opiston 010-sia. Paitse tätä löytyy
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siinä kuuluisa kiivi-kalujen tehdas, höyry-konetten tehdas, jonka
enimmät teot meneivät Siperiaan, ja mynti-paja, jossa kaikki
Venäjän maski-raha lyödään. Kaikki nämä laitokset tarvitsemat
suuren joukon tieteellisesti siivistyneitä mirka-miehiä, ja näiden
kuin myös saksalaisten porivarien ivaikutama lienee se siivistyk-
sen ja menestyksen näkö, joka kaupungilla on. Kadut owat eu-
ropalaisesti kiivetyt ja sonnalle eiivät haise syrjässäkään oleivat
kaupungin osat, kaksi etua, jotta ivenäläisessä kaupungissa sano-
mattoman suurta edistystä todistamat. Mainittuja saksalaisia
mirka-miehiä ja porivcnia Masten löytyy täällä myös sieivä lu-
terilainen kirkko, ja kuin minun 010-päiiväni paikalla sattui ole-
maan sunnuntai, sain minäkin kuulla kelivollisen selityksen us-
koni asioissa, jonka-laista kanalle aikaa en ollut kuullut.

lekaterinenburgista eteenpäin muuttuu luonto yht'ättiä.
Maa on nyt paikoin hiekka-sekaista saivittoa paikoin ivetelätä
suota, ja yleisest tasainen kuin lauta. Turhaan etsiskelee silmä
enää sitä meheivätä Viheliäisyyttä ja sitä monen-laatuista kasivi-
kuntaa, johon oli tottunut Umalilla; hongikko, kanerivitto, pa-
jukko owat täällä enimmäksi osaksi Mallanneet maan. Tobolskin
lääniin tultua muuttuu maan-tiekin huonommaksi; ja kuin mi-
nun matkatessani, niiden kaunisten ilmojen perästä, joilla koko
matkan olin kulkenut, mainittuun lääniin päästyäni mielä alkoi
»vastaani tuulla kylmä pohja-tuuli sateen kanssa, niin tiesin kyllä
ja tunsin nyt olemani Siperiassa.

Mutta paitse tätä luonnon satunnaista muistutusta nyt
ottaman siinä maassa, johon kokonainen suuri mätäkuuta lyttää
rikoksensa ja paha-tekonsa, ei matkustajan tarvitse olla koman
tartta-silmäisen sen muustakin haivaitaksensa. Se orjallinen nöy-
risteleminen, jolla täkäläiset asujat kohtelemat kaikkia herms-mie-
hiä ja joka loukkaa ja inhottaa outoa, todistaa heillä oleman
tuoreessa muistissa, etta herroilla on ivoimallinen liittolainen ja
toiven, nim. keppi. Se ala-kuloisuus, joka näytäiksen useamman
katsannossa, osoittaa etta mieli, on raskas joko itämästä eli hä-
peästä eli oman-tunnon ivaiivoista eli kaikesta yhteensä. Se
hiljaisuus kylissä ja laulamattomuus, jonka Venäjältä tuletva
matkalainen pian haivaitsee, ilmoittaa, etta laulu ci woi keiven-
tää tämän-laaluista mielen raskautta, ja etta Venäläinen täällä
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ei ole se seurallinen eläin kuin oikeassa koto-maassansa. Että
nämä lauseet eiivät koske kaikkia paikkoja Siperiaa ja sen kaikkia
asujia, ou helposti ymmärrettäviä, sillä jälkimäisistä on ivähinosa niin-kutsuttuja „

lähetettyjä" ja suurin osa syntyjänsä Sipe-
rialaisia. Vaan useammassa tapauksessa owat nämäkin lähetet-
tyjen jälkeisiä, ja minun luuloni on se, että rikoksen muisto ja
mielen tarivaus pilivestää useamman polmen elämää rikoksen-
tehneen jälkeisissäkin. Ia sen ohessa lisäytyy Vereksienkin lähe-
tettyjen luku Vuosi Vuodelta. Taivallinen lähetettyjen määrä
tekee Vuosittain noin 12 tuh. henkeä; Vaan ..hyminä" Vuosinanousee se noin 15 tuhanteen asti. Kasanin kaupunki on se paikka,
johon Siperiaan wietäwät yhtymät kaikista lvaltakunnan osista,
ja ken haluaa ivoi siellä joka maanantai- ja torstai-aamuna kau-
pungin suurimmalla kadulla nähdä pamen näitä onnettomia,
noin sata ja toisinaan kaksikin sataa henkeä, lähtemän matkalle.
Etu-nenässä astuu rumpali ankarasti täryyttäen rumpuansa ja
taskuin huutaen kaupunkilaisille: tulkaa meitä katsomaan! Hänen
jälestänsä seuraamat ivangit, miehet ja ivaimot sekaisin, edelliset
nelittäin sidotut toisesta kädestänsä kewyeen muta-ivtjacm; näitä
seuraa puoli-kymmentä kuorma-heivoista, jotka »vetämät sairaita,
heittoja ivaimoja ja lapsia, ja koko pamen ympärillä ratsastaa
noin kymmenkunta kasattia eli muita sota-miehiä, joita myös
aina seuraa upsieri. Tiellä nähdään joka posti-paikan kohdassa
pitkän-lainen puu-rakennus pienillä ikkunoilla ja korkealla pysty-
paalutuksella ivarustttu. Nämä rakennukset, joissa jokaisessa
löytyy upsieri pienen sota-mies-komannon kanssa, omat mäntien
yö-paikat, ja näin kulkemat he päiivässä yhden posti-ivälin, oli
se pitempi eli lyhempi. Pitempi ei se kuitenkaan koskaan ole,
ett'ei terive ihminen helposti ivoisi sitä mainitussa ajassa mat-
kata; marsinkin kuin ivankia useasti lelvähdytetään eikä näytä
kowan ankarasti kohdeltaivan. Tobolstin kaupunki on heidän
yhteisen matkansa pää-maali. Täällä löytyy »virkakunta, joka
rikosta myöten ja katsoen paikkakuntien tcnpeesen, määrää mikä
mihinkin on lähettämä. Ainoastaan suurimmat pahan-tekijät
tulemat Njertschinskin muori-kaiivantoihin; enin osa lähetettyjä
joutuu niin-kutsuttujen uudis-talolaisten luokkaan, s. o. heitä jae-
taan ympäri maakuntaa kylihin, joissa saamat, määrätyssä pii-
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rissa, elää ja liikkua kuin tahtoivat. Täällä sanotaan monesta
wielä tulewan ihmisen, niin että ivähtellen rakentamat itsellensä
mökin, murtamat peltoa, naimat ja muuttuivat kiinteiksi talon-
pojiksi. Vaan moni heitäksen myös kerjäyksen ja kuleksimisen
päälle, tekemät pahojansa maan asujille ja päättämät päiviänsä
joko kaiivcmnoissa eli wemki-huoneissa eli — ruoskankin alla.

Tobolsckin kaupunki, jota muutamassa katsannossa ivoipi
sanoa kaiken tämän onnettomuuden pää-paitaksi, ei ulko-näössän-
säkään epää tätä omaisuuttansa, sillä harmaampaa, märempää ja
iviluisempaa asum-siaa lienemöt ihmiset harivoin ivalinneet, kuin
tömö paikka on. Näistä haitoistako ivai mistä muusta se myös
tullee, että Harmoin nähdään niin köyhää, niin siivistymätöintä
ja niin uneijasta läänin-kaupunkia kuin se on. Niin ei siinä
esim. löydy yhtään ainoata mivinto-taloa, ja minä tultuani hy-
ivään paikkaan yöllä (masten 10 p. kesäk.) en ollut saada mis-
sään korttierin ja aloin jo cnwella lähteä poliissiin yöksi, kuin
iviimeinkin eräs porivari, — tarkoin tutkittuansa kuka ja mistä
minä olin, ja tarkoin määrättyänsä kuinka kauan Moisin asua
hänen tykönänsä ja kuinka paljon siitä tuli maksaani ja minkä-
lainen ylös-pito maksustani tulisi seuraamaan, — armatsi mi-
nua, nivasi porttinsa ja antoi siistin-laisen kamarin asuani.

Eikä tehnytkään mieleni kauan viipymään tässä lermakin
pesässä, maan toimitettuani toimittamani kuivernöörin kansse-
lissa läksin, Maitta mettä satoi kuin korivosta kaatamalla, jo 12
p:nä kesät, taas matkalle Turinskiin, joka on tämän läänin län-
tisimmän piirikunnan kaupunki, sen, jossa Voguulia enimmältä
löytyy. Turinskiin loppui minulta posti-tie. Tästä kulkee huono
kylän-tie yhdeksän-kymmenen virstan lewyisen salon poikki Taba-
ryn kylään Temda-joen rannalle. Tällä wälillä ei ole yhtään
taloa ja se täytyy matkustaa yksillä heivosilla. Kahteen kohtaan
on sille kuitenkin raketin saunat, joissakummassakin elää yksinäi-
nen mies. Hän pitää saunan Voimassa, josta matkalaiset tai-
mella maksamat hänelle määrätyn maksun, nim. I^2 kop. hop.
se, joka saunalla hewoistansa syöttää ja kopeikan samaa rahaa
se, joka waan käypi siinä lämmittelemässänsä. Tämä on main,
alku-peräisin muoto mivinto- eli maja-taloja; sen ja Helsingin
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seura-huoneen Väli ei Varmaan ole pienempi kuin tässä matkaa-
Vien Voguulien ja esim. yli-opiston rohivessorien Väli.

Tabcny'ssa loppui Viimeinkin maa-matka. Se, joka sillä
on tärissyt kolmatta tuhatta wirstaa, niinkuiu minä nyt olin
tehnyt, astuu kernaasti ivenheesen, Varsinkin kuin Venhe on ka-
tettu ja niin muodoin suojelee matkalaista päimän paahteesta ja
sateen märkyydestä. Hettumallisesti oikoo hän maa-matkasta
jäykistyneitä jäseniänsä sillä pehmeällä tilalla, joka ivenheesen on
tehty, ja amelee ei koskaan matkanneensa näin kewyesti kuin
tässä. Tämä on ensimäisen soutu-taipaleen tunne. Sillä lepäil-
tyänsä ja ihailtuansa jokea ja sen rantoja, tulee matka-mies täs-
säkin tuntemaan, että maan päällä ei ole mitään täydellistä.
Ensimciinen ja suurin Vastus on hänellä itikoista, jotta tuhcm-
nen-tuhans-määrissä tunkeutuivat hänen päällensä eiivätkä anna
hänelle silmän-mpäyksen rauhaa. Ne Voidaan karkottaa Vaan
siten, että katoksen oiven edessä poltetaan tulta, mutta siitä nou-
sema sawu, jonka ivenheen kulku ja tuulikin lyö kokonansa katok-
seen, on uusi kiusa, ei paljon ivähempi sillä poistettaman pahaa.
Toisekseen on matkan-tekokin sangen hidasta, silla maitta soutajia
muutetaan noin 20 eli 30 virstan päässä ja ivaitta Virta, joka
minun kultani oli ivastainen, on hyivin tyyni, ei matkaa kulu
tunnissa juuri enemmän kuin neljä eli iviisi wirstaa. Tamda-
joki, jolla nyt tein »nataa, on Tobolin syrjä^joki ja syntyy kah-
den Umalilta tuleivan joen, Losivan ja (eteläisen) Sosivan yh-
tymisestä. Se on sangen wetewä joki, mutta sen ranteet owat
hyivin yksi-jonoiset, s. o. petäjikkö ja pajukko sen reunoilla owat
loppumattomat. Kyliä taivettaan hamassa, ja nekin owat pie-
niä: neljä wiis taloa yhdessä. Asujilla, jotka owat pelkkiä Ve-
näläisiä, ei maa-Viljelys enää ole ainoana elatus-keinona; he
walittawat peto-maata oleman hyivin Vähän, paikka paikoin
waan ja ainoastaan joen rannoilla, sanoen kaiken muun maan
kauempana joesta oleman synkeätä suo-pohjaa korpea, jota ei
millään keinolla Voi perkata pelloksi. Sentähden owat Venä-
läisetkin omistaneet alku-peräisten asujien elatus-keinot: metsäs-
tämisen ja kalan-pyynnön, jotka molemmat täällä owat antoisat.
Päältä-päin katsojalle näyttää täkäläinen mhivas eläivän löy-
hästi, waan ei leiivättä. Samoivama (tee-kyöttiä), joka wenä-
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täisissä seuduissa on tarkka toimeen-tulon sanoja, ei löydy joka
kylässä; kapakat, joita tännekin on istutettu, omat kaukana toi-
sistansa, samoin kuin kirkotkin; Maan näitäkin sivistys-keinoitta
on mhwas täällä nöyrää, hiljaista ja siistiä.

Noin 200 mirstaa matkattuani jokea myöten, eli Turins-
kista yleensä mahan päälle kolmen sadan »virstan, tulin Vii-
meinkin tänne Pelylnin kirkolle 24 p. kesäk. Täällä olen nyt
aikonut imettää pari kuu-kautta Voguulin kielen tutkinnossa, jota
Vasten minulla on Voguuli Losma-joelta tutkinnon tväli-kappa-
leena. Hänen piti pyhän Pietarin kunniaksi ja paastosta pääse-
misen iloksi saada tämä päimä viettää kapakassa Viina-kullan
ääressä, johon Voguuli on yhtä kärkäs kuin kärpänen meteen.
Tämä on hänelle kernaasti suotu, sillä hänellä poloisella on niin
itämä Vaimoansa ja perhettänsä, että minun täytyi suorastaan
kieltää hänen puhumasta tätä ainetta, niin usein kertoi hän sitä
ja niin hellillä sanoilla koki hän liikuttaa minua häntänsä kotiin
laskemaan. Hänen Viettäessänsä Pietarin päiivää ja päätänsä
pamnnellessaan sain minä myös tilaisuuden nämä mdit panna
paperille.

Vaikka näin muodoin olen keskellä Siperian saloja, ei mi-
nulla ole juuri mitään hätää. Elämän pienet onnettomuudet
omat täällä: helle, itikat, luteet ja muut syöpäläiset; Vähällä
määrällä tarsiivällisyyttä ivoipi nämä Vastukset kuitenkin Voittaa.
Suuremmaksi luen sen pienen onnettomuuden, että tasku-kelloni
tuli Mialle ja herkesi käymästä. Täällä ei arivattaivasti kukaan
ymmärrä sitä laittaa eikä Turinskissakaan, jossa sitä jo köytin,
löytynyt miestä sitä korjaamaan. Kesäinen aika tuo menee ilman
kellottakin; mutta syksyn pitkät yöt ja sumuiset pätivät taitamat
sen puutteessa käydä tukalammiksikin. Kuitenkin on sana-lasku:

„Otawass on orjan merkki,
Ei ole kuussa, ei kukossa,
Eikä päiivän koitannassa"

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

Veresow'assa 29 p. syysk. 1858.

Pari pciiivää takaperin tänne tultuani saan matkastani nyt
antaa lyhykäisen kertomuksen, niin kauan kuin sen muistot ivielä
omat mielessäni nuoret ja iverekset.

Pelym'in kirkko seisoo niemellä kahden joen, nim. lännestä
tuleman Tllivdan ja pohjasta juokseivcm Pelym'in, yhtymisessä,
jotenka paikalla on sangen kaunis sia. Kylää itseä on noin 15
eli 20 talon-rähjää, joiden kierot seinät ja paperilla paikatut
ikkunat todistamat asujanten köyhyyttä ja myös — laiskuutta.
Waikka siis tätä nykyä huonoimpia kirkon-kyliä on Pelym en-
nen aikanansa ollut mainiompi paikka, ja jokainen Wenäjän his-
toriaa lukenut tuntee sen surkean merkillisyyden. Pelym'issa oli
nim. ennen aikaan puinen linnoitus muutamilla tytkilöillä, jossa
seisoi joku satanen sota-mäkeä ynnä wojewod'in kanssa ja josta
käsin jäykkää ivasta-rintaa tekewät Woguulit Vähitellen taiivu-
tettiin kuuliaisuuteen. Heidän ristittyänsä, joka tapahtui menneen
ivuosi-sadcm alku-puolella, jäi linna rappiolle ja nyt ei siitä enää
ole muita jäännöksiä jälellä kuin linnueen jälkeisiä pieni kylänen
Kasitta Vähän matkaa kirkolta. Mutta pää-asiallisesti on Pe-
lym niin tullut kuuluisaksi, että sitä Beresow'an rinnalla on pi-
deltynä kominna lähetys-paikkana ivaltakunnallisille pahan-teki-
jöille. Herrat Viron ja Munnich saiivat täällä, pitkät Vuosi-
kymmeniset imettäen Pelym'in suruisilla rannoilla, mietiskellä
maallisen korkeuden turhuutta ja ivaarallisuutta. Monia muita
Vähempi-kuuluista miestä on pidetty Pelym'issa, ja Mannaan on
useampi heistä sen yksinäisyydessä haivainnut, ehkä kyllä myö-
hään, että yksityisen ihmisen ei ole luivallinen tarttua historian
rataasen sitä muka omia mietteitänsä myöten määntäciksensä.
Tätä nykyä löytyi paikalla Vaan yksi tämmöisistä syistä lähetetty,
entinen kasimilainen aatelis-mies, jonka koiva-kormaisuus oli teh-
nyt ei ainoastaan sen, että hän etelä-Siperiasta ja kaupungista
muutettiin tänne Woguulien korpeen, maan myöskin sen, että se
nykyisen keisarin armo-julistus, jolla kaikki tämmöiset pahan-teki-
jät paluutettiin Siperiasta, ei kohdannutkaan häntä. Aikaansa
mietti tämä herras-mies milloin ryyppimällä milloin lukemalla
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mitä käsiinsä sai. Ett'ei hän ollut siivistyksettä näkyi siitäkin,
että joka mnosi lähetyttciä itsellensä kirjat: Almanach de Go-
tha ja Annuaire des deux Mondes. Hän toiivoi kuitenkin
kohtakin pääsemänsä sekä Pelym'ista että Siperiastakin, sillä w.
1862 imettämän tuhat-Muotisen muisto-juhlan kaunislamiseksi
oli hänellä tekeillä summattoman suuri runo-laitos iviidessä kym-
menessä laulussa, joka olisi sisältämä koko Wenäjcin historian ja
tekemä 10 osaa, iviis laulua kussakin osassa. Kaksi eli kolme
osaa oli hän jo lähettänyt Pietariin, ja ivalmistli nyt taas
uutta osaa sinne suoritettamatsi, eikä sanonut runo-tekonsa jää-
ivän Vaikutuksetta hänelle armoa pyydettäessä.

Hänen ja paikkakunnan sasedatel'in kanssa Moi täällä jon-
kun sanan ivaihtaa. Pappi sitä ivastaan oli pelkkä talon-poika,
joka itse kynti, niitti, kalasteli, piti kauppaa, ei köyhyydestä niin-
kuin se tapahtuu monessa muussa paikassa, maan ahnaudesta.
Sen ohessa oli hän niin laiska Mirkaansa toimittamaan että koko
minun olin-ajallani ei pidetty yhtään kertaa täyttä jumalcm-pal-
ivelua, Vaikka sillä ajalla sattui kaksi suurta juhlaakin (Pietarin
ja Iljan päiivät). Paljon simistyneemmät-pappia oliivat tänne
asettunut porwali TurinsNsta ja Viina-Herra, joka oli kaikkein
kapakkojen päällikkö tässä tienoossa. Paitse näitä oivat Pely-
m'in herras-säädystä mielci muisttamat piisar, rokko-herra ja
seppä. Piisar oli yhtä soturi-suinen kuin koko hänen sukunsa ja
myös yhtä suuri — telmi. Rokko-Herra tuli minulle merkilliseksisen kautta että hän useasti häiritti yön-leponi Miinassa ivai-
moänsa pieksämällä, josta huuto ja telmäminen herätti kaikki
naapurit. Seppää muistelen tässä hänen ankaran-sakean par-
tansa ivuoksi, joka aina, kuin hänen näin, muistutti minulle mie-
leen kuningas Irjö Toisen ohillista, josta paroni Mynkhausi
kertoo, että Englannin maakuna oli leikattu hänen partaansa.
Muutenkin, ei ainoastaan partansa ivuoksi, oli tämä Pultaivan
läänistä herraltansa Siperiaan lähetetty seppä Pelymiläisillä suu-ressa kunniassa ja huolessa, sillä häntä ennen ei ollut taitamaa
seppää löytynyt lähempänä kuin TurinsNssa s. o. kolmen sadan
ivirstcm päässä.

Pelyni'in merkillisyyksistä lienee ivielä muistettavia korttien-
taloni Vanha emäntä, jolle kaikki, mutta olletikin nainut rabivas
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osoittivat suurta kunniaa, sillä hän oli koko kylän b abu schk a
(tämä sana merkitsee sekä mummoa että kätilöiltä). Tässä omai-
suudessaan maisteli hän, useasti ivieraina käyden, kyläläistensä
Malmöjen miina-maroja, ja silloin tällöin pistihen hän minunkin
tyköni pyytämään juoma-rahaa milloin kortteliksi milloin puoleksi.
Ehkä häntä näin joka haaralta koettiin pitää miinan hengessä,
ei hän kuitenkaan nyky-aikaa rakastanut: rahtvas oli muka nyt
entistä Vastaan köyhää, pellot eitvät kaswcmeet eiivätä lehmät
lypsäneet niinkuin ennen; yksin päiiväkin oli hänen mielestään
lyhennyt, sillä ennen kerkesi muka kesäisessä päiivässä paljon työtä
tehdä, „wacm nyt tuskin lastut", sanoi hän, „puoli-päiwäisen
päälle Vähän lepäämään, kuin jo ilta on käsissä".

Silmiänsä ristien jätti tämä eukko minut hytvästi, kuin 19
päiiväna elok. läksin Pelym'ista matallePelym-jokea myöten poh-
jaan päin. Hän tiesi minulla oleman edessä semmoisen matkan,
jossa svuret korivet ja Vetelat suot oliivct jalan kulettaivat, sanoi
Vilustuivllni ja menettämäni teriveyteni, niinkuin muka Miina-
herra oli ci kanan takaperin kalastus-matkalla Vilustunut ja nyt
makasi Vuoteella. Kuitenkin nähdessään ett'ci Voinut päätös-
täni muuttaa, antoi hän minulle siunauksensa ja emään matkal-
leni (edellisen ilman ja jälkimäisen arivattaivasti maksua Vas-
taan), ja lupasi pitää kuppa-sarivensa malmisna, jos muka takai-
sin täytyisi palatani ja termeyteni Vaatisi hanen lääkärillistä hoi-
toansa. Samaa takaisin-tuloni ivirtci lauloi sasedctelikin, joka
laiturilla jää-hymäisiä häneltä ottaessani hymyillen toiivoi mei-
dän parin kolmen Viikon perästä taas näkemän toinen toisemme,
„minun muka fylliksi ilmailtuani Woguulien maassa". Minä
kiitin häntä hyivä-tahtoisuudestansa, mutta itsekseni ajatelin:
odottakaa maan minun takaisin-tuloani; „akka tietä kesken kään-
tyy, ei mies pahainenkaan".

Se matta, jolle näin läksin, ei kartalta katsoen näyttänyt
niin Vaikealta eikä sitten itse asiassakaan ollut niin Vaikea, kuin
sitä joka haaralta laulettiin. Lyhykäisesti sanoen olin päättänyt
päästä Beresow'acm suorinta tietä Pelym'ista. Tämä suorin tie
Vei ensin Pelym-jokea myöten siihen asti kuin tämän joen lativa
kääntyy länteen ja etelään päin. Tässä kohdassa ottaa Pelym
pienen syrjä-joen idästä, jonka latwa laas on niin lähellä poh-
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jaiseen Soswaem lankeawan Tapsje-joen lativaa, etta wäli-taiwal
ci näyttänyt oleivan kuin 30 eli 40 Virstan leivyinen, ja niin
lyhyen taipalen, ajattelin minä, pääsen itse yli, maikka hän ol-
koon jos minkä-lainen. Suurin huoli oli minulla kapineistani,
joita pitkällisellä, kesän-talmen tehtäivöllä matkalla täytyy pitää
enemmän kuin halu olisikaan, ja näin kolkoissa maissa Vielä
lisätä yksin keitto-astioillakin, eiväällä ja muulla semmoisella ro-
jakalla. Kalujani kantamaan yli mainitun taipalen päätin ylä-
Pelym'in Woguut-tylistä ottaa jonkun kymmenkunnan miestä;
koko matkaksi Pelym-jokea myöten hyyräsin Pelym'issa ivenheen,
fota Woguulia myöten oli lähettämä takaisin, ja näin toiivoin
kaikki Vaikeudet Vähitellen woitetawcm. Edut asialleni oliwat
tästä matkasta silmin-nähtäwät. sillä näin matkaten tulisin kulke-
maan aiivan halki koko Woguulin-maan ja siten hywäst tunte-
maan tämän kansan sekä tamat että kielen, jota Vastaan jos
posti-tietä TurinMn ja Tobolsk'in kautta Pelym'ista olisin läh-
tenyt Veresow'aan, olisin tullut tekemään mahdottoman poliven,
menettänyt matkalla paljon rahaa ja aikaa enkä olisi nähnyt
Woguulia taas ennenkuin Beresow'assa, sillä Ob-joen molemmat
rannat oivat asutut Ostjakeilta.

Wenhe oli pieni kolmi-laita, neljän hengen soudettavia, ja
sen keskus tuohella katettu, niin eitä katoksen alla kaluni säilyi-
ivät sateelta ja siinä itsenikin oli hyivä pitkollani olla. Olikin
alusta matkaa tämä katos sangen tarpeellinen, sillä kolme ensi-
mäistä päiwää eli ylä-Pelymin kirkolle asti ivaloi sade loppu-
matta. Sittenkin oli Vielä Viikko-kauden aika eli Viimeiseen
Woguuli-kylään asti Pelym-joen ivarrella epä-tasaista ilmaa, niin
että kuikan useasti kuultiin huutaman- totta saa, totta saa (sada),
joilla sanoilla Saviossa selitetään tämän linnun omituista, muka
sadetta ennustamaa huutoa. Maan sen jälkeen syntyi yhdeksi
iviikoksi kaunis pouta, jota kesti minun matkaani edellä-mainit-
tuun maa-kannakseen asti.

Vlä-Pelym'in kirkko on Varsin alkaen rakettu Pelym-joella
asuivia Woguulia Varten, ja paikka on Viimeinen, jossa Venä-
läisiä taivataan, ei enää muita Wenäläisiä kuin pappi jakirkon-
palivelijat. Nämä omatkin kirkon-kylän ainoat asujat, sillä ensi-
mäinen Woguuli-kylä, pari Virstaa kirkolta, on Vähän ylempänä
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joen-ivarrella. Surkeampaa siwistyneitten ihmisten asunto-paik-
kaa lienee Harmassa kuin tämä kirkon-kylä on; ne kaksi asuttua
taloa, jotka siinä löytyivät, ja niiden kaksi asumatoilta tomeria
lasittomille itkuna-reikinensä seisoiivat siinä keskellä suurta puu-
tointa lakeutta autioina, alastomina, suojattomina. Turhaan
etsi silmä jota-kuta pellon-tilkkua, jota-kuta kukka- eli edes kaali-
penkkiä; huoneiden ympärillä ei ollut yksin aitaustakaan. Ia
sen ohessa osottiivat talojen hajalliset katot ja lahonneet portaat
asujanten huolimattomuutta; se suuri lakeus, jolla kylä seisoo,
on luonnollinen niitty ja kasivoi pitkää heinää, mutta iviitakkeen
jälkiä ei näkynyt, ei lehmän kelloja kuulunut missään.

Päästyäni katon alle diatschok'in tykönä (papin sanottiin
sairastaman eikä ivoimcm ivastaan-ottaa) tuli wolostin Woguli-
lainen goloiva minua terivehtimään; hanen kanssansa seurasi
puoli-kymmentä muita Woguulia. He oliivat jo edeltä-päin kuul-
leet että heidän seutuihinsa oli lulemassa tschinoivnikka Pieta-
rista, ja alkoiivat nyt kantaa minulle kaiken-laisia ivalitutsia,
joista kolme oli painamilta. Ensimäinen oli se, että ruudissa,
jota heille annetaan kruunun puolesta, on Viimeisinä muosina
rumennut olemaan haulia, tänä Vuonna niin paljon, että ne
hyivin tkiivät kolmannen osan painoa. Tämän seikan selittämi-
seksi on sanottama, että Siperian kaikki pohjaiset kansat maksa-
mat »veronsa metsän-nahkoissa (enimmiten reiooissa ja sopulissa,
paikoin myös omivissa ja kärpissä), jota Veroa kutsutaan jasa-
kaksi, ja kruunu, jolla ruudin-teko ja myöminen on yksin-oikeu-
tena, myöpi teko-hinnasta näille kansoille ruutia niin paljon kuin
he tarvitsemat. Tämä on suuri etu heille, sillä ruuti-naula We-
liäjällä leimallisesti maksaa noin ruplan hop., mutta Siperialai-
sille ei se nouse enempään kuin noin 40 kopeittaan samaa ra-
haa. Wacm haulit omat arivattaivast paljoa huokeammat sitä-
kin, ja jos joku kelmi sekoittaa esim. 30 puutaan ruutia (se
määrä, joka Pelym'in piirikunnassa muosittain jaetaan kansalle)
kolmanneksi osaksi haulia, niin saapi hän tällä »varkaudella (hau-
lien hinnan pois-luettua) puhdasta ivoittoa noin 7 puutaa ruu-
tia s. o. Venäjällä taivallisen hinnan jälkeen noin 280 hopea-
ruplaa. Mutta Woguulit arivattaivasti Valittivat tästä itsel-
lensä tutivan suuren Vallinaan sekä rahassa että waiwassa ruu-
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din seulomisen ja puhdistamisen kanssa kuin myös sitenkin että
ivaromattomasti tämmöisellä ruudilla ladattu pyssy ei laukea,
jos haulin-rae on sattunut menemään tuli-retään, josta taas
metsä-mies ivoipi kadottaa monen kauniin otuksen, mieläpä jou-
tua päänkin ivaaman, jos karhu sattuu tulemaan Vastaan, niin-
kuin täällä usein tapahtuu.

Toinen heidän Valituksensa oli se, että pappi rasittaa heitä
liian koroilla maksoilla toimituksistansa ja omalla kädellänsä ku-
rittaa eli muuten tylysti kohtelee sitä, joka ei täytä hänen ivaa-
timuksiansa. Niin oli gololvan, kelväällä kuolleen, isän hauta
kauan ollut lukematta siitä syystä, että poika ei ollut sen siunaa-
misesta jaksanut maksaa papille enemmän kuin kolme hopea-rup-
laa, ja sielun-paimen oli suostunut haudan-lukemiseen Vasta an-
nettua hänelle panttiin kaksi turkkia, jotka olitvat lunastettaivat
seitsemällä hopea-ruplalla. Samassa määrässä scmoimat hänen
ottaman ivihkiäistäkin iviisin kuusin ja kymmeninkin hopea-rup-
lin, jonka lisäksi nuoren parikunnan Vielä siten kesällä pitää
hänelle tehdä sata rukoa heiniä. Wihkiäisen kallius, lisäsilvät
Valittajat Viekkaasti, estää nuoren kansan menemästä naimiseen,
joten rahwas »vähenee ja tsaarille juoksema jascckka aikaa myöten
kukaties jääpi maksamatta. Paitse tätä oli mainittu pappi rat-
kennut niin juomaan, että sitten pääsiäisen ei ollut kertaakaan
pitänyt jumalan-pallvelua, ja että toisella kirkon-pallvelijalla se
onkin työnä, papille Viinan hakeminen Pelym'ista (150 mirs-
taa), johon seurakuntalaisten täytyy antaa hewoset eli soutajat.

Kolmas »valitus oli se, että Pelymin kylän Venäläiset
asujat juuri joen-suussa salpaamat koko joen toteilla (tämän lai-
toksen näin omin silmini Pelym'issa), estäen näin kalan nouse-
masta ylemmäksi, josta Voguulien seuduissa oli suuri kalctlo-
muus.

Nämä Valitukset, jotka yleistä mainetta myöten olimat
toden-peräiset, pyysimät he minun ivastaan-ottamaan ja simoi-
ivat ne diatschokalla kirjallisesti ylös-panetaivansa. Minä ilmoi-
tin heille minuUani ei oleman mitään Valtaa olasta heille teh-
tyä Vääryyttä, ja kehotin heidän ivaiittamaem papista roivas-
tille (blahotschinnij), joka joka ivuosi käy tutkimassa kirkon tilaa,
ja ruudin jutusta sekä joen salpaamisesta paikkakunnan maalli-
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sille pää-miehille. Tämän semoiivat he jo tehneensä, Vaan siitä
apua ei mitään lähteneen, ja heidän uudestaan pyydettyänsä lu-
pasin minä ottaa heidän ivalitus-kirjansa kanssani ja saattaa
ne, Tobolsk'iin jouduttuani, kuwernöörille ja piispalle. He ott-
ivat sangen hyivillänsä tästä, Vaan lähtessäni seuraamana päi-
ivänä paikalta ei heillä ollutkaan »valitus-kirjaa minulle antaa,
sillä diatschok, ehkä ennen lumannut sen heille kirjoittaa, oli nyt
epäytynyt tästä Määrällisestä työstä, ja näin jäi Voguuli-par-
kain asia sillensä; sillä suullisesti, ilman mittakaan todistuksitta,
on syrjäisen maita rumeta kantamaan tämmöisiä malituksia.
Vaikka kyllä olkoon Vakuutettu niiden toden-peräisyydestä.

Niinkuin edellä sanottiin erosin tässä Viimeisistä Venäläi-
sistä, joita taas en uudelleen nähnyt ennenkuin neljän Viikon
perästä Sortingjen kirkolla lähellä Beresow'aa. Goloiva oli lä-
hettänyt sanan seuraamaan pcml'iin*), pilaa soutajia ivalmisna,
ja istui nyt matkaan lähettäessä itse perää pitämään ensimciisen
kylän-Välin. Tätä ei ollut tuin 20 Virstaa ja goloman hilpeät
.soutajat saatoitvat minun pian pienen paulin näkymiin, jossa
oli kolme jurtiaa. Nähtyänsä ivenheen alkoimat sen asujat am-
pua paukkaa, ja maalle noustua oli ivaslaem-otto mitä nöyrin
ja mieluisin. Pian halvattiin kuitenkin, että paulin Väki niin
miehet kuin naisetkin oliivat alkaneet pidot ennen Vierasten tu-
loa ja nyt oliwat, niinkuin Sawossa sanotaan, aika ivahivassa
pajussa. Alussa ei tästä minulle ja kumppanilleni ollut muuta
haittaa kuin liika suuri nöyryys ja imartelu, niinkuin halaami-
nen, polwien ltistely j. n. e. Vaan jurttaan tultuamme muut-
tui asia toiseksi. Lamalla makaama talon-emäntä heräsi ja tus-
kin oli hän nähnyt gololvan, kuin hirmuisesti sättien ja sadatel-
len lensi hänen sakeaan mustaan tukkaansa. Goloman seuralai-
set soutu-miehet tulimat hänelle alvuksi, paulin mäki taas emän-
nälle, „sitäpä kapina kauhea karttui": muutamissa silmän-räpci-
yksissä oli semmoinen tappelu irti, että minä töin tuskin pääsin
ulos ja pakenin menheesen. Jonkun ajan jurtassa nuhjettuansa
kiidättivät he, kumpiko puolue, sitä en Voi sanoa, kahakan alka-

*) Sana kylä, puhuttaessa Woguulien mökki-ryhmistä, antaisi ehkä
wiiärän ymmärryksen niistä, jonkatähden tässä käytämme woguulilaista sanaa
paul, myös tämän seudun Nenäjän kieleen otettu ja kaikilla kartoillakin käytetty.
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jan sen humalaisen Vaimon oivesta pihalle, ja tuliivat yksi toi-
sensa perästä ulos, päästänsä nytkien telineessä irtautuneita
tukka-suortulvia, eilvätä näyttäneet oleivan asiasta millänsäkään.
Isäntä saipasi Mielä yhä sättimän maimonsa saunaan, toi mii-
naa goloivalle ja hänen miehillensä, ja kohta syntyi heidän Ma-
lillansa sydämellinen rauha ja rakkaus. Nyt tulin minäkin iven-
heestä maalle, ja talon-mäki kiiruhti minulle tuomaan puolu-
koita, tuomen-marjoja ja ketin-pähtinöitä kostitsemiseksi. Syyn
talon-emmännän mimmaan golotvata kohti selitti minulle eräs
soutu-miehistä oleman sen, että gololva pari miikkoa takaperin
miran-asioilla täydessänsä tässä paulissa josta-kusta Mähöstä
syystä oli loukkaamilla sanoilla kohdellut emäntää, joka oii ne
painanut sydämeensä ja nyt miinan rohkeudessa tahtoi ne golo-
ivalle kostaa.

Muutamien tuntien perästä sain Hiljankin soutu-miehet eroa-
maan tästä kostitseivasta paikasta ja läksin pciiivän lasketssa
matkaan. Lukija ehkä odottanee ja tässä, hiljalleen ivasta-Vir-
taan eteenpäin soutaessamme, kyllä olisi tilaisuus antaa kerto-
muksen Woguulien elannosta, tatvoista, asunnoista j. n. e.
Wacm semmoisen kertomuksen olen seuraamassa kirjassa antama,
jonka-teihden se tässä olisi liikanaista. Tiestä taas, elikkä Pe-
lym-joesta, ei ole paljon muuta sanomista, kuin että se Euro-
passa ollen olisi luettavia Varsinkin keski-isojen jokien joukkoon,
sillä se on Vannaan Viittä sataa Virstaa pitkä ja olisi tyynen
tasaisen juoksunsa kuin myös kohtalaisen symyytensä Vuoksi san-
gen soiveljas höyry-laiiva-kululle. Mutta täällä Siperiassa, suur-
ten jokien maassa, on Pelym niin mähäinen, että se Ob-jättiläi-
selle on maan syrjä-joki, ja senkin ei suoraan, mutta Masta kol-
mannessa polmessa, sillä Ob'in kanssa yhtymä Irtysch ottaa
syrjä-joen Tobol'in, Tobol Tamdcm ja tämä meidän Pelym'in.
Ia sillä oleman liikunnon muoksi ei Pelym ole mistään ar-
mosta, sillä sen Vesillä ei liiku muut kuin Woguulit pienissä
yhdestä puusta tehdyissä ruuhissansa. Tämän Vuoksi omatkin
sen rannat yksi ainoa loppumatoin korpi, kastvaiva enimmiten
kuusta ja lehti-kuusta, harivemmassa loimua ja petäjää. Tämä
korpi on niin ihmisettä liikuttamatoin kuin hän lienee lähtenyt
Luojan kädestä, ja Vaikka minä en ole puun-kauppias enkä lat
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Vcm-rakentM, on minun useasti ollut Vaikea luoda silmäili
pois niiltä kauniilta taimaan-korkuisilta, suorilta ja sileöiltä lehti-
kuusilta, jota näissä korwissa lahomat eli torkeimmakseen teke-
mät sen hyödyn, että metsästlewä Woguuli tekee tulen ja miel-
tää yön heidän juurellansa. Tämä luonnon atu-peräinen raa-
kuus ja kauneus onkin ainoa matkaajan huivtus näissä kol-
koissa maissa, maan kuin se aina ja aina maan on yhden-muo-
toinen, iväsytää sen katsominen pian niin, että innokkaimman-
kin luonnon-ihailijan luulisin täällä-matkatessansa toiivoivan tai-
palen kohta loppuman ja pääseviänsä edes niinkin Vähäiseen ih-
misen asuin-paikkaan kuin Woguulien Paulit omat.

Minun tielläni oli näitä hyviin Harmassa: neljän Päiviön
matalla, edellä-mainitun ylä-Pelym'in kirkolta lukien, simuutt-
tiin taksi paulia, joissa kummassakin oli kaksi jurttaa. Sitten
tultiin miis-jurtaiseen pauliin, jonka nimikin. Massan, saakoon
tässä siansa sentähden, että siinä elää maan-wiljelijä Woguuli,
jolla on sangen hyivät pellot, miis heivoista, kolme lehmää. Ve-
näjän lamoin tehty tupa, samoivara, tee-kuppia ja muita sem-
moisia kaluja, joita Voguuleilla ci muualla ole ja jotka todis-
tamat hanen ahkeruudella ja ymmärryksellä hankittua Varalli-
suuttansa.

Päiivän lewättyäni Massaussa läksin taas matkaan ja tu-
lin kahden päimän perästä iviimeiseen pauliin, jonka nimi on
Atimje-paul, Vaan jota kirjoissa mainitaan Verschinstij Paul
(latwa-pcml), ehkä se, niinkuin tämä osotaisi, ei suinkaan ole
Pelymin latwalla. Vaan Woguulien kesken luetaanpuoli-Väliksi
joen latwan ja suun Välillä, joka kartalta katsoenkin näyttöä
oikealta. Tähän asti oli minulla edessä olelvata maa-taiivalta
Vasten Viis saatto-miestä koossa; muta kuin niistä en lvielä
luullut oleman kyllä kantamaan sekä minun kapineitani että
omaa emästänsä. Pyssyjä, kirweitä, kattiloita ja muita maltta-
mattomia kaluja, niin toiivoin uupumat eli noin neljä tahi Viis
miestä saamani tässä paulissa. Muta siinä toiivossa petyin:
paikalla ei löytynyt muuta kuin naisia ja yksi ainoa matkaan
kykeneviä mts. Muut miehet oliivat jo kaikki metsässä hiriven
pyynnössä, niistä kuitenkin kylän kaksi parainta miestä ylempänä
Pelym-joella kesä-jurtissa ja niin muodoin matkalla taivaltamat.
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Näiden molempien taloista suostui heidän tyttärensä, yksi kum-
mastakin, lähtemään soutamaan isiensä jurtille asti, jossa nämä
käivisiivät heidän siaansa. Näin oli minulla seuraamana päi-
ivänä taas liikkeelle lähtiessäni saattajina: kolme ivahivaa nuorta
miestä, kolme ukkoa, joista kaksi ei kyennyt paljon mihinkään,
ja kaksi nuorta riipeätä netoista. Muita tien-tuntijaa ei ollut
yhtään; kaikki tiesimät he sen, että eräällä pienellä Pelymin syrjä-
joella nimeltä Posserje, noin yhdeksän päiivän matan päässä,
eli Veresoiv'cm piirikuntaan kuuluvia Woguuli, jonka muutamat
myös tunsimct, sillä hän kuului käymän täällä aina silloin täl-
löin jauhoa ja muita tarpeita ostamassa. Waan Posserje-jokea
ei tiennyt kukaan, ja tämä seikka oli hywinkin arweluttawa, sillä
Pelymilla on paljon syrjä-jokia kummallakin puolellansa, joista
oikeata arlvata ei ollut helppo asia. Ainoa toilvo oli niissä
kahdessa ylempänä olemassa Atimje-miehessä, jotka oliwat käy»
neet Posserje-joella ja jotka toiwoin saada kanssamme.

Näin »varustettuna ja lisättyäni soutu-miesten emääsen kolme
puntaa leipää, jotka erittäin ja taskuin itseäni Vasten olin lei-
ivottanut (sillä Woguulit tiesin ivahivoitsi syömäriksi), läksin mat-
kaan ja tulin seuraamana päiwänä ensimäisen Atimjeläisen metsä-
jurtalle. Se oli rakettu hirsistä niinkuin taltvi-jurtatkin, ja ne
kolme aittaa, jota seisoimat jurtan »vierellä, osoittivat että pai-
kan isäntä sai metsästä mitä tallelle panna; sitä samaa todisti
myös masta nylelty kuiivamassa riippuma hirwen talja. Mutta
häntä itseänsä ei ollut paikalla. Hänen meidän kanssa olema
tytär otti yhdestä aitasta, jota oli lukotta niinkuin täällä ylei-
sesti kaikki huoneet omat, hymät kyörät merestä hiriven-lihaa mei-
dän keitää. Mehetvcin hirivi-rokcm kiehuessa rannalla tuli kotiin

kaksi paikan asukasta: sen haltijan toinen tytär ja lveljen-poika,
jota ottivat liki-seudussa käyneet teiri-loukkuja katsomassa. He
sanoiivct isänsä olleen metsässä jo neljä päimää eikä oleman tie-
toa, koska hän tulisi jurtalle. Hänen kanssa-saamisen toilvo käivi
siis tyhjäksi, ja syötyä läksimme edelleen entisellä mäellä. Kaksi
päimää kuttua tulimme toisen Atimjeläisen metsä-jurtalle; tässä
tapahtui sama seikka: ei häntä eitä ketään muitakaan ollut jur-
talla, ja meidän täytyi siis tien-tuntijatta lähteä Posserjeta etsi-
mään. Eräs ukoista sanoi kirjoittamansa puuhun paikan isän-
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nalle että me olimme siinä käyneet. Minä luulin Woguuleilla
oleman niinkuin Samojeedeillä on jonkun, josko mallimaisenkin,
kirjailu-taidon, jolla he ivoisiwat tehdä jota-kuta ilmoituksia kau-
kaa toinen toisillensa, ja katsoin sentähden uteliaisuudella ukon
työtä. Waem hänen kirjoituksensa ei ollut muuta kuin että hän
Vissiin järestytseen hakkasi petäjän kylkeen yhdeksän pykälää, sen
määrän, joka meitä oli henkiä. Niinä käskin hänen myös kir-
joittamaan Gregorille (se oli jurtan-miehen nimi), että paikalla
oli käynyt mirka-mies ja Gregorin tytärkin. Muta sitä ei hän
enää moinutkaan toimittaa kirjoituksellansa ja se merkittiin siten,
että jurttaan jätettiin paperi-lappu ja tytön huimi.

Neljäntenä päimänä tästä eteenpäin eli seitsemäntenä Atimje-
paulista lähdettyä kohdattiin suu idästä tuleman joen, jota mi-
nusta näytti Posserje-joelta, sillä Regulyn tarkalla kartalla ei
tässä seuduin löydy muita jokia kuin se. Minä seisahduin joen-
suuhun ja lähetin taksi miestä pienellä »venheellä ylemmäksi syrjä-
joelle katsomaan, miltä se näytti ja eiivätkö siellä ivoisi löytää
mitä merkkiä ihmisten asumisesta sen »varrella. Parin tunnin
perästä tulitvat he takaisin ja ilmoittimat, että joki noin kolmen
ivirstan päässä kapenee niin että pienelläkin menheellä on mcch-
dotoin sitä ylöspäin kulkea, ja yhteisessä neumossa päätettiin
että se ei mielä ollut Posserje. Tämä päätös olikin oikea, silla
Vielä jota-kuta tuntia soudettua tuli Vastaamme toinen paljoa
suuremman joen suu ja epäilemättä laskimme ivenheet siihen.
Wähän matkaa soudettua alkoi rannoilla näkyä kaiken-laisia merk-
kiä ihmisten olosta ei kaukana: Veistettyjä puun-kytiä, kantoja,
tulen-sioja, iverkon-kuiivaus-latoksia j. n. e. Mieluisasti sousiivat
Woguulit eteenpäin, sillä heillä alkoi jo olla särpimen puutos,
tuin koko matkan ottivat liian herkullisesti eläneet (esim. kolme
kertaa päiivcissä keittäneet) ja ampua ei oltu matkalla saatu muuta
kuin muutamia Vesi-lintuja ja pari retiä. Mutta täällä tuli se
Vastus eteen että joessa usein taivattiin suuria läjiä hakoja, joita
luulen muutamin paikoin Suomessa kutsuttaman ryteiköiksi,
ja niiden hakkaamisessa ja Venheelle tien autasemisessa meni sem-
moinen aika että noin kymmenen ivirstan matkalla iviiwyimme
kokonaisen Vuoro-kauden ja Vasta toisena päiwänä tulimme edellä-
mainitun Veresow'an Soswalaisen Woguulin mökille.
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Iloni tästä tapauksesta ei kuitenkaan ollut Vähempi, Var-
sinkin kuin tämä Woguuli ikään oli tullut metsästä kotiin ja
minulla hänessä siis ot marina tien-johtaja. Ia onni teki mi-
nulle ivieiä sen hyivän että samana Päiviönä saattoi mökille tä-
män miehen Veljen poikinensa, jotta eliivät Sostvaem menemän
Tapsjen ivarrella ja nyt olimat jo toisia Viittoa olleet metsällä
hirmen ajossa. Tämä ukko antoi minulle seuraan poikansa, josta
siis oli seudun-tuntija tomeri lietsarille. Tosin ei heistä kumpi-
kaan ollut käynyt siinä paulissa Tapsje-joen Varrella, johon nyt
tahtoilvat saattaa minun, maan heidän alinomaiset Vaelluksensa
metsässä tekiivät luuttaivaksi että he eiivät eksyisi, ja minä luotin
heihin ivähimmätäkään epäilemisettä.

Seuraamana aamuna oli ilma ivielä kirkas. Vaan päiivcin
päälle ivetihen taiivaalle se hieno telme, joka on pettämätöin sa-
teen ennustaja. Vaan kuin ei kukaan pitänyt tästä lukua, niin
lähettiin aamuisen syötyä korpea myöten maa-taimalta katkase-
maan. Vaikka tien-johtajat olimat minulle Vakuuttaneet tien eli
matattawan korwen olewan tuiman, olimat minulla tattarissani
tuimat sukat Varalla, muuttaa ne jalkaani niin pian kuin jalat
atoimat marilta tuntua ja, niinkuin ajattelin, suon poikki oli
päästy. Suota ei tarwittukacm kauan odottaa, ja pian purskui
Vesi saappaissani. Lewätessä muutin sukat: Voguult nauroiivat
ja scmoimat sen olewan tyhjän ivaiivan, sillä koko matka olisi
olema semmoista sammal-suota kuin tähänkin asti oli ollut. K ui-
malla tiellä oliwat saattajat ymmärtäneet sen, että ei tarivin-
nut kahlata Vedessä Vyötäistä myöten, niinkuin se näissä kor-
Vissa useasti tapahtuu, ja tapahtui meillentin. Enkä sen loivem-
min sitte enää rumennutaan jalkineita muuttamaan tällä mat-
kalla, sillä se ivaiwa oli tosin turha. Alussa mataa tapahtui
minulle useampia pieniä Vastuksia. Mu olin jurtalla leivännyt
nuotiolla; Varmaan oli tässä nokea eli mitä muuta joutunut
toiseen silmääni, niin että sitä ilta-puolella päimää rupesi anka-
rasti hakkaamaan. Tämän kautta puoli-sokeana eteenpäin astues-
simi loukkasin poltveni tuimaa puun-oksaa Vasten, ja nyt täytyi
meidän seisahtua, johon liittoon jo iltakin kohta alkoi pimetä.
Huuhdottuani kylmällä Vedellä niin silmäni kuin polivenikin.



216

jossa toinen myötä-seuraaivista Voguulittarista oli Herthancmi,
panin teetä juotuani kuusen juureen maata.

löllä olin unissani uimanani kylmässä medessä jäiden
seassa, ja herättyäni haivaitsin että Milla-peitteen ja sarka-nutun
alla olin kastunut märäksi ja että rankka sade Valoi ehtimiseen
tailvaalta. Tuli oli sammunut, jonka-tähden herätin seuralaisiani
sitä korjaamaan. He eitvät näyttäneet olewan sateesta millänsä-
kään, makasiivat ivaan niin lähellä tulta kuin mahdollinen oli,
aika ajalta kääntäen milloin kylen milloin toisen sadetta masten.
Päiivän ivattua läksimme matkaan. Maitta lietsari ci sanonut
oikein tietämänsä miten nyt kulkea, kvin Päiviöstä ci ivoinut
suuntaa katsoa (koma onni oli minulta edes-menneenci ivuonna
hävittänyt pitä-silmän, jossa oli kompassi). Satamasta ei he-
rennyt silmän-räpäykseksikään, ja noin kaksi eli kolme tuntia ivael-
lettua eteenpäin sanoi lietsari matan suunnan kokonaan kadot-
taneensa, pyysi minun taukoamaan ja pyssynsä sekä koiransa jät-
täen meidän tykö läksi hän iveljensä pojan kanssa eteenpäin maata
katselemaan.

Tulen tehtyä rakensilvat seuralaiseni kaksi majaa, joista oli
joku, jos ei täysikään, suoja sadetta Vasten. Keitettyä, kuiivail-
tuamme, lepäiltyä alkoi jo tulla tämä lietsaria, mutta heitä ei
kuulunut. Näin kului koko päimä sateen pidossa ja turhassa
odotuksessa. Wiimein aloin pelätä että lietsarit olimat karanneet.
Varsinkin kuin nyt sain tietää, että eräs Pelymilaisista tomeris-
tani oli eileisnä iltana pelotellut Posserjelaista ja sanonut mi-
nun lyötämäni häntä, jos ei tänä päimänä saattaisi seuraa kor-
tven yli. Ajatellessani tätä seikkaa alkoi tilani olla jotenkin täivä.
Ilman Keisaritta ollen oli yksi kahdesta tehtäviä: joko omin kä-
sin koetella pyrkiä Tapsjen rannalle, joka näinkin oli mahdolli-
nen löytää, sillä se juoksi poikki meidän matkan-suuntamme, —

ja sitten joki-rantaa myöten etsiä Paul; eli palata takaisin Pos-
serjelle ja siellä odottaa parempaa aikaa ja matka-onnea. Mina
huusin edellistä, mutta saattajani tcchtoiivat kääntyä takaisin, ja
olikin heillä syytä tähän Vaatimukseen: heidän emäänsä oli lo-
pussa. Wiimeisen leipänsä olimat he syöneet tänä aamuna ja
nyt ei heillä enää ollut muuta jälellci kuin suolaa, Vähän ohran-
suurimoita ja hiriven-rasivaa; tosin ei Posserjellakaan löytynyt
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ei leipää eikä suurimoita. Vaan teinä oli siellä kyllä, ja teirin-
lihalla elää Woguuli ikänsä, ilman leimatta ja muitta herkuitta.
Mutta takaisin-matkaaminen ei olisi ollut helppo; seuralaisilleni
oli tienot outo, ja jälkemme Voimme maan suossa nähdä, Vaan
kuiluilla kannaksilla Voisimme haipua oikealta suunnalta, painua
korpeen etemmäksi ja nääntyä tietymättömiin. Näissä ei koman
huivittaivissa ajatuksissa Vietin ilta-puolen päilvää, kvin lielsarit
Viimeinkin Väsyksissä tuliivct takaisin. Heidän Vaelluksensa pää-
tarkoitus oli ollut löytää eras puro, jouka tiesiwät tässä kor-
wessil olewan, ja sen juoksusta päättää matan suuntaa. Kauan
etsittyänsä olimat sen miimein löytäneetkin, ja simoiwctt siltä ei
tuleman koivun pitkän matkan paikkaan, jossa Tapsjeläiset syksyllä
pitämät peurojansa ja josta tie oli pauliin

He oliivat palatessimsa lyöksennelleet merkkejä puihin, joita
myöten meidän seuraamana pciimänä oli helppo tulla mainitulle
purolle. Sade oli nyt myös herennyt ja päiviä oli Maan puoli-
pilivinen, niin että auringosta nyt oli hytvä johto. Niin löy-
simmekin wiimein ita-päimällä tien-suun, josta tapauksesta en
minä ollut iloisempi kuin Woguutttaan. He keittivät tässä ivii-
meisen kerran, nyt ilman suurimoittakin s. o. mettä suolan ja
rastvcm kanssa. Minä jaoin heille ivehnä-leipää, sen ivahan
mikä itsellänikin oli, ja ivoin myös heidän kattilaansa laskea pari
kourallista riisi-suurimoita ja palasen puljon'ia. Virkistettyinä
enemmän toiivota kohta pääsemämme kormesta kuin ivähiltä ja
kehnoilta ruoka-raivinnoilta läksimme syötyä taas tallustamaan,
ja myöhä-illalla olimme iviimeinkin niin onnelliset, että kuulimme
koiran haukkumisen ja kohta sen jälkeen tulimme joen rantaan,
jonka toisella puolen olemasta paulista nousi ystätvällinen saivu
ilmalle. Pyssyn ampuma ilmoitti sen asujille tulomme, he toi-
ivat kohta Venheen Vastaan ja pian olimme sangen siistissä,
ihanalle paikalle rattussa paulissa, jonka nimi oli Schohteltit.

Se oli 7:s päiivä syys-kuuta. Seuraamana päimänä ero-
sin Pelymilaisista seuralaisistani, jota palasimat tien-osoittajien
kanssa samaa tietä takaisin. Ainoastaan yhden puoli-sokean ukon
palkkasin Sortingjen kirkolle asti tulkikseni, sillä käytännöllinen
taitoni Voguulin kielessä oli ivielä niin heitto, et'en pitempiä
lauseta Voinut en puhua enkä ymmärtää, ja nämä Sosivcm
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Woguulit elivät ymmärrä Wenäjcin tieltä enemmän kuin muuta-
mia kirouksia, jota heidän muka „tietämätömyytänsä" eräs Pe-
lymilaisista kyllä moitti, sanoen Sosivalaisen ihmisten parissa
istuman äänettä kuin leirin. Tämän ukon ja kahden soutajan
kanssa läksin päimän leivätycini Tapsje-jokea alaspäin laskemaan.
Se ei tosin ole koivan viiriäinen, ivaan kuitenkin „matsoi »näki
mettänsä", niinkuin meillä sanotaan. Kumminkin oli tämä alku-
matka Soswcm-wesillä minulle sangen tukala: ivenhe oli niin
kapea ja pieni, että siinä piti istua ivenhe-pohjassa, jamähäisin-
kin liika liikahdus Voi sen kaataa. Toisekseen oli se kateetoin,
ja ilma oli jo niin kylmä että pari kertaa luntakin satoi, jonka
ohessa minua horkan taivain ivilusti, seuraus jalka-matastani.
Pahin seikka oli kuitenkin se, että eiväässä puutuimme kahta pai-
naivata tarivetta: leipää ja suolaa. Teiriä, kuiivaa peuran-lihaa
ja rasivaa oli kyllä. Ukko tulkkini alkoi tästä napista, sanoen
tottuneensa edes suolalle, josko leimattakin möisi elää, ja tämä
hänen napisemisensa ei »vähennyt, kuin unhotti tupatta-kuttarousa
erääsen yö-paittacm ja tätä ivahintoa ei haivattu ennenkuin pit-
kän matkan päässä paikalta. Minä autoin häntä tupakalla wä-
histä Maroistani ja lohdutin toiivolla kohta päästämän parempi-
hin paittoin.

Neljä päimää näin kärsittyämme tulimmekin Tapsjen suulle
eli sen yhtymiseen lännestä juokseman pää-joen Sosivan kanssa.
Tässä oli kokonainen tuohi-kaupunki: noin 30 kesä-jurttaa, joissa
eli ympäristön Woguuleja koko kesän paikalla kalastaen. Myös
löytyi siinä jcmho-ivenhe, erään Sosivalla asuivcm Syrjcmin
tawara, jota myömään hän oli tänne palivelijcmsa lähettänyt.
Jauhot maksoiwat täällä 11 omivaa puuta (s. o. 63 kop. hop.;
TobolsNssa maksoiwat ne mennä syksynä 30 kop., ja etelämpänä
TobolsNn läänissä 15 kop. samaa rahaa); mutta kauppias sanoi
kamaransa hitaasti menemän, sillä omivia ei oltu ivielä ennätetty
pyytää, ivaitta ivuosi oli hywän-lainen orawi-wuosi. Hän oli
syntyjänsä Samojedi, mutta oli jo lapsena manhempiensakanssa
joutunut isäntänsä Syrjänin palmelukseen (s. o. orjuuteen), ja
oli hän oikea polyglotti, sillä paitse omaa kieltänsä puhui hän
Syrjänin^ Woguulin ja Ostjakin kieliä ja sangen selmästi We-
näjätäkin.
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Nyt loppuimat ukon ja minun puutteet; ostimme kohtuul-
lisen määrän jauhoa, josia rieskottain tehtiin leipää, pieniä kak-
karoita, jotka paistettiin tuli-sian tuhkassa. Tämä on Woguulien
tawallinen leiwän-teon-laatu, sillä uunia ei löydy heidän talmi-
jurtissansakaan, ja sillä taivoin tehty leipä on sangen hywää,
ivarsinkin siitä, joka jonkun ajan on ollut kokonansa tiwättä.
Myös annettiin minulle tassa Sortingjen kirkolle asti suurempi
ja ivaraivampi ivenhe, joka katettiin tuohella niin etta lopun
matkaa, ivielä kuusi päiwää, teimme tverrallisest paremmassa ti-
lassa kuin matan Tapsjella. Pohjainen Sosiva on suuri joki,
leiveydeltänsä Wolgcm kokoinen Kasan'in kohdassa, ja sen ivirta
on sangen mcitemä, joka jälkimäinen omaisuus meille kyytiä lisäsi.

Sortingjen kirkko on ensimäinen ja ainoa paikka Sosmalla,
jossa Wenäläisiä lamataan. Paitse pappia ja kirkon-pallvelijoita
elää siinä kauppaa pitäviä porivari ja muutamia muita asujia,
yleensä kuusi eli seitsemän taloa, joiden rinnalla ja lisänä seisoo
kymmenkunta Woguulien jurttia. Paikka on surkeimpia ihmisen
010-paikkoja, maan minulle oli se arwatawasti hywän-toiwon
niemi. Pitikin papin hywän-tahtoinen emäntä minua siinä ol-
lessani niin hywänä ja ewästi ivielä matalle Beresow'aan niin
hyivästi, että hän on paraimpia muistojani Siperiasta. Olos-
tani Sortingjella ja matastani Beresow'aem, joka ei kestänyt
täyttä kahta ivuoro-kautta, ei ole juuri mitään ivirkkamista, jonka
tähden tämän pitkän epistolan jo ivoinkin tähän lopettaa.

Kolmas Kirja*).
Beresow'assa 1 p. lokat. 1858.

Sitten iviimeisen eli neljännen mata-kertomulseni lähetet-
tyä läksin Kascm'ista loppu-puolella mennyttä touko-kuuta mat-
kalle Siperiaan ja tulin tesä-kuun loppu-puolella TobolsNn ja
TurinsNn kaupunkien kautta, Pelym'in kirkolle, Miimeksi maini-
tun kaupungin piirikuntaa, Taivda- ja Pelym-jokien yhdyntä-pai-
kassa Mähäistä etelämpänä 60:ttä pohjaista leiveys-pykälää.
Mata-kaamastani tietää ylistettämä konsistorio, että minulla
tämän-muotisen tutkinnon tarkoituksena oli Woguulien kieli ja

*j Suomen M-opiston Konsistoriolle.
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kansa. Pelyniissa mielenkin lähes kaksi kuu-kautta mainitun kie-
len tutkimisessa, jolla ajalla sain selitetyksi kaksi toinen toisestansa
ei suuresti eroavitta murretta, joista yhtä ivoipi kutsua Pe-
lymin ja toista Kon dan murteeksi. Näin jo johon-kuhun
määrään tultuani tuntemaan kielen läksin Pelymista elo-kuun
19:nä päitvänä matalle itseä Woguulin kansaakin oppimaan.
Matkani kulki pohjasta tulemaa Pelym-jokea myöten lähes 62:ta
pykälää; tässä erosin tämän joen nyt länteen ja etelään kään-
tymästä latviasta, kulin jalan noin 50 eli 60'ivirslaisen taipa-
len, jonka toisella puolella tapasin Tapsje-joen, joka etelästä
pohjaa kohden juoksee pohjaiseen Sosiva-jokeen. Näitä molem-
pia jokia myöten juoksi nyt matkani Sortingjen kirkolle, Soslva-
joen rannalla, 63'/, leweys- ja 81 pituus-pykälän alla. Tämä
kirkon-kylä, johon tulin 16 p. syysk., on ensimäinen ja ainoa
Venäläisten asuma paikka Beresow'asta itään päin. Siinä Mie-
tin iviitto-kauden päiivät tutkien kolmatta eli Sosm a n murretta
Woguulin kielessä, joka myöskään sanojen taimutuksessa ei mer-
kittäivästi eroa etelämmässä olemista sisaristansa. Sortingjen
kirkolta iviimetsi tulin menneellä iviikolla tähän kaupunkiin ja
aion täällä iviettää keli-rikon ajan. Talmi-kelin tultua, jonka
täällä luullaan joutuman noin parin eli kolmen viiton perästä,
aion lähteä Obdorskiin, saamaan selkoa Obdorskin et pohjais-
ten Ostjattein kielestä. Tämän tutkinto ei tosin kuulu matka-
kaamaani, maan sen läheinen heimolaisuus Woguulin kielen
kanssa ivaalii semmoisen tutkinnon, Marsinkin koska sen luullaan
isosti poikkeaman Castrenin tutkimasta Irtyschin ja keskimciisen
Ob'in ostjakkilaiscsta kielestä. Mainitun matkan tehtyäni toi-
won, noin parin kuu-kauden perästä. Jumalan amulla moimani
jättää M-hyiväiset Siperialle ja palata Permin lääniin siellä
olemien Permiläisien kieltä lähemmin tunnustelemaan.

Sen merta matkani juoksusta. Kieli-opillisista ja sana-kir-
jallisista saaliistani en nyt aio puhua; sitä ivastaan suotakoon
minun tähän liittää jota-kuta lauseita Woguulin kansasta.

Itä-puolella Uraalin keskimäistä osaa, 59:nnen ja 64:nnen
lemeys-pykälien Välillä, juoksee pitkin Vuoren juoksua kolme eli
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neljä alhaista ja kapeata maan-selännettä mierettäin, jotka omat
kokonaan erillänsä itsestä Uraalisla eiivätkä keskenänsäkään mis-
sään yhteydessä. Näiden, paikkakunnan Nenäjän kielessä Umal-
liksi kutsuttujen harjanneitten Malissa syntyy ja juoksee joukko
osittain sangen suuria jokia, jotta kaikki joko ivälittömästi eli
toisten jokien kautta lankeamat Irtysch-Obin jätiläis-jokeen, ja
joista merkillisimmät owat: 1) Tura, juoksewa lännestä tään
ja lankeavia Tobol-jokeen; 2) Tawda, joka syntyy kahdesta itä-
etelää kohti rinnakkain juokseivasta joesta: eteläinen Soswa ja
Loswa; Tawda wastacm-ottaa pohjasta juoksewem Pelym-joen
ja lankee samoin Toboliin; 3) K ond a, joka suuri joki helvosen-
kengän muodossa juosten kerää ison joukon pienempiä syrjä-
jokia juoksuunsa ja lankee Irtyschiin; 4) pohjainen Soswa*),
syntyviä useamman pienemmän joen yhtymisestä Uraalin juurella,
juoksee melkein latinaisen S:n muodossa ja lankee ei kaukana
Beresoiv'asta Obiin; sen suurin syrjä-joki lännestä on Sigma
eli Ljapina (Woguultsi: Sakuje), ja etelästä jo ennen mai-
nittu Tapsje").

Paitse Turan ja eteläisen Eostvan seutuja, joissa maem-
miljelys Mielä menestyy hylvästi, on näiden jokien läpi-juoksema
maa Miljelemätöintä korpea ja pohjatointa suota, joissa ihminen
ei ole yrittänytkään, eikä mahda koskaan yrittää, ivallitsemacm

*) Nimet Soswa ja Loswa owat epäilemättä syrjäniläiset ja Syrjä-
niläisten kautta, joka kansa tämän maan teki tutuksi Venäläisille, tulleet Ne-
näjän kieleen. Sana wa merkitsee nim. edellisten kielessä »vettä ja on päät-
teenä useammassa joen-nimessä Syrjänein ja Permiläisten maassa, niinkuin
esim. nimissä: Koswa, Liswa, Koiwa, laiwa, Wilwa, Seiwa, Us-
wa, Kolwa j. n. e. Woguulin kielessä kutsutaan kummaistakin Soswaa il-
man eroituksetta Täyt, ja Venäjäksikin ottaa eteläinen Soswa Loswan kanssa
yhdyttyänsä tämän alku-peräisen nimensä takaisin, sillä siitä lähtien kutsutaan
sitä Tawdaksi.

**) Herra Regulyn kartalla (Ethnographisch-geographischeKarte
des nördlichen Ural-Gebiets, entworfen auf einer Reise in den
Jahren 1544-1845 von Anton v. Reguly, S.t Petersburg 1846),
joka yleisesti on sangen tarkka, on tämä nimi kirjoitettu Taplia, niinkuin
eräissä muissakin woguulilaisissa nimissä on kummallinen puustawien lm ja
sm waihdos, esim. Maslau pitää olla Massau, Lepliä pitää olla Lepsje
j. n. e., joka on sitä ihmeellisempi kuin herra R. on itse paikoilla ollut ja
Woguulien suusta oikeat nimet kyllä kuullut.
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yli-woimaista luontoa. Misimmät puun-laadut näissä äärettö-
missä metsissä omat: kuusi, koilvu, petäjä, hopea-kuusi (W. mix^a,
pinuß pice»), ketri-puu (W. «6HP^, pinu» cembr»), saksan- eli
lehti-kuusi (W. pinu» I»i-ix) ja paju. Näiden met-
sien ja niin muodoin koko tämän maankin suurin rikkaus on
niissä olemat elämät niinkuin: majaiva, jota kuitenkin nyt enää
Harmoin raivataan; repo, myös Harmassa; naali (R. fjällracka,
W. neeeni.), eläviä pohjempana; sopuli (R. sobel, W. coöo^i.),
jota ivielä lamataan sangen suuressa määrässä; ja omiva. Paitse
näitä nahkansa tähden metsästetämiä eläimiä owat tässä metsän-
eläjistä ivielä mainitaivat hirwi ja tawalliset metsä-linnut (pyy,
teiri ja metso), joita asujat pyytämät ruoaksensa. Joet, etenkin
pohjainen Soswa ja Ob, owat siunatut kalalla niin monesta
laadusta, että niiden tunteminen ja luetteleminen on mcchdotoin
sille, joka ei kauemman aikaa ole elänyt paikalla.

Tässä maassa elää iki-ivanhoista ajoista Woguulin kansa,
joka läheisten heimolaistnsa Ostjakkien kanssa oli jo muinaisina
aikoina kaukaisillenkin kansoille lunnettu lugrin eli Ugrin ni-
mellä, maan itse nimtäksen Manjsi, josta niinkuin Woguulin-
kin nimestä tehtyjä monia perättömiä selityksiä mina en rupea
ivielä lisämaan uudella semmoisella. Niinestä Wogul sanon
maan sen, että sitä paikalla ei kukaan käytä, sillä Pelymin tie-
noossa kutsumat Wenälciiset Woguulia ainoastaan «nopo/mi»!
(lvieras-peräisct, ei-Wenäläiset) eli 2031111.10 sjasakcm-maksaivat,
ei-talonpojat), ja Beresoiv'cm piirikunnassa kutsutaan heitä ja
Ostjakkeja yhteisesti Ooi^nn. Herra Regulyn päätteelle (Vaer
v. Helmersen, Beiträge zur Kenntniss Russland's, B.
IX.) että Woguulit eiivät olisi maan alku-peräiset asukkaat, Maan
iverrallisesti myöhemmin mistä kusta etelämmästä tänne siirty-
neitä, ei löydy mitään todistuksia. Päin mastoin todistamat
jokien, järwien ja lvuorten nimet ei ainoastaan Woguulien iätä
nykyä asumassa maassa, maan paljon etelämpänäkin ja lännem-
pänä, jossa nyt jo kaukaisista ajoista asuu muita kansoja, että
Woguulit owat ensimäiseksi niille paikoille jalan astuneet ja kie-
lellänsä ne nimittäneet. Woguulin kielen rikkaus nimityksistä
tämän maan omituisille luonnon-esineille ja sattumille on myös
todistuksena tämän kansan siinä kauan asuneen.
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Woguulien nykyisen alan eteläisenä rajana oivat?Loswa
ja Tawda, jonka jälkimäisen joen »varrella kuitukaan ei Woguu-
lia tatvcta enää muualla kuin Koschutskin wolostissa kolme
pientä kylää; lännessä on Uraali heidän luonnollinen rajansa
Syrjäänein maata Masten; pohjassa eiwät Woguulit nouse ylem-
mäksi Soswa-joen pohjasta tulctvia syrjä-jokia, ja idässä taas
ei heidän piirinsä ulotu yhdistyneesen Ob-Irtysch-joteen asti
muualla tuin Beresow'cm kaupungin kohdalla, sillä etelämpänä
omat Obin sekä Irtyschin molemmat rannat Ostjatkein mallassa.
Hallituksellisessa katsannossa kuulumat he kahteen lääniin, nim.
Permin, jossa heidän alansa on Tscherdynin ja Werchoturien
piirikunnissa, ja Tobolskin lääniin, jossa heidän maa kuuluu
Turinskin ja Beresoiv'cm piirikuntiin. Heidän lukunsa on, iver-
rcten siihen suureen maa-alaan, joka heidän Mallassansa on. äi-
män ivähäinen. Tobolskin läänissä löytyy Woguulia noin 900
iveron-maksaivaa miehen-puolta, jota myöten, jos jokaista »veron-
alaista ivastaan luetaan 6 werotointa henkeä, joka lienee koh-
tuullinen, Woguulien yhteinen määrä Tobolskin läänissä tekisi
noin 5.400 henkeä; Permin läänissä taas ei heitä ole yhteensä
enemmän kuin 900 hengen paikoille, ja näin muodoin ei koko
Woguulin kansan luku lee täyttä puolta seitsemättä tuhatta hen-
keä. Syyt tähän ivähään Mäen paljouteen omat: ilman kotvuus
ja elämän-laudun lvaiivaloisuus, metsän-otuksen »väheneminen ja
siitä seuraama yleinen köyhyys, kuin myös »venäläisten pappien
ahnaus, jota Woguuleilta maalimat utu suuren ivihkiäis-rahcm
että moni nuori mies juuri sen puutteesta jätöksen naimatta.
Veresow'cm piirikunnassa elämiä Woguulia haittaa kalymikin
(naima-raha morsiamen isälle maksettavia) naidessansa, ja ylei-
siksi iväen-ivähyyden syiksi ivoipi ivielä lukea kulku-tauditkin, joista
rotko ja ivenerin-tauti owat tehneet suurta tuhoa heidän sias-sansa. Wenäläisiä lähellä wahenee heidän määränsä sitenkin,
että moni Woguuli emnaksen työ-miehtsi Venäläisille, jaivieras-
tuen omista elatus-keinoistansa perehtyy täällä näiden elämän-
laatuun sekä palo-Miinaan ja katoaa näin muodoin kansastansa.
Uleisesti ivalittaivat täkäläiset ivirka-miehet niin Woguulien kuin
Ostjakkienkin ja muiden heidän talvallansa elämien kansojen Si-
periassa ivuosi ivuodelta wähenewän ja heidän kokonaisen lop-
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pumisensa siis ei kaukana olewan, joka kohtalo tiettäivästi on
kaikkein semmoisten kansain, jotka eiivät tahdo antautua siivis-
tyksen waltaan.

Elämän laatunsa puolesta ivoipi Woguuleja kutsua aset-
tuneeksi metsästäjä-kansaksi. Syrjä-elatus-teinoja on ete-
lässä, Loswa- ja Pelym-jokien marsilla, joku »Vähäinen macm-
miljelyä ja karjan-hoitoa, ja pohjassa Sosiva-joella kalan-pyyntö.
Waan metsän-käynti on ainakin Woguulin paras ja rattahin
toimitus. Metsästämistä harjoitetaan seka kodista käsin että
metsään raketuista, noin päilvän matan eli parin päässä ole-
tvista, majoista. Se alkaa syys-tesällci elo- ja syys-kuussa hir-
iven pyytäniisellä, joka tähän aikaan ivuotta on hywin lihawa.
Hirwi asuskelee kernaasti kuiwilla suo saarilla, joissa iviheriäinen
ruoho on hänen paras herkkunsa, ja tämmöistä ruohoa parem-
min kasmattaaksensa sytyttää Woguuli useasti sen-taltaiset pai-
kat tuleen, josta ne monet metsä-ivalkeat omat selittämät, jolta
Siperiassakin hämiltämät täällä tosin ivielä armotointa metsää.
Tämmöisissä paikoissa löytää Woguuli pian hiriven jcilet ja koi-
rillensa alkaa hän sitä ajaa perästä, jota ajamista monesti kes-
tää neljä iviis päimää ja enemmänkin, ennenkuin hirlvi laskee
ajajansa niin lähelle että ampua moi. Jos ampuminen onnis-
tuu, teurastaa hän saaliinsa paikalla ja rakentaa joko puuhun
eli korkeiden pylivästen päälle pienen aitan, jossa liha, leikeltynä
kaltaisiin ja hienoin suikaleihin, kuilvaa ja taliveen asti säilyy kar-
huilta ja muilta raatelijoilta. Mainituin hiriven asuma-paikkoi-
hin viirittään myös suuria jousia, jota eläimen lähestyessä
laukeamat ja joita Wenäjän kielessä tästä kutsutaan itse-ampu-
jiksi (camoe^pLäkn^, oaNoo^p-k^). Myöhemmin syksyllä,
kuin nahka-otus on saanut täyden karmansa, kuin soiden ja Met-
ten jäädyttyä metsän-käynti on helppo ja kuin ensimäinen lumi
hylvästi näyttää eläinten jälet, tällöin alkaa oikea metsän-pyyntö,
joka paraasta päästä on sopulin ajaminen. Tätä eläintä pyy-
detään sitten monella lailla koko taimi aina keivääsen asti, kunne
lumi alkaa upottaa miestä ja koiraa. Tässä pyynnössä on
hywä koira iverratoin kappale ja semmoinen maksaakin Woguu-
lien kesken kaksin kolmin-kymmenin hopea-ruplin, eikä niitä pie-
niä helma-rattia, jota ivanhain naisten kaupunkiloissa nähdään
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hywäilewän, pidetä niin hywäsii kuin Woguuli pitää koiraansa,
joka taas kuuliaisuudessa ja uskollisuudessa jättää kauas jakel-
lensa mainitut kaupunkilaiset heimolaisensa. Sopulin hinta on
hyivyyttä myöten eri-lainen: neljästä aina kymmeneen hopea-
ruplaan, ja jasakkaa maksettaessa ottaa hallitus hymän sopulin
Vastaan kolmen sielun iverona. Toinen eläin, joka ivielä useam-
min kuin sopuli saa antaa nahkansa Woguulille, on omiva, jota
tapetaan ympäri ivuotta ja yhtä iverrcm huiviksensa kuin oikeaksi
työksi. Woguuli ei nim. koskaan liikahda jurtastansa ilman
koiratta, pyssyttä ja kiriveettä. Jos hän jalan lähtee mihin
asialle, on hänellä koira ilmassansa; jos taas menehin, juok-
see koira pitkin joen-rantaa hänen itsensä melomalla hiljalleen
matkaa tehdessänsä. Koira löytää pian orawcm ja ilmoittaa
haukkumalla sen isännällensä, joka kuitenkin on ruudilta ja hau-
lilta liian saita orawcm ampumaan. Kirineellänsä kolkuttaa
hän puuta, jossa omiva istuu. Jos tämä hypätesscinsä toiseen
puuhun ei putoa maahan, kertoo metsästäjä puun-kolkuttamisla
niin kauan kunne oralva enää ei hyppääkäcin puusta puuhun.
Vaan isiuu uppi-niskaisesti paikallansa. Tällöin hakataan puu
poikki ja sen kaatuessa joutuu otus Välttämättömästi odottaman
koiran hampaihin. Omivan hinta ivaihetelee täällä 6ja 10
lopetan Malilla hop. Harmemmin saadaan repoa, joka on ivai-
kea pyytää, ja armaten ivielä harmemmin karhua. Metsä-lintuja
pyydetään loukuilla (W. o^onon^), jotka asettaan ei koivan
kauas kotoa, niin että ivaimot ja muu kotona elämä heikompi
kansa hyivin ivoipi ne hoitaa. Keiväällä tapetaan myös paljon
Vesi-lintuja, joita pyydetään menoilla eli ammutaan jousella,
joka kalu ivielä löytyy joka talossa.

Kalastaminen, jota Taivdalla ja sen syrjä-jokiloilla ei ole
koivan antoisa, tapahtuu siellä tamallisesti taimella siten että joki
soweljaassa paikassa lähellä kotia kokonansa suletaan ja suluissa
olemiin pottiin asetetaan suuria, päre-puikoista tehtyjä mertoja.
Näitä pyydyksiä hoitaivat samoin Vaimot ja muu koto-kansa.
Wacm pohjaisen Soswan Woguuleilla on kalastaminen suurem-massa armossa ja suuremmasta hyödystäkin. Heti Metten auet-
tua ja tulwa-iveden laskeutua keräytyivät he suurissa parmissa
joen-suu-paittoihin joko Sosivalla eli Ob-joella, ja elämät niissä
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kalastaen koko kesän syys-kuuhun asti. niin että hiriven pyytö
täällä jääpikin useammalta tekemättä. Taivallisin pyydys on
nuotta, ja sen, joka ei ole nähnyt tämmöistä kalan-pyytäjä-kylää
Sosman eli Obin rannalla, on maita uskoa sitäkalan-paljoutta,
joka täällä ivuosittain tapetaan. Woguuli ei koskaan suolaa ka-
laa, siitä syystä että hän suolaamisen pitää hyödytöinnä Herkun-
Valmistuksena ja että hänellä ei ole Maraa ostaa suolaa niin
paljon kuin siihen tarvittaisiin. Mitä hän perheinensä ja koiri-
llensa ei paikalla syö —ja se ci ole Vähä — kuiivatacm ilmassa eli
saivustetacm tut-sian ympärille asetetuilla martailla talmen Maraksi.

Se, joka on matkustanut Wenäjällä, on kyllä pian tullut
haivaitsemacm, että kaupunkien kaduilla renikoiden ja muiden sen-
kaltaisten herkkujen seassa myös myödäön hänelle tuntemattomia
rustotta pawun-kokoisia jywiä, joita rahivas, olletikin pyhä- ja
juhla-päiivinä, syödä raksuttelee ja joista Wenäjällä kauppa-mies-
ten rouivien sanotaan pysymän niin hyivässä lihassa kuin he ta-
ivallisesti owat. Nämä jymät omat ketri-puun käwyssä kaswawia
pähkinöitä, joita saadaan Siperiassa ja joiden kerääminen tämän
maan köyhillä Woguuleilla ja Venäläisilläkin sen pohjaisemmissa
tienoissa on sangen painama syrjä-elatus-teino. Naula näitä
pähkinöitä maksaa esim. Kascmissa 7 eli 8 kop. hop., Maan pai-
kalla ei puudcm hinta ole kalliimpi kuin noin 3 eli 5 ruplaa pa-
perissa. Mutta milloin hyivä pähkinä-ivuosi sattuu, ivoipi yksi
perhekunta niitä helposti kerätä useampia kymmeniä puuta ja
näin ilman suuretta maimatta lunastaa hyivät rahat.

Niinkuin edellä sanottiin ataivet Loswa- ja Pelym-joella
eläwät Woguulit ivahan maatakin iviljellä, jonka kanssa myös
hemaisten ja karjan pito luonnollisesti yhdistäksen. Venäläisillä
Pelymissa ja sen seuduilla on se yleinen ivaltus, että maan-
Viljely ei näissä limoin tahdo enää menestyä. Mutta koko-
naista leiveys-pykälää pohjempana Pelymia eli Vähäistä ete-
lämpänä 61:tci pykälää, Massemn paulissa Pelym-joelta Vähän
syrjään, on eräs Woguuli Vähitellen raatanut itsellensä niin hy-
ivät pellot, että hän suurine perheinensä leiivän puolesta tulee
omallansa aikaan ja hyminä ivuosina ivielä myöpikin isot mää-
rät eloa. Tämä todistaisi, että maan-miljely täällä ahkeralla
raatajalla ivielä palkitsee waiwat, ehkä kyllä halla useasti hälvit-
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tää hänen toimonsa. Kuitenkin on sanottawa, että mainittu
paikka on pohjaan päin iviimeinen, jossa maan-miljelyä löytyy,
sillä siitä noin 30 Virstaa pohjempana olema Atimje-paul ei
enää iviljele muuta kuiu naurista ja sitäkin hyviin ivähcin. Jäl-
kimäinen kylä on myös Viimeinen tällä kohdalla, jossa heivosia
tawataan.

Heinosen siassa pitäivät Veresow'em piirikuntaan kuuluivat
Woguulit peuroja. Harivalla on niitä kuitenkaan enemmän kuin
joku kymmenkunta, ja eräs parin sadan peuran isäntä Tapsje-
joen latwalla on näissä seuduin mainio pohatta, ehkä hän Ob-
dorskin tienoossa rikasten Samojeedein rinnalla, joilla tätä omai-
suutta on tuhcms-määrin. kätvisi köyhäksi raukaksi. Veresow'an
seudussa taivatacm kuitenkin »varakkaammilla Woguuleilla jo He-
inosiakin ja lehmiä, maikka kumminkin kahden iviimeisen muoden
korkea mesi jokiloissa on tehnyt, et'ei heinää silloin ivotu tehdä
ensinkään, jonka tähden sekä Woguulien että Venäläisten taas
on täytynyt melkein ivähiin häwittää karjansa ja hewosensa.

Maa eli oikeammiten metsä on Woguuleilla yhteinen, jossa
jokaisella, joka Maan kykenee, on täysi oikeus pyytää mitä itä-
nänsä ivoipi. Peiym-joella, jonne alempana asumat Venäläiset
taliven ajaksi tulewat metsää pyytämään, eiwät Woguulit heitä laske
metsäänsä muuten kuin yhdessä jonkun heikäläisensä kanssa, ja
näin yhtymät Wenäläinen ja Woguuli pieneksi yhdyskunnaksi,
jossa Woguut Venäläisen kanssa jakaa metsästys-oikeutensa ja
tämä taas pitää hänen leimassa, mutta kaikki saalis pannaan
kahtia. Kala-Mesi sitä ivastaan pidetään tarkemmassa, niin että
kullakin joen-suulla eli muulla kalastus-paikalla omat tietyt isän-
tänsä, joilta Venäläiset ainoastaan ivuokraamalla ivoitvat ne
saada käytäciksensä.

Harivat ihmisten asunto-siat lieneivät niin surkeat ulko-muo-
doltcmsa kuin Woguulien kylät eli Paulit omat. Ne omat aina
raketit tuimalle paikalle joen rannalla ja enimmten semmoisiin
kohtiin, joissa pienempi joki yhtyy suurempaan, sillä joen-suissa
on kalan-pyyntö parempi kuin muualla 1« jokia myöten on sekä
taimella että kesällä huokeampi litkua kuin metsää. Kylät seiso-
mat kaukana toinen toisestansa, päiivän matkan, kahden ja kol-
menkin päässä, sentähden että kullakin olisi metsästys- ja kalan-
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pyyntö-alaa kyllä. Kylässä on leimallisesti Vaan kaksi eli kolme
jurttaa; Viis jurttaa on jo suuri kylä, ja isoin paul, jonka minä
matkallani olen lamannut, on edellä-mainittu Atimje-paul Pelym-
joella, jossa on seitsemän jurttaa. Jurtat omat kahden-laiset:
talivi- ja kesä-jurtat. Edelliset omat rccketut hirsistä, sammalletut
ja tuohella matkojen kanssa katetut. Ne owat harivoin suurem-
mat kuin kolmea syltä kultakin seinältä. Omi, jonka edessä har-
woin on mitään porstuaa eli suojaa, on taivallisesti etelään
päin, warmacm siitä syystä, että tuuli siltä puolen on ivienompi
kuin muut tuulet. Owen Vierus-nurkassa on pieni, aiivan eng-
lcmnilaisen kamiinin lamoin rakettu, samesta ja ruohosta kyhätty
tuli-sia, jossa tuli palaa kaiken päimää, Vaan jonka torwi yöksi
katolta käsin peitetään tuohella. Lämmintä tästä uunista ei kui-
tenkaan tulen sammuttua ole toilvomista, sillä se on liian pieni
ja liian huonoista aineista tehly, ja onkin yöllä herätessä näissä
jurtissa aika ivilu, kuin ilma sattuu kylmempi olemaan. Walo
tulee jurttaan pienestä ikkunasta, joka taivallisesti on lasisia.
Vaan sen puutteessa myös kalan-nahkasta eli paperista ja tai-
mella jäästä. Pitkin jurtan seiniä kulkee nom puolta kyynärää
korkeat, hyivin leiveät lavitsat, samoin kvin Tctarilaisten asun-
noissa, jotta owat katetut tuohella eli kaisloista kudotuilla kat-
teilla. Armollisemman mieraan tullessa leivitetään laivitsalle hä-
nen leivcitäkseen useampia peuran-nahkoja. Oudon ei ole kuiten-
kaan hyivä leivähtää tälle kyllä iviehättäivälle sialle, sillä taival-
lisesti on se täynnä kirppuja; hänen on parempi istua sille pie-
nelle rahille, jota pidetään pöydän asemesta. Jokaisien jurttaan
kuuluu yksi eli pari pientä, korkeille pylmäille rakettua aittaa, ja
aitan takana jo seisoo jylhä kuusikko, jonka huminaa ja raitista
hajua Woguuli niin rakastaa. Kesä-jurtat, joihin hän aina
muuttaa lämpimän ajaksi asumaan, maitta jäisikin talivi-jurtien
paikalle kesäksi, owat tuohesta ja Sosiva-joella kukkuran-muotoi-
set. Niissä on tuli-sia keskellä jurttaa ja sawu menee ulos sen
kohdalle tehdystä reiästä katossa; ne omat latteattomat ja muu-
tenkin Maillinaisemmat kuin talmi-jurtat.

Tämmöiset owat Beresow'cm piirikunnassa eläwien Woguu-
lien asunnot. Eteläiset Woguulit eli Pelymin ja Losivan mar-
silla asuivaiset pitäivät harivoin kesä-jurttia, Vaan eläivät kesän
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taliven hirsistä raketvissa asunnoissa. Ne eiivät eroa Soswalais-
ten jurtista muussa kuin siinä että edellä-kirjoitetun tuli-sian Vie-
reen on muurattu ison-lainen pata, jossa ruoka keitetään ja jonka
alta nousema saivu eri torlvella johdetaan tuli-siaan, jonka tor-
westa sekin menee ulos. Näiden eteläisten Woguulien nähdään
jo rakentaman Venäläisiäkin tupia, jotka taivallisesti asetetaan
jurtan perään ja owat kamarin eli ivieras-huoneen asemesta.

Huone-kalut ja muut aseet eiivät tällä taivoin eläivällä kan-
salla ivoi olla monen-laiset. Paitsi koiraa on Woguulilla pyssy
kalliin taivam, ivaitta heidän pyssynsä taivallisesti owat huo-
nointa lajia. Muita aseita on hänellä: keihäs karhua ivasten,
kirives ja suuri puukko, joka ynnä tulusten kanssa aina riippuu
ivyöllä. Paitsi kattilaa eli pataa owat kaikki muut astiat, yksin
lusikatkin ja kätkyet, tuohesta, jota he osaamat hyivästi käyttää,
ehkä heidän siitä tehdyt kalunsa eiivät ole läheskään niin sielviä
kuin pohjaisessa osassa Suomea tuohi-kalut tehdään. Wenheet
pienemmillä joilla ornat yhdestä pölkystä onnennetut ruuhet,
mutta rakennukseltansa hyviin sujcckat ja niin matalat, etta niitä
ci käy soutaminen, maan ajetaan eteen päin melomalla. Sos-
walla ja Obilla owat Woguulienkin wenheet suuremmat ja masto-
niekat, ja kuin koko perhekunta lähtee Mesille, yhdistetään kaksi
Venhettä rinnakkain ja katetaan tuohella.

Waatteus on eteläisillä Woguuleilla yhden-lainen kuin sen
seudun Wenäläisillä, se maan erotusta että heidän pukimensa
omat huonommat ja repaleisemmat kuin näiden. Soswcm Wo-
guulien waatteus on se hyivin tunnettu malitsa, joka kesällä on
Wenäjän sarasta, taimella peuran-nahkainen ja kaksin-kertainen,
niin että päällimäiftn malitsim karma-puoli on nlos-päin, ali-
maisen sisään. Lakista eiivät Sosivalaiset tiedä mitään. Kesällä
on heillä päänsä ainoana peitteenä pitkä ja paksu tukka, joka le-
titetään kahdelle koivasti punotulle letille; talivella sitä ivastaan
peitetään pää ja kaswot maltsan kaulukseen ommellulla kukkarolla
myös peuran-nahkasta. Jalkineet owat kesän taliven peuran-nah-
kaiset pittä-ivartiset pietsut, tunnetut nimellä pimy, ollen kesci-
pimy tehdyt nahkasta, josta karma on ajettu pois, jota ivastaan
talivi-pietsut owat kartvan kanssa ja kaksin-kertaiset. Alus-ivaat-
teet (paita ja housut) owat muutamilla Wenäjän piikosta, useam-
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milla nekin peuran-nahkasta. Waimojen puku on myös peuran
nahkainen, leikattu melkein - samoin kuin Tatarittarien päällys-
lvaate; päässä on heillä suuri huimi irrallcmsa, jolla ivieraan
lähestyessä peittämät silmänsä samoin kuin Tatarittaret. Myös
omat heidän lettinsä niinkuin tviimeksi mainittujenkin palmikoidut
hohtaivilla nauhoilla, helmillä ja muilla helistimillä. Sormet
omat täynnä maski-sormuksia, joita nähdään miestenkin sormissa.
Merkillistä on, että Woguulittarilla kädet ja jalat omat koriste-
tut iho-piirroksilla, jotka omat monen-muotoisia, aika siemiä kie-
kuroita ja jota tehdään lapsuudessa neulalla pistelemällä ja neu-
lan haamat ruudilla hieromalla.

Ruoassansa ei Woguuli ole ylen herkullinen eli hyleksilvä.
Hänen ainoa elatuksensa kesän tallven on metsä-linnut ja kala,
sillä erotuksella että ne kesällä omat iverekset, mutta talivella kui-
watusta keitetään. Peuran ja hiriven liha on hanvemmassa eikä
rakkaa muiden syödä kuin mamttaampien. Eteläisille Woguu-
leille on suolan ja leiman nautinto jo tullut tarpeeksi, mutta
Sosivan asujat pitätvät näitä aineita Vielä herkkuina Vaan,
joita isa kirkolla eli kaupungissa käydessään tuo jonkun Vähän
lapsille tuomisiksi niinkuin talon-poika meillä sokuria ja Veh-
näistä. Tupakan nautinto on täällä ainoa herkutteleminen ja
niin yleinen, etta Pelymin Woguulissa mainiotkin ja tytöt ah-
kerasti polttamat tupakkaa ja jälkimäisilläkin on oma piippunsa;
Sosmalaiset sitä ivastaan eiivät polta tupakkaa, maan nuuskaa-
wat. Pihkan pureminen on myös yleinen ja sitä sanotaan ter-
Veelliseksi keri-puttia Vastaan. Yleisesti ivoipi Woguuli paljon
kärsiä nälkää, ja monesti tapahtuu hänelle metsästys-matoil-
lansa, että kattilan puutteessa täytyy useampia päiiviä ja Viikko-
kaudenkin elää raalla kalalla eli teirin-lihalla, joita hän nautitsie
Vähimlnättäkään ivalmistuksetta. Vaan ruoan ääreen pääs-
tyänsä on hän mies Velkansa takaisin ottamaan, ja se ei ole
mikään kumma että Woguuli yhdellä atrialla lopettaa neljä Viisi
leiriä, päälle Vielä ryyppää niiden liemen ja leimaksi syö kui-
Vaa kalaa.

Ruumiin-rakennukselta owat Woguulit keskin-kertaista ko-
koa. Lyhyt-kasivuisia miehiä nähdään heidän siassansa Harmoin,
mutta sitä ivastaan sangen usein hyttiinkin pitkiä. Kuin metsä-
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mies konsimansakin on Woguuli keivyt jalalta, Vaan hartea-ivoi-massa ei hänen sanota ivetäivän Vertoja Venäläiselle. Muoto
on pyöreä, kasviot Vähän ulos-seisoivat niinkuin kaikilla Suo-
malaisilla, nenä leiveä muta ei litteä, hiusten yleisin karma on
mustan-ruskea, ja silmät aukeat ja pyöreät niinkuin muillakin
ihmisillä, ehkä ne useasti owat siilautuneet siitä paljosta siivusta,
jossa tämäkin kansa elää. Mongolilaista, jota muutamat mat-
kustajat muka owat olleet löytäwinänsä Voguuleissa, en minä
heissä ole hawainnut mitään, jos siksi ei luettane sitä että ete-
läisissä Voguuleissa, marsinkin Konda-joella asumissa, kasivot
monellakin seisomat hyivin ulkona, hiukset owat piki-mustat, ihon
karma tumman-kalmea ja parran kasmu heitto, jonka pohjaiset
Woguuiit siten ivielä ivähentätvät, että karivat nuoruudessa juu-
rinensa nyhdetään pois. Mahtcmeivct siis mainitut Kondalaiset
olla enemmän sekoitetut ivierailla kansan-aineilla kuin heidän poh-
jaiset iveljensä, jotka ulko-näössä enemmän lähenemät muita Suo-
malaisia kansoja, joka luulo on sitä toden-mukaisempi kuin heidänmaansa muusta Woguulien alasta on lähinnä ja aivoinna ete-
lästä ja idästä tulleille »vieraille kansoille.

Säivyltänsä on Woguuli huoletoin ja tyyni luonnon-lapsi.
Keskenänsä rupattaivat he ja nauraivat alinomaa, ja heidän pu-
heessansa kaikuu erinomainen hymcin-tahtoinen soinne, joka epäi-
lemättä todistaa katutöiltä ja lempeätä mielen-laatua. Tämä
koskee olletikin Soswan Woguuleja, sillä niissä, jotka elämät
lähempänä Venäläisiä ja owat siivistyneempiä, omat nämä pa-
remmat puolet enemmän eli wähemmän häwinneet. Vaikka ei
koston-himoinen suuttuu Woguuli pian pienestäkin loukkauksesta,
maan leppyy myös pian ja sydämellisesti. Niina päässä on
hän kuitenkin ivallatoin ja tällöin ei ole hyivä hänen kanssansa
taistella. Tämmöiseen tilaan joutuu hän kaikeksi onneksi Har-
moin, kerran eli kahdesti ivuodessa kaupungissa käydessään ivaan,
sillä iviisaalla ivaroivcnsuudella on kapakkojen asettaminen jaylei-
sesti miinan myönti heidän kylissänsä loivasti kielletty. Iksi
suuri Mika on Voguulilla kuitenkin ja se on se, että hän on sa-
nomattoman laiska kaikkeen muuhun työhön kuin metsän-käyntiin,
jonka tähden Voguulilainen työ-mieskin Venäläisen työssä saapi
Vaan puolen sen Verran palkkaa kuin Venäläinen. Käsi-töissä
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on tämä kansa sangen typerä. Vaimot kyllä ompelemat Vaat-
teet sekä itsillensä että miehille, jossa he käyttämät rihmana joko
peuran suonia eli iviholaisen kuitua. Vaan miehet eiivät ym-
märrä tehdä kaikkia omia kalujansakaan, sillä seppiä ei heidän
siassansa löydy missään, maan täytyy Pyssyt korjauttaa ja muuta
taottaa Venäläisillä sepillä. Eastsnin ja Hagemeisterin ilmoi-
tus Ostjakeista, että nämä muka olisiivat hyiviä huoneen-salma-
jia, on ilmasta temmattu ja sille uauraa jokainen Siperialainen,
joka kyllä tietää että täällä pohjan perillä rakettaessa työ-miehet
täytyy kaukaa tuottaa, maitta Voguuleja ja Ostjakkeja kyllä ki-
hisee ympärillä.

Woguulin uskonnollinen tunto on se iki-ivanha lumous-
usko (schamcmism), joka useammilla muillakin pohjais-Aasian kan-
soilla täyttää hengellisen tarpeen. Hän on tosin kastettu, on
saanut kristillisen nimen ja on kirjoitettu jonkun kirkon kirjoihin ;

myös ivihttää hän itsensä papilla, kastattaa lapsensa papilla ja
luettaa haudan papilla, kuin joku kuolee hänen perheestänsä, jos
nim. pappi sattuu liki-seuduille, joka kaukaisemmissa kylissä ei
koskaan tapahdu. Kerran eli kahdesti ivuodessa kirkolle tulles-
sansa muissa asioissa pistäksen hän kirkossakin, asettaa tuohuksen
jonkun pyhän-kuivan eteen ja ristasee siinä mahan silmiänsä.
Waan muuten ja sisällisesti on hän mielä täysi pakana, ja kuin
ei hän ole saanut ivähäistäkään opetusta kristin opissa, ei se
lienekään ihme että hän Mielä luottaa pikemmin niihin ivoimiin,
joiden aivulla hänen esi-isänsä owat eläneet ja joilta hänkin toi-
woo onnea metsän-pyynnössä, kuin niihin uusiin jumaliin, jotka
Vaan Vaativat ylen isoa uhraamista eimättä metsästykseen näytä
mitään ivaituttaivan. Woguulien kristin uskoon kääntäminen
alettiin menneen ivuosi-sadan alku-puolella, ja oli enemmän ivctti-
ivaltaista epä-jumalten kumien hälvittämistä tuin uskon saarnaa-
mista. Siitä saakka owat he olleet nimi-kristtyitä, mutta Maitta
epä-jumalten kuivia ei liene rakettu uudestaan, kuuluu Woguu-
leilla Vielä olewan ivissit uhri-paikat metsissä, joissa uhrataan
peuroja, metsän-nahkoja ja hopea-rahojakin metsästys-onnea saa-
dakseen jumaloilta. Ehkä näitä uhria ja uhraus-paikkoja pide-
tään salassa ivirka-miehiltä ja yleisesti Venäläisiltä, tapahtuu
kuitenkin, että Venäläisetkin ottamat osan uhrissa, kuin. joten
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edellä sanoimme, yhdessä Woguulien kanssa lähtivät metsälle.
Sen pienen yhdys-kunnan jäsenet tekemät tällöin toinen toisel-
lensa uskollisuuden malan karhun kuonon kautta s. o. he leikkaa-
mat Veitsellä eli pumseivat karhun kuonoa merkiksi, että jokaVa-
lan rikkoo, sen syököön karhu, jonka tapahtumisesta niin Woguu-
lit kuin Wenäläisettin owat lujasti wakuutetut. Karhun suuresta
kunnioittamisesta, joka oli yleinen Suomalaistenkin esi-isissä eikä
liene meidän maassamme mielä nytkään lopen sammunut, löytyy
Woguulien seassa mielä muitakin jälkiä. Niinkuin Suomen met-
säisemmissä tienoissa, joissa tätä eläintä Mielä löytyy, sitä Har-
moin nimitetään oikealla nimellänsä, ivaan mainitaan mesi-käm-
menen nimityksellä eli millä muulla imarrus-sanalla, niin Malt-
toivat Woguulittin hänen nimensä mainitsemista ja kutsumat
häntä taivallisesti ivanhukseksi (andschuech), jolla epäilemättä
tahdotaan kunnioitusta osoittaa. Ia niinkuin muinaisten Suo-
malaisten Kaleivalassa nähdään karhulle pitämän peijaiset ja juh-
lallisesti mieltämän hänen tappamistansa, niin talutetaan hän
Wognulientin seassa soitolla, laululla ja Pyssyjen ampumisella
kylään, jossa hänen kuolonsa sitten imetetään pidoilla ja juo-
mingilla.

lugrin maan kauppa metsän-nahkoilla oli jo lvanhoina ai-
koina kuuluisa. Ennen Venäläisten maahan juurtumista oli se
Syrjänein mallassa, joiden tosin nyky-aikoina on täytynyt jakaa
sen Motot Venäläisten kauppiasten kanssa, maan joilla ivieläkin
on tämän maan kaupan-liikunnossa suuri osa. Arhangelin lää-
nin Mesinin piirikunnan Syrjänit omat ne, jotka tätä kauppaa
käymät ja jotka tvuosittain kahta tietä kulkeivat Uraalin poikki
Beresow'an ja Obdorskin markkinoille. Eteläinen näistä teistä
menee Beresow'asta Sosivaa ja sen syrjä-jokea Sigmaa myöten
ja sitten Uraalin poikki, joka tässä kohden on niin kapea, että
»Viimeisistä jurtista Beresow'an puolella. Sigman latvioilla, ivoipi
hyivän kelin aikana peuroilla joutua wuoro-taudessa Petschora-
joelle, ja niin keivyt yli-päästci, että tätä tietä myöten ivuosittain
tulettaan Petschomlle useampia tuhansia puutta jauhoa, jota Si-
periassa on huokeampi kuin siellä, kuin myös sieltä taas tänne
kaiken-laista raskasta kalua niinkuin: tiriveitä. Pyssyjä, patoja
j. n. e. Toinen pohjaisempi tie kulkee Obdorskista Sob- eli
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Synje-jokia myöten Petschoracm juoksewan Ussem latwoille (jota
jokea myöten Castrsn tuli ensi kenan Siperiaan) ja sitten Ussaa
myöten Petschoralle. Kaikki kauppa tässä maassa tapahtuu ra-

hatta tahi, toisin sanoen, on Vaihto-kauppaa, jossa tawaran hin-
nan yleisenä määränä on orawa. Niinkuin Tscheremissien kie-
lessä sana vr merkitsee sekä o raivaa että kopeikkaa, samoin
Voguulienkin murteissa sana lin (len), niin että esim. riuna
on Voguuliksi lou lin (l 0 omivaa), rupla schet lin eli sat
len (100 omivaa). Vaan kuin orawcm hinta nyt oikeastaan
on paljoa suurempi niiden aikojen hintaa, jolloin tämä käytös
toivoi kieleen, lisäämät Woguulit rahaa mainitessaan, erotukseksi
oikeista omivista, talarin kielestä otetun sanan oksa (raha) sum-
man jälkeen, ja sanomat esim. kymmentä ruplaa: lou schet lin
oksa (10 salaa omivaa rahaa), jota ivastaan lou schet lm
yksinänsä olisi 1,000 oikeata omivaa, joiden armo nyt on monta
Vertaa enemmän kuin 10 ruplaa. Syrjänein ja Wenäläisten
kaupassa täkäläisten kansojen kanssa on juurtunut ivelka-kauppa,
joka näille jälkimäisille ci moi olla muuta kvin hyttiin Vahin-
gollinen. Kauppias antaa nim. tamamtansa ostajalle weiccksi
tuleman metsän-saaliin päälle, jossa hän armattamast lukee kor-
keamman hinnan tamamllensa kvin jos se rahalla eli nahkoilla
ostettaisiin, ja ivelkaa maksettaessa taas polkee hän ivelka-mie-
hensä tamama. Se tekee tämän hitaaksi maksamaan, saattaen
hanen myömään taivamnsa ennen muille kvin Velkojallensa; josta
syystä kvin myös »vahinkojen tähden kuoleman eli petoksen kautta
kauppiaan täytyy, uutta Velkaa antaessimsa, panna taivarallensa
korkea, useasti kaksin-kertainen hinta. Seuraus tästä iveta-kau-
pasta on monellenkin Woguulille ja Ostjakille se, että paljon
metallillansa ja Vähä-onninen oltuansa metsän-pyynnössä hänen
täytyy joko itsensä lähteä eli poikansa lähettää iveltojalle työhön,
joka useasti muuttuu elin-aikaiseksi orjuudeksi ja jossa hän eli
poika kokonansa hukkuu heimostaan ja kansastansa.

Woguulit eiwät jakcm sukuihin niinkuin Samojeedit jamoni
muu Siperian kansa, maan omat jaetut Venäläisten taivalla ivo-
lostihin, joissa heillä on omat goloivansa ja stenschinat. Heidän
muinaisesta oma-ivaltaisista hallituksestaan ei ole muuta muis-
toa jälellä, kuin että Sosiva-joella pari heimokuntaa Vaativat
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kniäsin (ruhtinan) nimeä. Minä taivatessani kaksi tämmöistä
ruhtina-sukuista Woguulia en löytänyt heidän muussa eroaman
toisista kansalaisistansa kuin siinä että heidän silmänsä olimat
puhtaammaksi pestyt kuin muiden; mutta asunto, waatteus, as-
kareet ottivat heillä aiivcm yhden-laiset kuin toisillakin, joilta he
myös eiivät näkyneet waatiwan mitään erinäistä kunnioitusta.
Muuten hallitaan Woguulit ja muut täkäläiset kansat taivallisilta
Virka-miehitä Beresow'asta ja Obdorstista käsin, joka hallitse-
minen ei olekaan Vaikea heidän nöyryydellänsä jakuuliaisuudel-
laan. Sillä uskollisempia alamaisia ei löytyne kuin he omat;
jota paikassa kysellään matkalaiselta kuinka sorni khan (kultai-
nen thtm s. o. keisari) ivoipi, minkä-lainen hänen asuntonsa on,
jos hän pukeupi niihin nahkoihin, joilla he jasakan maksamat,
jos hänkin syöpi teiriä ja tuimaa kalaa j. n. e. Eikä näillä
kansoilla suinkaan olekaan syytä toiivoa itsellensä parempaa halli-
tusta kuin se, joka heillä on. Heidän jasattcmsa (iveronsa) on
hyivin ivähäinen ja tulee heille runsaasti palkituksi jo ainoastaan
sen kautta, että kruunu omasta hinnastansa antaa heille täyden
tarpeen truutia. Suuria rasituksia ivirka-miesten puolelta eiivät
he myöskään kärsi, sillä riitansa mtkaselvat he keskenänsä oikeutta
käymättä, ja elämät muuten niin kaukana Virka-miehistä että
nämä eiivät näe heitä kuin kerran ivuodessa s. o. jasattaa mak-
settaessa; paitsi sitä owat hekin jo tottuneet kaipaamaan, missä
heitä rasitetaan, ja tämä on tehnyt mirka-miehet ivaroivammiksi.

Tämmöinen on Woguulin nykyinen elämä. Meille näyttää
se oleman täynnä puutetta ja kurjuutta, ivaan ivoguulilaisesta
katsannosta on asian laita toisin. Hän ei ole kenenkään herra
eikä kenenkään orja, tekee työtä milloin ja missä ivoipi ja tahtoo,
syöpi mitä Jumala antaa eikä jasakan suoritettuansa pettää ke-
tään. Todella, menetteli hänen elämätänsä keski-Wenäjän orjan
oloon, joka elää kaikilla lahjoilla siunatussa maassa, joka päiviä
kyntäen peltoja, joiden yli silmä ei kanna. Vaan jonka pahna ei
ole parempi kuin Woguulin, joka talmi-kauden kituu nälässä ja
puutteessa ja jota päällisiksi mielä alinomaa rääkätään ja häiri-
tään, — kuka ei sanoisi Woguulia onnellisemmaksi tämmöistä
kurjaa raukkaa?
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Neljäs Kirja.

Pietarissa tammi-kuussa 1859.

Viimeinen jakso matkaani, Obdorskista Pietariin, enem-
män kuin puolen-iviidettä-tuhcmnen Virstan pituinen, on itselleni
merkillinen sen ivuoksi, että se käsittää monessa katsannossa ko-
konansa tvasta-tälttäisiä asioita. Tämän matkan yhdessä päässä
omat Obdorsk ja Beresoiv, toisessa Moskoma ja Pietari; yhdessä
istuu Ostjllttilainen ruhtinas, peuran-nahka-teltassansa halliten
Vähä-lukuisia köyhiä kansalaisiansa, toisessa käypi koko suuren
Wenäjän-waltatunnan hallitus-kone lukemattomilla rattailla; yh-
dessä riemuitsee Ostjakki muutamien haukien saaliille, toisessa
pyytäivät rahan ja kaupan ruhtinat Voittoa sata-tuhansittain;
yhdessä on Viina-ryyppy jäätyneen kalan kanssa kyllä ilahuta-
macm ihmisen sydäntä, toisessa eiivät maa-ilman hienoimmattaan
nautinnot Moi elähyttää hettumallisten kylläistä mieltä; yhdessä
ajetaan peuroilla, toisessa lennetään rauta-teillä. Tämmöisiä
ivasta-kälttäisyyksiä Voisi tältä matalta luetella enemmänkin, ja
helppo olisi niistä kirjoittaa Vaikka kokonainen kirja; Vaan kuin
minulla ei aika eikä halu anna sitä tehdä, niin olkoon lukija
hyivä ja tyytyköön niihin muutamiin muistelmiin, joilla tässä
nyt hänestä niinkuin matkastanikin eroan.

Veresow'an kaupunki oli se paikka, johon tämän-edelli-
sessä kirjassani matka-kertomukseni lanka loppui. Tämä kaupunki
on tullut kuuluisaksi siten että mainio Menschikoiv, Pietari ensi-
mäisen ystäwä, mallasta langettuansa lähetettiin tänne maa-pa-
kolaisuuteen. Tämä merkillinen mies, leipurin-oppi-pojasta nous-
sut Wenäjän mallan ensimäisetsi ylimyksiksi ja hoitajaksi nuorelle
keisarille Pietari toiselle, jolle hän myös tahtoi antaa tyttärensä
puolisoksi, kuoli samoin kuin tämä keisarinnaksi aimottu tyttären-
säkin Beresow'acm, ja halpainen puu-risti merkitsee sen kohdan
Veresow'cm hautaus-maalla, jossa tämän isän-maallensa suuria
paliveluksia tehneen miehen tomu lepää. Menschikow'an Vihol-
lisia Dolgorukyn Voimallista sukua kohtasi Maan muutamia ivuo-
sia häntä jälkeen sama onnettomuus, johon he olimat hänen tuo-
minneet: he lähetettiin tähän samaan Veresow'aan ja ivaino heitä
kohtaan oli Vielä loivempi kuin Menschikow'aa kohtaan. Ensi-
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maisen Pietarin miehistä oli mielä Ostermannikin niitä, joiden
paliveluksen ja ivaiivat sen-aikuinen Wenäjä palkitsi Siperialla;
hänkin lähetettiin ja kuoli Veresow'aan, ja yhden-lainen risti
kuin edellä-mainittu Menschikow'an haudalla olema seisoo hänen-
kin lepo-kammionsa päällä ja herättää käivelijän mielessä surul-
lisia mieli-johteita.

Näiden muistettawien miesten onnettomuus ja sen kanssa
yhdessä tapahtuneet kumoukset Wenäjän hallituksessa owat anta-
neet Beresow'em kaupungille erinomaisen kuuluisuuden, jota se
muuten ei suinkaan ole ansainnut. Se on tätä nykyä Tobolskin
läänin pohjaisimman piirikunnan päci-kaupunki, niimmuodoin lei-
mallisten piirikunnan-ivirka-miesten istuin. Muita asujia on siinä
kolme eli neljä kemppa-miestä, puoli sataa kasitta ja noin puoli-
toista tuhatta köyhää porlvaria, jotta elämät osittain kalcm-pyy-
döllä osittain myös kalan- ja metsän-nahkojen-ostosta Woguu-
leilla, Ostjakeilta ja Samojeediltä, kuin myös heille myömisestä
heidän tarpeitansa: jauhoja, suolaa, kirlveitä, tupakkaa ja rih-
kama-taivaraa. Nämä asujat elätvät yleiseen löyhästi, jos asun-
noiten utto-näöstä tvoi »varallisuudelle ottaa määrän, sillä ne
owat Wenäjän kaupunginkin rakennuksiksi koivan huonot ja sur-
keat. Tähän köyhyyteen luulen suurimmiksi syiksi laiskuutta ja
juoppoutta, jotka Wenäjän kansan peri-synnit täällä saamat hyös-
tyä sitä paremmin kuin ei ole minkään-laista kanssa-käymistä eli
yhteyttä ulko-maalaisten, eikä paljon ulko-kaupunkilaistenkaan
kanssa, joiden esi-mertti ja siiveämpi elämä möisi kehottaa luo-
pumaan isiltä perityistä pahennuksista. Sen lisäksi on luonnon-
kin raakuus niin ankara, et'ei minkään-lainen Milja ota kas-
ivaaksinsa, ivaitta paikka ei ole pohjempana meidän Kajaania.
Kaikki ruoka-neumo on siis tuotawa tuhannen ivirstan päästä
Tobolstista, s. o. ei ainoastaan jauho ja suurimat omat ostet-
taivat. Maan myös ne Wenäläisten elämän-laadussa niin Malt-
tamattomat aineetkin: kaali, kurkut, lyötti ja potaatit. Arivattaiva
on ett'eiwät ivarat kaikilla asujilla riitä kaikkia näitä aineita os-
tamaan täysin tarpein, ja tämmöisestä puutteesta syntyy heissä
useasti häivttäiviä tautia, joista se hirmuinen teri-putti sanotaan
pelättättiimnlätsi. Heinän-saalis joki-rannoilla on taivallisina ivuo-
sina sangen runsas, jonka-tähden näillä seuduin karjaa ja heivo-
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sia Voidaan pitää ja pidetäänkin jotensakin paljon. Waan aika
Välistä, niinkuin nyt kolme Vuotta takaperin, nousee Vesi Obissa
niin korkealle että heinän tekeminen on mahdotoin, ja tällöin
täytyy asujien hävittää heivoset ja karja. Vahinko, jota paran-
tamaan monellakaan ei ivoimat riitä ja jonka jälkiä Varakkaam-
matkin eiivät Voi ennenkuin useampien tvuosien kuluttua saada
tuntumattomiksi. Taivallisen sarivi-karjan siassa pilämät Bere-
sow'an asujat tämän maan omituista karjaa peuroja, joita muu-
tamilla on sita-lukujakin. Kesäksi ajetaan peura-karjat kauas
Uraalin kylelle, jossa palkatut Ostjakilais-paimenet tuiettamat
niitä yhdeltä laitumella toiselle. Waan jokien jäädyttyä tuodaan
ne isännän saapumille ja pidetään sitten koko taimi noin parin
kolmen kymmenen ivirstan päässä kaupungista, joista heitä on
nelppo saada tarvittaessa ajoihin eli teurastettaa. Huiskamattin
Veresow'em kaduilla taltvisien aikaan peura-troikat, joilla kaunot-
taretkin tässä kylässä mkastalveit ajella ilmailemassimsa. Köy-
hemmät asujat käyttämät puun ja iveden ivetoon koiriakin, joita
kaksi on kyllä ivetämään tawallisen korwon ivettä eli kohtuullisen
kelkan puita, ja joiden elatus ei maksa juuri mitään, kuin he
owat totutetut elämään kalalla ja kalan tottuillakin.

Veresow'asta pohjaan eli Obdorskiin päin on peura ta-
ivallinen ja ainoa ajo-eläin, ja matkustamia ivirka-miehiä masten
löytyy näiden kahden paikan ivälillä kruunun ivuokraamia peu-
roja, jotka koko talwen seisoivat määrä-paikoissa, taivallisesti joen
Varrella löytyivien Ostjattilais-jurttien seuduissa, noin neljän,
kuuden ja kahdeksankin kymmenen ivirstan päässä toinen toises-
tansa. Ostjakilla ei ole peuralla ajaesscmsa pulkkaa eikä ahkiota,
waan kelkan laivoin tehty ketvyt liiste-reti noin kyynärän korkui-
silla kaplailla, jälkimäiset näin korkeat lumen tähden, joka muu-
ten estäisi reen juoksun. Rikkaammilla matkalaisilla, niinkuin
Virka- ja kauppa-miehillä, on tämmöinen ajo-neuivo pitempi, ka-
tettu päältä piilolla ja sisästä ivuoritettu Veralla, niin että matka-
mies pantuansa pitkälleen tähän rekeen ja omen sulettuansa san-
gen hyivin säilyy siinä tämän maan komalta pakkaselta ja iviha-
tvilta tuulilta. Reen eteen Valjastetaan taivallisesti neljä peuraa,
joita Ostjakki pukilta ajaa, ivasemman-puolimaista ohjaksilla hal-
liten ja toisia hänen mukaansa ohjaten pitkällä seipäällä, jonka
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latma-puolella hän myös työttii juhtiansa, kuin tahtoo kiiruhtaa
heitä juoksuun. Kiiruhtaminen ei kuitenkaan ole hyivä peuralla
ajettaessa, sillä kiiruhtaen iväsyy tämä eläin pian ja iväsyttyänsä
ei hän ota askeltakaan, waan Hellaksen pitkälleen. Waan jos
hän saa juosta taivallista hölkkä-juoksuansa (noin 8, korkeimmak-
seen 10 mirstaa tunnissa), kulkee hän maimatta yhteen menoon
80 ja 100:kin Virstaa, aika Välistä Vaan hetkiseksi seisahtuen
henkeä Vetämään ja silloin tällöin juoksussansa lunta haukaten.
Turhaa olisi minun tässä rumeta kiittelemään tämän eläimen
hyödyllisyyttä, koska sen on jo niin usea matkalainen ennen mi-
nua tehnyt ja se monelle lukijoistani kokemuksestakin on hyivästi
tietty. Sen Maan sanon, ett'ei ainoakaan eläin maan päällä
näytä oleman niin sen maan-seudun mukainen jossa hän elää
kuin peura, ja kamelikin, jonka kanssa peura muuten useasti
Verrataan, mahtanee tässä katsannossa jäädä hänestä jälelle.
Peura ivetää, ruokkii ja merhotsee isäntänsä; mutta sen ohessa hän
mielä kasmataa ja opettaakin häntä tyynellä, tärsimäisellä ja
ivähä-tarpeisella säwyllänsä, enkä luule mitan tukemaista oleman
siinä jos sanon, että nämä peuran omaisuudet nähtäivästi ku-
mastumat Ostjakin, Samojeedin ja Lappalaisen luonteessa, sa-
moin kuin hemosen raju ja urhea luonto tuntuivasti näytöksen
muinaisten Mongolien ja Hunnien ja ehkä nykyisten Taimien-
kin ja Baschkirein mielen-laadussa.

Edellä-mainitun-kaltaisella ajo-neuivolla tapahtui minunkin
kulkuni, kuin 31 p. lokak. (uutta lukua) läksin Veresow'asta mat-
kalle Obdorskiin päin. Ilmoista sitä ennen on minulla seuraa-
mat seikat muistissa: 13 päiivänä lokat. (I:nä ivanh. l.), joka
on suuri juhla Wenäjän kirkossa, oli niin kaunis ilma että Ve-
resow'cm kaunottaret tämelimät kaduilla hienoissa pyhä-hameis-
sansa ilman päällys maateittä ja tvarjostimen kanssa; 17:nä
ja 18:nä päiiv. oli kuitenkin jo pakkaisin 13 pykälää Reaunmrin
lämpö-mittaria myöten; yöllä iviimeksi mainittua päimää Vasten
jäätyi Soswa, waan tuuli repi sen päiivällä taas auki; seuraa-
mana yönä, 15 pykälän pattaisessa jäätyi se uudelleen eikä au-
ennut sitten enää; 19:nä ja 20:nä 15 pykälän pattainen; 26:na
18 pykälän pattainen. Sen jätteen oli sitten leutoja ilmoja
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lumi-sateen kanssa, jonka-lainen ilma oli minunkin matkaan läh-
tiessäni. Illan päälle kiihtyi tuisku hirmuiseksi ryöpyksi, joka
Vaikeutti matkan-teon niin, että ensimaiseen peuran-muutto-paik-
kaan, johon Beresow'asta luetaan 60 Virstaa ja johon olin las-
kenut tuleviani k:lo 9 illalla, pääsin Vasta k:lo 2 yöllä. Seu-
raamana päilvänä tulin Mushin kirkolle, jossa on pieni kolmi-
taloinen menolainen kylä, ja jossa nyt pidettiin markkinoita.
Arhangelin läänin Syrjänit nim., joiden mäki-mallalla anasta-
misesta peuran-latumia Samojeedeilta Castron, Schrenck ja muut
matkaajat ivalittamat, owat täälläkin ivallanneet oikealla ja ivää-
rällä Ostjattein laitumet, niin että kumpikin puoli Umalia on
heidän Mallassansa ja heillä on sangen suuret peura-karjat. Näi-
den karjojensa tuottamia (lihaa ja taijoja) kaupalle laskekset he
Umalilta pari kertaa »vuodessa Siperian puolelle, jolloin myös
samalla tuomat sontaa, muta-kaluja, kynttilöitä j. m., ja tältä
puolen ostamat leipä-neuivoa ja Ob-joen taloja: sampea, muksu-
naa ja muita kalliimpia lacttuja. Näitä Uraalin paimenia ja
eräitä »venäläisiä kauppiaita kuin myös muutamia kymmeniä
Ostjakkeja oli nyt paikalle keräytynyt, jälkimäisten seassa eräs
ruhtinaskin Synje-joeta. Tämä oli niin hymä ja heti tultuani
tuli minua terwehtimään ja täkäläistä tapaa myöten oli minun
welwollisuuteni Viinalla kostita hänen ruhtinallisuuttansa. Vii-
nan ryypättyänsä alkoilvat ruhtinas ja hänen seuralaisensa syödä
jäätynyttä kalaa maltansa, ja kuin jo kauan olin kuullut tiitel-
täivän tätä ruokaa hyVäksi, päätin minäkin nyt maistaa sitä.
Näin syötäivän kalan pitää olla Vereksen, waan hyivästi jääty-
neen; se nyletään, eivät leikellään pois, jaruoka, leikattu hienoin
siltateihin, on Valmis syödä suolan ja leiman kanssa. Ia mi-
nun täytyy tunnustaa että se jo ensi kerralla maistui minusta
sangen hymältä, ja aikaa myöten totuin siihen niin, ett'en muuta
ruokaa koko matkalla kaiivannut, kuin waan oli jäätynyttä ka-
laa, jolle tottuneen ei tarvitsekaan matkalla pitää kanssansa
muuta emästä kuin leipää ja suolaa, sillä kalaa löytyy joka jur-
tassa. Venäläinen ottaa kernaasti omiksensa sen maan taivat,
jossa hän elää, ja niin on käynyt tämänkin nautinnon kanssa
kuin myös raan peuran-lihan syömisen kanssa, jossa Venäläiset
wetciwät Vertoja Samojeedeille. Jäätyneellä kalalla sanotaan
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paitsi hyivää makuansa oleman mielä se etu, että se Varjelee
keri-pukista, lieneekö sitten tässä lauseessa perää tahi ei.

Obdorskiin, johon luetaan Veresow'asta noin 450 rvirs-
taa, tulin matkalla yleensä oltuani kolme wuoro-kautta. Mus-
hm ja Obdorskin Malilla on halvu-puiden pohjaisin raja; Ob-
dorskin seuduilla ci enää kastva muu kvin nälkä-koimu ja pa-
jukko, Maan poltto-puu ja hinet lautataan sinne ylempää Mus-
hin ja Beresow'an iväliltä. Kuitnkin on Obdorsk, ehkä ci kau-
punki, jona sitä silloin tällöin nähdään mainittalvan, sangen
sieviä kyla nom 50 talolla ja 400 eli 500 asujalla. Se on si-
mistyksin iviimeinen askel Pohjolan-Pimentolan synkeihin mai-
hin, sillä Obin lahteen ei siitä tule enempää kuin puoli-toista
sataa ivirstaa, ja noin 50 mirstan päässä alkaa jo Samojeedein
malta. Siperian Venäläinen on yleisesti paljoa siistimpi, iva-
rakkaampi ja wieras-wamisempi kuin hänen »veljensä n. k. Eu-
ropcm Venäjässä; kahta mieluisammin tulee siis matkalainen
„näillä raukoilla rajoilla," ryivettyänsä Osijattein eli Samojeedein
likaisissa, pimeissä ja saivuisissa jurtissa, »venäläiseen kylään,
jossa hän aina tietää löytäwänsä puhtaan ja lämpimän kama-
rin, ivälttäivän ruoan ja ystäivällisen kohtelun. Tämmöisillä
tunteilla tulin Obdorskiin, saman-laisilla naulitsin sitten jälkeen-
kin päin pitkin Ob- ja Irtysch-jokia palatessani niiden maiden
ivenäläistn asujien Miems-ivaraisuuta, ja oikeus ivaatii tässä
tunnustamaani, että Siperialaisen yksin-kertainen ja rehellinen
käytös on minua paljon sovittanut Nenciläisen luonnon kanssa,
joka kukaties itsessä Venäjässäkään ei olisi tätä pahempi, jos
sitä pitkällinen ja raskas orjuus ei olisi niin turmellut.

Obdorskin suurin miltei ainoa merkillisyys on sen seu-
dussa elämä Ostjattilainen ruhtinas Taischin. Edellisestä on
lukija nähnyt minun jo ennenkin tawcmneeni sekä Voguuleja
että Ostjakkeja, jotta kutsuttamat itsensä ruhtinaiksi ja mahtuivat
ollakin näitä kansoja entisinä aikoina hallinneitten päällikköjen
jälkeisiä. Mutta näiden ruhtinuutta haittaa kaksi sangen paina-
maa mikaa, jota täällä niinkuin muuallakin maa-ilmassa saat-
tamat semmoisen arwo-nimen epäilyksin alaiseksi, nim. he owat
köyhät ja heidän ruhttna-arivoemsa ci Venäjän hallitus ole kos-
kaan siksi tunnustanut. Sitä ivastaan on Obdorskin ruhtinas
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sekä rikas että ruhtinaksi kirjallisesti säädetty ja ivahivistettu kah-
delta Venäjän hallitsijalta, nim. keisarinna Katarina Toiselta ja
keisari Nikolailta. Nämä kaksi seikkaa owat tehneet, että Taischin
on aina ollut erinomaisessa armossa kansalaistensa kesken, maitta
hänellä heidän ylitsensä ei ole juuri mitään laillista maltaa sin-
kun waan auttaa kruunun ivtka-miehiä jasakan laskussa ja kan-
nossa. Vaan paljoa suuremmaksi nousi sekä hänen kansalais-
tensa että Venäläistenkin kunnioitus häntä kohtaan kuin Tai-
schin eräsnä talivi-yönä w. 1854 ivarkain läksi Bercsow'asta suu-
rella peum-parwella ja vienalaisen tulkin kanssa ajaa hujelta-
maan länttä koht ja tuli Pietariin. Niissä peuran-nahka-ivaat-
teissacm, joissa hän tänne matkusti, otti hänen keisari Nikolai-
mainaja hyivcisti ivastaan, „piti hänen kylläisinä," niinkuin T.
sanoo, „sekä syömän että juoman puolesta ja majoitti hänen
omaan jurttaansa," kuin myös täytti hänen anomuksensa, jotka
olimat ne, että Obdorskista luovutettaisiin viiralta tanscm-rääk-
kääjä sasedatel ja että tähän kylään ei ivasta enää lähetettäisi
pahan-tekijöitä, jotka useasti ottivat tehneet Ostjakeille petuitta
ja iväki-ivataakin. Vahivistettuna ruhtinuuteensa sekä lahjoitet-
tuna omituisella arivo-puivulla, kaula-rahalla ja muilla lahjuk-
silla palasi Obdorskin ruhtinas „thanin kaupungista" koti-tun-
drillensa, ja siitä ajasta saakka omat hänen armonsa ja arlvoi-
simtensa tämän maan kaikkein asujien ja mirka-miestenkin seassa
olleet epäilemättömät. Tätä kunnioitusta yllä-pitää arivataivasti
hänen suuri rittautnsakin, olewa peura-karjoissa, joita eläimiä
hänellä luullaan olewan kymmenen tuhannen paljous, joka ra-
haksi luettuna tekee maan hinnan jälkeen noin 40 tuhatta hopea-
ruplaa. Esi-merttsi tälle Taischinin rikkaudelle mainitaan sen
monesti tapahtuman hänen paimenillensa, että kuin tuiskuisena
yönä karjaan yhtyy susi, jolla on tapana pää-laumasta leikata
ja erillensä ajaa pienempi joukko, jonka hän tappaa kaikki tun-
dralle, paimenet karjan paljouden tähden eiwät hawaitse jonkun
sadan peuran katoa ennenkuin aletaan kaiivata ivissiä merkki-
peuroja, jotka tämmöisessä tilassa myös owat kadonneet ja joita
etsittäessä sitten tundralta ivähitellen löydetään suden tappamat
eläimet ja näin ivahingon jälille päästään. — Taischin on nä-
köjänsä tanatta-ruumiinen, keski-läntä ukko noin 60 Vuoden
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iässä, pyöreä-muotoinen ja kasviot Vähän ulos-seisoivat niinkuin
Ostjakeilla yleisesti. Vaatteuksessausa ei hän eriä kansalaisis-
tansa muussa kuin että hänen pukimensa armattalvasti Ostjakin-
muotia myöten omat mitä paminta olla moi, eikä myös elämän-
laadusscmsakaan muuten kuin siten, että hän ympäri ivuoden
syö rukiisia leipää, pitää samoivamn Vieraita »vasten ja useam-
min ryyppää Viinaa kuin muut Ostjakit. Hänen asuntonsa on
kesän talmen jurtta, talwella peuran-nahkainen, kesällä tuohinen.
Uppi-niskaisuudeksi lukeivat täkäläiset wirka-miehet sitä Taischinille,
että hän heidän tehoituksiansa myöten ei ole rakennuttanut itsel-
lensä Obdorskiin kartanoa ja rumennut siinä wakaista elämää
pitämään, kuin myös senkin, että hän ummikko-Venäläisten
kanssa aina puhuu tulkin kautta, maikka hänen luullaan hywin-
kin ymmärtämän Nenäjän kielen, ja marsinkin sen, etta hän,
ehkä usein siihen kehotettu, ci ole antanut yhlään monista po-
jistansa eli pojan-pojistansa opettamaksi joko kadeti-kouluihin
eli muihin oppi-laitoksiin, joissa ruhtinallinen arivo olisi ollut
heillä hyivänä etuna. Nähällä ajattelemisella lvoidacm kuitenkin
haivaita, etta tämmöinen ukon käytös ci ole uppi-niskaisuus,
waan warowa ymmärtäiväisyys, sillä hänkin lienee hawainnut
etta Menettäisin ja Venäläisyyden kanssa pyytää tämmöisissä
tapauksissa olla samoin kvin eräästä muusta olennosta sanotaan:
etta jos sille annat sormen, niin se ottaa koko käden.

Obdorskissa puhuu useampi vienalaisista asujista sekä Os-
tjakin että Samojeedin kieltä, jonka tähden minun oli helppo
löytää solveljas kielen-kääntäjä edellistä kieltä tutkiessani. Vaan
kuin sen hawaitsin olewan aiwan yhden-laisin Beresow'assa käy-
tettätvän murteen kanssa, oli minun huokea neljässä muoro-kau-
dessa koota wahwettia tälle baivannolle, jonka ajan kuluttua
läksin takaisin Veresow'acm, jonne tulin 12 p. marras-kuuta.
Edellä puhuessani tästä kaupungista unohtin mainita, että siinä
tapasin erään Siperiaan lähetetyn Suomalaisin nimeltä Ju-
hana L—m ja kotoisin Salvon pitäjästä Turun lääniä. Bere-
sow'aan ei nyt erää lähetetä Siperiaan tuomitutta pahan-teki-
jöitä muuten kuin siinä tapauksissa että owat Siperiassa jonkin
suuremman rikoksen tehneet. Niin oli L—mikin Siperiaan tul-
tuansa joutunut uudis-talolaiseksi Omskin seudussa olemaan
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Suomalaisien kylään Ryschkoma. Tämä on suuri kylä useam-
malla sadalla talolla, joka perustui tämän Muosi-sadan alussa
siten että keisari Paulin hallitessa Narlvem seudusta tänne lähe-
tettiin kokonainen kyläkunta Suomalaisia, jotta ottivat tehneet
kapinan herraansa ivastaan. Sittemmin on kylän Mäki-luku yksi-
tellen tulleista Suomalaisista ja Virolaisista karttunut niin, että
sillä on oma luterilainen kirkkonsa ja oli kerran jo oma suo-
malainen kirtto-hermnsakiii (herra Pietari Pundcmi, joka nyt on
Saksan kirtto-herrcma Kasanissa). L—m sanoi siellä naineensa
suomalaisen ivaimon ja oli jo asunnonkin hankkinut itsellensä
ynnä heivoset ja lehmät, tuin paha henki hänen kerran rumasi
toisen kylän markkinoilla, joille oli mennyt Maimoneen, juomaan
itsensä humalaan. Seuraus oli ollut tästä se että hän, jota itse
silloin ei ollut jaksanut eli ei mahtinut ivielä lähteä kotiin, oli
lähettänyt ivaimonsa yksinään takaisin, maan tämä oli öisellä ja
tuiskussa eksynyt metsään ja sinne kuollut. L—m oli joutunut
luulon alaiseksi murhanneen waimonsa, waan päätti oleviansa
iviaton ja sanoi että hän asiaa tutkittaessa olisi siitä ivoinut hel-
posti sellvittäytä, jos olisi tehnyt niinkuin häntä oli neuivottu:
myönyt omaisuutensa ja antanut rahan tuomarille. Tämän „tuh-
muutensa" tähden joutui hän tänne Veresotv'acm parannuksen ja
poliissin katsannon alle ja menetti tumminkin kaiken omaisuuten-
scckin, jonka „herrett" olimat korjanneet taskuunsa. Hän eli nyt
renkinä eräällä ivirka-miehellä, ja gorodnitschij kiitteli häntä hil-
jaiseksi mieheksi, waan sanoi iviinaan menemäksi.

Seurallinen elämä Beresomassa oli parempi kuin ivoi toi-
ivoakacm näin pienessä kaupungissa ja tämmöisessä emttuudessa
kaikesta simistyksestä ja kaikesta luonnon ihanuudesta, joka ih-
misten yksinäisyys kuitenkin lienee ollut syy siihen, että he rehelli-
semmin ja hartaammin turivautuiivat toinen toiseensa. Seuran
eteivimmät jäsenet olimat arivataivasti ivirka-miehet perheinensä,
joista muutamat, kotoisin kaukaa Puolan hedelmällisiltä lakeilta
eli Itä-meren aallokkailta rannoilta, ystämällisellä kohtelullansa
osoittivat ei unohtaneensa sen tunteita, jota

„— kaukana pois koto-maalta ja tuttujen luota"
oli joutunut Sosivan surkeille rannoille, jonka-lainen kohtalo mo-
nestakin näytti niin loivalle että useampi luin ylsi kysyi minul-
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takin ihan itselläni, kuinka kauaksi ja mistä syystä olin lähetetty
remgaistaa Beresow'acm. Veresow'alaisilla on Vanha tapa saattaa
sitä onnellista, joka pääsee heidän kylästänsä lähtemään pois
muuanne ihmisten ilmoihin, eräälle niemelle asti, joka tästä on
saanut nimenkin, joka suomalaisessa käännöksessä kuuluisi „saatto-
niemi". Täiä tapaa ei laimin-lyöty minunkaan lähtiessäni, toi-
sina päiivänä tuloni jälkeen, ja kaupungin protojerej, joka ilois-
ten Vekkulien joukossa unohutti papis-arwonsa ulkonaisen jurou-
den, muisti siinä tilassa tätä armoansa maan sen ivermn että
rekeen istuttuani antoi minulle isällisen siunauksensa. Ia näin
olin nyt taas Ostjattein mallassa, muta aitvan toisilla ehdoilla
kuin ennen. Ensinkin tapahtui kulkuni nyt Malvassa reessä he-
ivosilla. Vempeleessä taivallinen menolainen kello, jonka ääntä en
puoleen ivuoteen ollut kuullut; toisikseen tiesin tämän puolen
Ostjattein elämän paremmin kuin niiden, joita tähän asti olin
nähnyt, tiesin myös matkani menemän enimmiten Venäläisten
kylien kautta; ja kolmanneksi ivei joka askel, jonka nyt otin eteen-
päin, lähemmäksi kultaista kotoa, jonka ajatuksin armauden jo-
kainen tuntee, joka muistelee että minä nyt olin tuin se, joka
kolme Vuotta oli pyrkinyt ivasta-mäkeä, iviimeinkin päässyt har-
jalle ja nyt huoletta ja temyellä mielellä alkaa laskea toiselle
puolelle muoria.

Niin lentämällä kuin toimo minua kiidätti eteenpäin ei
matkan-teko kuitenkaan itsessä asiassa käynyt. Ob-joki jäätyi tänä
ivuonna tawattomem myöhään ja heikolla jäällä; maan muuten-
kin on se taivallista täällä, että syksyllä ei lähde kukaan, Vaikka
hänellä olisi kuinka kiire, liikkeelle etelään päin, ennenkuin kerran
saadaan Tobolskista posti, jonka tulo on Varmin ilmoitus jään
oleman niin lujan, että sitä Voi Vaaratta kulta. Nyt oli odo-
tettu postia jo kuusi Viittoa turhaan; waan tuin Beresow'cm
posti-mestari jo iviitto-kauta ennen minun lähtöäni oli suorit-
tanut postin samaa tietää, jota minun oli matkattavia, näytti
se minusta turhalta ivaroivaisuudelta, ruiveta odottamaan ete-
läistä postia. Vaan kyydin-pitäjillä Ostjakeilla oli asiasta toi-
nen ajatus; joka posti-paikassa nuhtliivat he minua siitä että
olin lähtenyt niin aikaiseen liikkeelle ja että rekeni oli niin ta-
ivattoman raskas syksy-kutuun, joka kyllä olikin tosi. Vaan jota
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asiaa minä en Voinut millään taivalla parantaa. Suurella he-
tvois-ivoimllllll ja Varustettuina kirineillä, tuurilla ja nuorilla
saattoiivat he minuakumminkin ivähtellen eteenpäin, kunne eräässä
kohden, ei suurella Obilla, Maan muutamalla niistä monista pie-
nemmistä haaroista, joissa tämä joki juoksee loppu-juoksuansa ja
joita pidettiin maamttomampina sentähden että olimat aikaisem-
min jäätyneet, Heinoset ja reki yht-cittiä hurcchtiivat Veteen ja
minä luulin hukkumisen hädän oleman käsissä. Niin ei kuiten-
kaan ollut, Maan oli paksu lumi peittänyt uhku-meden, jota oli
niin korkealta että se alkoi nousta rekeen, ja josta sitten olimme
työllä saada rekeä irti. Varsinkin kuin paksu hyyhmä raskaasti
takalti reen liikettä. Maa-rantaan päästyä käskin minä ajaa
suurelle Obille, jossa ei sanottu oleman uhku-mettä ja jonne
pääsimmekin muitta ivastuksitta tuin että piti pari mirstaa tui-
keamme metsän läpi ja monin paikoin hakkaamallakin tehdä tie
reelle. Tämmöisiä seikkoja tapahtui minulle sitten Vielä taksi,
kerran yöllä, jolloin reki niin juuttui hyyhmään ett'ei neijä he-
ivoista Voinut hieivllhuttaa sitä ja että se piti kangeilla jääty-
lvästä hyyhmästä irtcmtaa, ja toisen kerran siten, että se kaatui
railoon, johon minä kuomun sisässä mahalla olin tukehtua. Täm-
möiset seikat omat muuallakin Venäjällä matkatessa sangen ta-
tvalliset ja niistä ei siellä pidetä mitään lukua, kuin Maan mat-
kaaja ei niissä satu henkeänsä menettämään, enkä minäkään niitä
kerro tässä juuri muun tähden kuin iviittaillakseni lukijalle tätä-
kin matkan-teon-laatua itäisillä naapurillamme.

Vaikka Ostjakit saattajani pelkäsitvät jään heikkoutta Obilla,
oli siellä kuitenkin parempi kulkea kuin edellä-mainituilla haara-
joilla ja lahdelmilla, tuin pois-luetacm ne tenät, milloin joen
poikki piti mennä (joka tapahtui sangen usein), sillä niissä koh-
din tärcihytteli tien epci-tasaisuus sisälmyksiäni ja rekeäni niin,
eitä mokomassa nmokassa en ollut koskaan ennen ollut. Obin
niinkuin latkien muidenkin isompain jokien jäätyessä taistelee
kylmän kanssa kaksi muuta ivoimaa nim. tuuli ja Virta, useas-
tikin ei yhdestä puolin, waan hekin ivielä keskenänsä riidellen,
niin että tuuli on ivastoin ivirtaa. Tällöin tapahtuu, että joessa
juoksiivat jää-lohkareet nonseivat pystyyn ja jäätyivät pystyyn,
josta näin jäätyneen joen pinta tulee näköjänsä suuren hautaus-
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maan kaltaiseksi, jolla tuhannen-tuhannet moni-tahkoiset kuuleat
marmori-kiwet, pystyssä, kallellaan ja muissa tiloissa heijastamat
auringon säteitä, waan joka kaunis näkö ei suinkaan estä tien
tämmöisissä paikoissa olemasta mitä iltimmän. Ob-joki juoksee
sillä alalla, jonka minä sitä olen nähnyt (Obdorskin ja Sama-

ron>'cm Malin, jota on noin 1000 mirstaa) useammissa vaaroissa
olletikin ala-juoksussansa, jotta milloin yhdistäkset pää-jokeen mil-
loin taas eroamat siitä. Tie niin kesällä kuin taimellakin kulkee
tätä jälkimäistä myöten. Se on hidas-juoksuinen, maan mede-
käs ja syivä joki, ariviolta noin ivirstan ja paikoin enemmänkin
leivyinen; rannoista on oikea korkea, mäkinen, kastvama enimmi-
ten haivu-puita, ivasin matala ja soinen, kaswawa pajua ja
muita lehti-puita.

Obin ja Irtyschin rantojen alku-peräisit asujat owat Os-
tjakit aina noin 200 ivirstaa lähelle Tobolskin kaupunkia, josta
eteenpäin rahivas on peittää ivenäläistä ja muutamin paikoin
tcttarilaistakin. Venäläisiä löytyy kuitenkin ylempänäkin pohjan
puolella pitkin näitä jokia aina Beresow'acm asti ja mielä poh-
jempanakin niinkuin edellä olemme nähneet. Maem-iviljelys lop-
puu kokonansa noin kolme sataa Mirstaa pohjempana Tobolskin,
jonka-tähden Obilaisten ja pohjaisten Irtyschilaistnkin koko ole-
minen on niissä kahdessa: metsässä ja joessa. Metsästäminen
ja pyydetäivät otukset owat täällä yhden-laiset kuin Woguuleilla,
joiden metsästämisistä olen edellisissä kirjassani kertonut. Luo-
tettamampi ja rikkaampi kvin metsän anto on saalis joesta. Öb
on marinaan tala-rittaimmia jokia maa-ilmassa. Jäiden lähdet-
tyä nousee siihen lää-merestä lukematoin paljous kaiken-laista
kallista kalaa, niinkuin: sampi, sterletti, muksuni, nielma j. n. e.
Syyksi tähän Obin suureen kala-rikkauteen sanoo luonnon-tutkija
Pallas sen pehmeätä ja mutaista pohjaa kvin myös hiljaista
juoksua, jotka seikat toiselta puolen taas maikuttaivat sen etta
Obissa ci löydy lohta ja sontaa, jotka kalat tiettäviäsi! löytyivät
lää-meressä ja siitä nousemat Wenäjän muihin jokihin niinkuin
Petschomem, Wiena-jokeen j. n. e., waan jotka rakastuivat tiivik-
koa pohjaa ja ivirtaista iveden juoksua. Kalaa pyydetään kaiken-
laisilla pyydyksillä pienimmästä merrasta attaen aina mahdotto-
man suuriin nuottiin asti, mutta kalastus ei tulwa-weden aikana
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tapahdu itsessä suuressa Obissa, maan syrjä-joissa, joen lahdel-
missa ja muissa matalammissa paikoissa, joihin kala ajccksen ku-
temaan. Kala-meden ainoat isännät owat Ostjakit, siksi tunnus-
tetut lailtakin, waan köyhyys on estänyt heidät hankkimasta kun-
nollisia pyydyksiä, jonka-tähden se jo ivanhastaan on ollut ta-
pana, että he enimmäksi osaksi omat antaneet kalastus-paikkansa
muokraan Wenäläisille. Waan kuin muokmajat talvallisesti kieh-
toivat nämä kauppa-iveljensä loppumattomiin meltoihin jakomin
potemalla suorittamat heille ivuokrcm, niin on hallitus ottanut
Ostjattein kala-weden ivuokmlle antamisen huoleksensa, siten että
kalastus-oikeus myödään huuto-kaupalla enimmän tarjoamalle,
jonka tulee arenti-mhaa maksaa piirikunnan rahastoon, kusta
Ostjakit sen sitten itsellensä perimät. Waitta näissä huuto-kau-
poissa ivirka-nuehet eimät laimin-lyö omaakaan etuansa, on tästä
asian menetyksestä kumminkin ollut suuri etu Ostjakeille, ivuok-
rct owat iviime ivuolma nousseet monin kerroin entiseen nähden
ja moni köyhtynyt Ostjattilais-kylci on näin päässyt taas ivcm-

rastumacm. Mainitut wuokraajat owat enimmin kauppa-miehiä
Tobolskissa. Jokien auettua teiväällä lähtivät he liikkeelle suu-
rilla aluksilla, joissa on laiivueta noin 50 ja 100:kin miestä ja
jotka owat lastatut koko kesän tarpeilla ja ilman sitä mielä jau-
holla, suolalla ja muulla tamamlla Ostjakeille myödä. Täm-
möisiä aluksia tulee ala-Obille ja Obin lahden rannoille joka
ivuosi useampia kymmeniä, ja kuin ne oivat raketit maan yhdeksi
matkaksi, samoin kuin Wolgalla elo-parkctt, niin jäämät ne niin-
kuin nämäkin siihen paikkaan, jossa matka päättyy ja käytetään
siellä rakennus-tarpeihin eli poltto-puuksi. Kukin kalastaa tietyllä
paikallansa koko kesän, tuimaa, saivustaa eli suolaa kalan pai<
kalla, ja syys-kuussa palaamat kalastajat pienemmillä aluksilla
taas koto-paikkoihinsa. Mennä ivuonna syntyi, kalastamista Mar-
ten Irtyschilla, Obilla ja Obin lahdella, Tobolskissa yhdys-
kunta, jonka pciä-summa on pari miljonaa hopea-ruplaa, ja joka,
liikkuen omilla höyry-laimoillansa ja pitäen tawam-paittoja useam-
massa kohden näillä mesillä, tulisi täällä mallaamaan sekä kalas-
tuksen ja kalan oston että metsän-nahkojenkin kaupan ja hälvit-
tämään kaiken yksinäisen liikunnon näillä taivaroilla. Asian-tun-
tijat epäileivät tämmöisen yhdyskunnan onnistumista, maan marina



249

on, että se tulee saattamaan paljon rahaa, liikettä ja herätystä
näissä köyhissä ja pimeissä tienoissa. Höyry-alusten kulku-
keino ei kuitenkaan ole enää näilläkään Mesillä tuntematoin, sillä
Tjumenin kanpungissa Tum-joen ivarrella löytyy yhdyskunta,
jolla kaksi höyry-laiivaa joka kesä tekee matkoja mainitusta kau-
pungista Tomskiin Tuma, Tobolia, Irtyschia ja Ob-jokea myö-
ten, ja joka kuuluu taivarcm kuletamisesta näiden paitojen Ma-
lilla saaman sangen hywän hyödyn.

Kaksi sataa Miis-tymmentä mirstaa ivaikeasti matkattuani
tulin kolmantena päiivänä Kondinskin monasteriin. Se sei-
soo korkealla mäen törmällä Obin oikealla puolella; se on pe-
rustettu kuudennen-toista muosi-sadan loppu-puolella ja nyt ivii-
meksi uudesta mtettu nykyisen arhimandritin isä Arsinijn huo-
len-pidosta. Tarkoitus tällä monastrilla on ollut Ostjattein ja
Samojeedein kääntäminen kristin uskoon, jota tarkoitustaan sen
asujat owat myös ivoimicmsa myöten täyttäneet saarnaamalla,
kastamalla ja opettamalla. Monastrilla on tulonsa hyivästä
kalastus-paikasta, joka sille jo perustettaessa annettiin, ja joku
tvähä myös liskomaisten hurskaista lahjoista. Sen nykyiset
asujat, mainittu arhimandrit ja taksi papis-munttia kutsutaan
lähetys-saarnaajiksi, maan tämän ivelwollisuutensa täyttämät he
nyt enimmten waan siten, että monasterissa kouitsilvat joukon
Ostjcckilais- ja Samojeedilciisiä lapsia. Huivittaiva on katsoa,
kuinka nämä soisen ja man Pohjolan lapset istumat luokissa,
oppimat kirjoittamaan ja lukemaan ja totutetaan simistyneen
elämän lamoille. Kiitetäänkin heitä niin käytöksensä kuin oppin-
sakin puolesta saugen ilahuttaiviksi oppilaisiksi, ja olletikin kuu-
luivat Samojeedit oleman hyivä-oppisia, niinkuin he uto-puolel-
tatin owat wilkkaamman ja pulskemman näköisiä kuin Ostjakit.
Ollessaui tässä monasterissa Muoro-kauden sain sen isännältä
lahjoituksen, jonka pidän suuremmassa armossa kuin matkalleni
antamansa siunauksen, nim. menäläis-ostjakilaisen sana-kirjan
(käsi-kirjoituksissa), joka kuitenkin minulle maksoi yhden-laisen
lunastuksen kuin Muinais-tutkijalle W. Scottin saman-nimisessä
romaanissa eräs harivinainen ja kallis-arivoinen kirja, jonka hän
moi omistajalta saada ainoastaan sillä ehdolla, että tyhjensi tä-
män kanssa kolme-kymmentä puteitta olutta.



250

Kondinskistll lähdettyäni sujui matan-teko helpommasti
kuin siihen asti, johon suurin syy oli se, että täällä ivenäläisiä
kyliä on tiheämmässä, liike teillä siis oli suurempi ja yö-siatkin
paremmat tuin ennen. Puoli-kolmatta sataa ivirsiaa kulettuani
tutu Samarow'an kylään, joka seisoo Obin ja Irtyschin yhdis-
tyksessä ja on hyviin mkettu ja kaunis kylä noin parilla sadalla
talolla. Tässä yhtyi minun matkustukseni Castrenin tutkinto-
matan kanssa, joka laski etelästä päin Irtyschin myöten tähän
asti ja tästä sitten kääntyi Obille ivasta-ivirtaan nousemaan
Surgutiin ja etemmätsi. Samarow'asta luetaan Tobolskiin
560 mirstaa, jota matka on kaikki Irtyschia myöten; taimella
mahtaa ivirsta-määrä olla ivahan tvähempi, sillä Irtysch on hy-
ttiin polivekas joki, jonka-tähden talwi-tie useasti kulkeekin oikase-
malla maisin. Täällä oli minulla Maisuus eräässä posti-pai-
kassa nähdä Ostjattein tanssia ja kuulla heidän soittoansa ja
lauluansa. Tuman seinällä posti-talossa riippui nim. soitto-kalu,
josta olin kuullut puhuttaman, maan jota tätä ennen en ollut
sattunut näkemään. Se on tehty paksusta ja Määrästä lepän
juuresta ja muotoansa knin Medessä isiuma hanhi, joksi sitä
Menettäisit tämän tähden kutsumatkin. Tämän hanhen kupu,
ivastaaivll meidän kanteleen koppaa, on onsi niinkuin sikin, mutta
kielet omat asetetut juoksemaan hanhen niskalta ja kaulalta puis-
toon ja taka-selälle, joten koko kalu armattaivasti on pienen har-
pun näköinen. Kielet owat ivaski-lcmgasta ja määrältänsä on
heitä muistaakseni yhdeksän. Kysyttyäni eikö joukossa olisi ketä,
joka möisi soittaa minun kuullakseni tätä soitto-kalua, löydettiin
pian eräs nuori mies, joka epäili ensin hyivän aikaa ja lvasta
rommi-ryypyn saatuansa taipui iviereeni istumaan ja soittamaan.
Soiton ääni oli ihmeellisesti yhden-lainen kanteleen äänen kanssa,
niinkuin niissä ostjattilaisissa soitannoissakin, jota tässä tuli-
wat ilmi, oli epäilemätöin heimolaisuus monen suomalaisen lau-
lannon kanssa. Laulannoista olimat muutamat tanssiakin, ja
kuultuansa niiden äänen, eiivät nuoret Ostjakit malttaneet olla
näyttämättä hyppy-taitoansa. Kaksi heistä puki itsensä salaa toi-
sissa huoneessa waimon-waatteihin ja olimat tois-puoleisen ase-
mesta tanssimilla nuorukaisilla, enkä minä arivannut heitä mie-
hiksi (sillä kaswot ottivat peitetyt, niinkuin Ostjakittarilla on ta-
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pcma), ennenkuin näin millä halulla ja taidolla he ryyppäsiivät
kupin toisensa perään tarjoamaani nestettä. Tanssi oli sangen
somaa tiewahdellen jumputtamista, waem kuin minulla ei ole
taitoa silittää tämmöisiä asioita, täytyy minun tässä olla sitä
lähemmin kirjoittamatta. Pikemmin olisin suonut olemani ku-
ivaaja, jona olisin siinä saanut kauniin ja omituisen kuivan Os-
tjattein elämästä, ja laulannon-tataja, jona olisin ivoinut ih-
metyttää Europan laulu-niekkoja peri-ostjattilaisilla laulannoilla;
Maan molemmat nämä taidot olimat minulta oppimattomat ja
näin jäimät Ostjatteini tanssit ja laulannot muiden onnellisem-
pien matkaajien ylös-panna.

Kuta lähemmäksi Tobolskin tulin, sitä enemmän rotkoni
liike tiellä. Se oli Obin ja Irtyschin kala, joka mattaan-saat-
toi tämän liikkeen, ja jota kcmppa-miehet nyt ehättivät joulu-
paaston alkuun saada etelä-Siperiaan ja Uraalin ivuori-thtai-
hin, joissa tienoissa kalaa pyydetään ivahan eli ei ollenkaan.
Tobolskin kaupunki, josta puoli ivuotta takaperin olin antanut
niin ivahan kiittelewän ehkä toden-mukaisen kirjoituksen, tuntui
minusta tällä kertaa pää-kaupungita, ja ihastuksella loin nyt
kaupungin katuja myöten käivellessäni silmäni milloin puotien
hehkuille, milloin rakennusten somuudelle, milloin taas ajelemien
roumien koreudelle ja ylpeille heivosille. Kaupungilla liittuivan
mäen paljous tuntui minusta niin suurelta, että armelemalta ky-
syin eräältä ohitseni menemällä, mikä pmasnitta silloin oli, kuin
niin paljon mhmasta oli liitteellä, johon hän Masiasi nyt ei
mitään pmasnittaa oleman eikä myös mhwaankaan olewan ta-
tvallista suuremman, ja ivahan häpeissäni haivaitsin Mognutten
ja Ostjattein parissa tulleeni sydän-maalaisetsi.

Tobolskista Voimme nyt, yli-hyppäämällä ne yhdeksän
sataa mirstaa, jotka minä poimitellen tulin, muuttaa suoraan
Merhoturjen kaupunkiin Permin lääniä. Tällä matkalla olemme
kyllä nähneet ja kuulleet kaiken-laista. Niin esim. tapahtui, että
tuin eräsnä iltana tulin Tjumenin kaupunkiin ja ajoin maja-
taloon, jossa jo ennen olin kahdesti pitänyt majaa, sen tvanha
halli-parta kartanon-Vartija, kysyttyäni: oliko heillä huonetta an-
taa minulle? Vastasi kysymykseeni toisella kysymyksellä: kauppa-
mieskö minä olin Vai ivirka-mies? Minä Vastasin: vmta-mies.



252

„No kuin wirka-mies lienette, niin meillä on matkustamia kaikki
huoneet täynnä." Tullessani olin jo talon Harmassa loistamista
tulista artvannut, että huoneita mahtoi olla useampiakin kuin
mitä minä tarmitsin joutilaita, ja ukon ihmeellinen ivastuu kum-
mastutti minua myös. Siis nousin reestä ylös, annoin ukon
lyhdillänsä katsoa silmiini ja sanoin: kuinka teillä ei ole huo-
neita? etkö sinä enää tunne tvanhoja tuttamia? — „Ahaa, tekö
se olette, joka kewäällä majasitte meillä; antakaa anteeksi ett'en
teitä heti tuntenut; kyllä minä teidän juoma-rahanne olen aina
muistanut, Jumalapa teitä siunatkoon; teille on isännällä huo-
neita, kuin paljon tahdotte." Saattaessansa minua ylä-kertaan,
jossa enin osa Vieras-Huoneita oli, ja siellä riisuesscmsa turkkia
päältäni kertoi hän, että muuan kenraali oli sen-edellisellä Uni-
kolla asunut heillä useampia päimiä moni-lukuisin seuransa kanssa,
maan lähtiessään ei maksanut poluschtaakaan isännälle, josta
tämä oli tehnyt päätöksen, eteenpäin ei lastaksensa luokseen kort-
tieriin ketään, joka maan kruunulta palkan naulitsi. Tämän
kertomuksin toden-perciisyyden todisti tällä aikaa sisään tullut
isäntä itsekin, lisäämällä tämän ei olleen ensimäisen terran, jol-
loin hänen maja-talossansa asuneet ivirka-miehet ottivat lähteneet
pois maksamatta ruuasta ja huoneesta mitään, waan wcchwist
kuitenkin samalla myös sen poikkeuksen hanen päätöksestään, jonka
dtvornikka jo omin päinsä oli päättänyt tehdä minua kohtaan.
— Etempänä, eräässä hewosen-muuto-paikassa saman Tjumenin
piirikunnassa oudoksuin emännälle sitä suurta siimottomuutta ja
epä-järjestystä, joka miems-huoneessa oli ja kysyin sen syytä,
kuin hyttiin tiesin, että talon-poika tässä osassa Siperiaa pitää
huoneensa siistimpänä kuin herrat monessa paikassa muuta We-
ncijää. Emäntä selitti heillä pidetyn neljä päimää hengellistä
oikeutta, joka oli istunut juuri heidän kamarissansa ja Masta sa-
mana päitvänä loppunut. Sen hengellisen tutkinnon syy oli ol-
lut se, että seurakunnan diakon eli papin-apulainen, joka pari
muotia takaperin oli jäänyt mainiostansa leskeksi eikä Mirkansa
sääntöjä myöten saanut toista kertaa naida, ei ollut jaksanut
hillitä Mielä nuoren lihansa himoja. Maan ottanut erään tytön
kylästä luoksensa ja sen kanssa elänyt kuin amio-ivaimon kanssa.
Muutamat talon-poika-„ryökäleet," joilla oli ollut ivihaa diako-
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nalle, oliwat kantaneet asian piispalle, ja tämän kanteen seuraus
oli se nyt pidetty tutkinto ollut. Kysyttyäni mihin päätöksien
tutkijakunta oli joutunut, selitti eukko, että kyläläisten oli tullut
sääli hymää miestä, jos hän nyt niin ivähästä syystä olisi jou-
tunut viiralta ja päälle päätteeksi ivielä monasteriin; sentähden
olimat he kätkeneet sen, joka oli pahan syy, tytön nim. lapsi-
nensa erään talon saunaan, ja sen ohessa malallansa lvahlvis-
taneet kanteen olewan aiivcm perättömän ja kantajien ansaitse-
man rangaistusta »valheesta ja oikeuden turhasta tvaiivaami-
sesta. Tämän todistuksin villikutusta oli diakon itsekin auttanut
siten, että oli lahjoittanut tutkija-herroille kaksi-kymmentä kolttaa,
jonka lisäksi hän oli ostanut heille ämpärin Miinaa ja kyläläi-
sille kaksi (Wenäjän ämpäri, ivedro, on noin 4 Suomen kan-
nua). Tutkinto oli päättynyt tutkijain, tutkittaman ja kyläkun-
nan mieliin, waan kantajien sekä selän että kukkaron luuli emäntä
tuleman tuntemaan, mitä se on että rumeta nostamaan „juoruja
ja leivottomuutta" seurakunnassa. — Permin lääniin tultuani
olimat kylien kehnot ja pienet rakennukset minusta kummaa, kuin
metsää näkyi joka paikassa oleman niin paljon, että asujat oli-
mat työllä estäessään honkia kaatumasta heidän pienille pelloil-
lensa ja särkemästä heidän tupiansa. Tästä annettiin se selitys,
että „tyllähän sitä muka täälläkin rakennettaisiin semmoisiakin
komeita kartanoita kuin siellä Siperiassa on; maan täällä mei-
dän läänissä on joka piirikunnassa, mitä Siperiassa ei ole,
metsä-herra, jonka tulee kalsoa ett'ei metsää haaskata turhaan, ja
jolta talon-poikien pitää lunastaa piljetti eli lupa-kirja metsän-
hakkaamiseen; ja sepä se lupa-kirja juuri estääkin talon-pojan
rakentamasta, sillä paitsi kruunulle siitä meneivää lunastusta,
jota yksinänsä suinkaan ei olisi maita suorittaa, pitää lupa-kir-
jan antamisesta metsä-herralle tsillenscikin olla hymän-tekiäisiä :

polto-pnu-piljetistä 2, luivasta saada ottaa hirsiä yhden talon
korjaamiseksi 10 ja tumasta hakata uuden talon rakennukset met-
sästä 25 kolttaa, ja niitä tuin on monenkin työläs suorittaa,
niin ollaan mähemmällä rakentamisella ja eletään ahtaammassa."

Näitä ja tämmöisiä kertomuksia kuulin maikallani, maan
niiden enempi kertaaminen tässä estäisi minun puhumasta mi-
tään muista yhdyttämistäni esineistä, ja sen ohessa olemmekin
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jo tulleet Werhoturjeen, niinkuin taannoin sanoin, ja se on myös
tämmöinen muutamalla sanalla muistettavia paikka. Ei itsensä
Vuoksi, sillä kaupunki on surkea harakan-pesä eli ryhmä harakan-
pesiä, joissa elää pari tuhatta köyhää ja laiskaa ja huoletointa
ihmistä; eikä myös Vanhan ja rikkaan luostarinsa tähden, joka
on perustettu erään ennen Vanhaan hurskaasti eläneen ja au-
tuaasti kuolleen räätälin ihmeitä tekemille luille, ja johon monta
tuhatta jumalista sielua nyt ivuosittain maeltaa näiden luiden
kautta rukoilemassa ruumiillensa parannusta eli uskollensa har-
tautta. Waan Werhoturje on minun silmistäni merkillisin sen
kautta että se on pohjainen keskus Uraalin kuuluisille ivuoren-
kaimannoille ja tehtaille, joiden taittein ylimäinen hallitus on,
niinkuin sen ennen olen sanonut, lekaterinenburgissa.

Uraali jakautuu ja jaetaan luonnollisesti kolmeen osaan:
1) eteläinen eli lvilja-Umali, 50:nnestä leiveys-pykälästä 55:een
asti; 2) keskimäinen eli malmi-Umali 55:nnestä 61:een pykä-
lään asti, ja 3) pohjainen eli nah ka-Uraali, 61:stä 69:een py-
kälään eli lää-mereen asti. Niinkuin nimikin ilmoittaa on kes-
kimäinen Uraali se, joka tämän Vuoren on metalli-rikkautensa
ivuoksi tehnyt kuuluisaksi. Paitsi muutamia lajia kalliita ja use-
ampia lajia tarwis-kiwiä saadaan Uraalin ivuori-kailvcmnoista
enimmten rautaa, Vaskea ja kultaa; iv. 1857 saatiin kruunun
ja yksinäisten tehtaissa yleensä: 24 mitjonaa puntaa mutaa,
340 tuhatta puuta a ivasta ja 130 puutaa kultaa. Näistä nu-
meroista arivaa lukija, kuinka painama ja kallis-arivöinen tämä
osa Umalia on Wenäjän-maalle, ja mikä simistynyt ja silvistä-
wäinen Vireys ja liike on tarpeellinen tätä metallin paljoutta
malmistaessa ja niitä ihmisiä elättäessä, jotta tämän ivalmis-
tnksen kanssa omat toimessa. Waan Uraalin wuoren-taiwami-
nen ci ole nytkään mielä muuta kvin alulla, matka se aletiin
jo ennen Pietarin aitoja ja hanen hallitssansa siten sai jonkun
ivauhdin eteenpäin; sillä malmi-rikkaus on loppumatoin ja sen
saaminen hyivin huokea, maan teko-paikan kaukaisuus myömä-
paikoista ja talvaran htainen kuletus niihin owat esteet, jota
tähän asti owat ivaijistcmeet tätä hyödyllistä työtä. Kuletus
tapahtuu nyt Umalin-tcckaisista tehtaista ensin maisin muutamia
kymmeniä ivirstoja jolle-tulle niistä monista syrjä-joista, jotka
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sen länsi-wietteeltä juoksewat Kamaan, sitten wenehin näitä jo-
kia. Kamaa ja Wolgaa myöten Nishnij-Nomgorodin markkinoille,
josta tämä taivara niinkuin kaikki muukin sitten leiveää ympäri
Wenäjätä. Waan kuin hallitus kerran päätöksen jatkamaan
muta-teitänsä, joista itäisin haara, Moskoivasta mainittuun mark-
kina-paikkaan, nyt on tekeillä, — joka jatkaminen siitä Kasaniin
ja tästä Permiin eli lekaterinenburgiin on näiden maakuntien

kaiken-laisen rikkauden suhteen niin tarpellinen, että se muutamien
tvuosien sisällä on tapahtuma, — niin kohoaa Uraalin ivuoren-
kaiwanto arwaamatomiin määriin, ja tuntijat sanomat, että tämä
muori yksinänsä ivoipi täyttää koko Europan tarpeen esim. mu-
dasta. Enin osa tätä Uraalin rikkautta on yksinäisten Mallassa,
joista taas Demidowien lempeä ja siivistynyt heimo on rikkain
ja kuuluisin; sen alusta on Uraalin itäisellä puolella, kaupunkien
lekaterinenburgin ja Werhoturjen Malilla, ja pää-paitta tätä
maltaa on Nishnij-Tagilin ruukki, jossa on yli 40 tuhannen
asujan ja joka useamman ivirstan lameudelta on raketin kuin
paras kaupunki.

Keskimäisen Uraalin yli kulkee kaksi tietä, toinen eteläinen
Permistä Kungurin kautta lekaterinenburgiin, ja toinen pohjai-
nen Solikamskista Werholurjeen. Näistä teistä on Maan edel-
linen posti-te, se suuri Malta-suoni, jonka kautta Europa näillä
paikoin yhdistäksen Aasian kanssa; sitä tietä menin minäkin itään
päin ja siitä tuin myös Umalista sen kohdalla olen paikallansa
ennen kertonut. Jälkimäinen tie, jota nyt Werhoturjesta mat-
kasin takaisin Solikamskiin oli ennen ainoa Venäjältä Siperiaan,
ja tulli-rahan suorittamisen tähden, joka näiden maiden Malilla
kulkemista taivaroista kannettiin Werhoturjessa, oli matkustamien
kuoleman-rangaistuksen uhalla kielletty kulkemasta muita teitä kuin
tätä yhtä. Yleinen tarivis nyrytti tämän niinkuin monta muuta
saman-laista lakia mitättömäksi, ja kuin miisaampien neuivojen
keksittyä iväli-tulli Werhoturjessa kumottiin, tuli eteläisempi ja
suurempi tie, joka paitsi sitä tuiki Mäki-rikkaamman ja ivilja-
ivammcm maan kautta, aina enemmän käytökseen, ja entinen tie
jäi hylylle ja metsittymään. Kuitenkin on hallituksen aikomus
ja käsky nykyisempinä aikoina ollut aivctta tähän taas tellvolli-
nen tie, Vaan kuin täällä tarkempi perään-katsomus on kaukana.
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on tämä tien-teko kulkenut hitaasti eteenpäin. Hyivä tie olisi
tässä kohden kumminkin sangen tarpeellinen ja liite silläkin tien-
tapaisella, joka siinä nyt löytyy, on talmella sangen suuri. Idästä
kulkee sitä myöten leipä-neuwo ja kala Permin ja Wologdan
läänien pohjaisiin osiin; lännestä suola, ylellisyys- ja koreus-
tatvam itään päin, ja marsinkin Irbitin kuuluisan markkinan
aikana (taimella helmi-kuussa) oikasee tama tie puoli tuhatta
Virstaa kolmen läänin kauppa-miehille ja tamaroille.

Tien pituus Werhoturjesta Solikamskiin on 270 Virstaa,
ja Umalitsi ivoipi tästä matkasta lukea noin 100 mirstaa, jota
myöten se tässä kohden on leiveämpi kuin suuren tien kohdassa,
josta ennen olen puhunut. Waan Maitta rahivas Umalia jo
näillä seuduin ei muuten niintäkään kuin nimellä ka me n' (kiwi,
kallio), niin ci se täta nimeä ansaitse siten, etta olisi louhikko,
sillä kimeä ci täällä näe alunkaan, eikä sitenkään, etta sen kor-
keus olisi koivan suuri, sillä se ci ole tässäkään korkeampi mei-
dän Maan-selän selanneita ja olletikin idästä päin tulema mat-
kustaja ci armaistaan oleivansa niin merkillisellä paikalla kvin
Umatn harjalla, jos ci kyyditsijä sanoisi nousemisin kalliolle
nyt loppuneen. Mutta jylhä on ja synkeä se metsä, joka alku-
peräisessä »voimassansa painaa Uraalin hartioita, ja joka monin
paikoin ahdistaa tienkin niin supeaksi, etta matta-miehen täytyy
puita maahan hakkaamalla mimetta tietä rekensä siiiville, ja kui-
tenkin useasti taitteleetin näitä siipiä, sillä alinomaa lyöpi reki
kolin-kolia yhdestä puusta toiseen. Ia raaka ja kylmä on ilman
lacttu näillä tienoin, niin raaka, etta maitta Solikamsk seisoo
melkein rinnakkain s. o. yhden pykälän alla Helsingin kanssa ja
Werhoturje kokonaista pykälää etelämpänä, Uraalin seuduissa
näiden paikkojen Malilla ei kylmetä paljon muuta kuin naurista,
sillä koivat hallat ja useasti lumi-sadekin Pietarin päiwän aikaan
tekeivät mitättömiksi maa-miehen koettet. Matatessani (joulu-
kuussa) ihmettelin luinen paljoutta, jota jo silloin oli parin kyy-
närän paksuudelta, ja josta ivastatustn tullen tiellä syntyi sille,
jonka piti tie-puoleen lähteä, useamman tunnin työ ja hilaus,
jos hänellä oli kuorma. Waan sikäläiset asujat sanoiwat tämän
ei ivielä olewan mitään; ivasta keiväällä maalis- ja huuhti-
tuissa, kuin lunta on neljän ja »viiden kyynärän korkeudelta.
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kuin tie on yhdelle harjalle tallautunut, silloin ivasta työllä kuu-
luttiin olewan päästessä toinen toisistansa, kuin tvastaksuta sa-
tutaan tulemaan, ja heikomman täytyy täälläkin hyivällä eli pa-
halla lotota! ivahtvenimcm tieltä. Minun tässä kulkiessani oli
myös hirmuinen pakkanen, niin että Pamdcm kruunun-maltaan
kuuluivassa kaiwannossa, jossa ystäwällisen ja siivistyneen työn-
käyttäjän luona olin yötä, tämä Maltti elo-hopeiset lämpö-mit-
tarinsa jäätyneen ja Solikamskissa sitten sanottiin iväki-iviina-
lämpö-mittarien silloin osoittaneen 38 pykälän pcckaista. Täm-
möisen luonnon kowuuden ivuoksi oivatkin asujat (kaikki Wenä-
läisiä) niissä pienissä ja harwoissa kylissä, joita tässä seudussa
löytyy, köyhiä ja elättelekset enemmän metsän-pyynnöllä, rahdin-
Vedolla ja muilla syrjä-töillä kuin maem-iviljelyllä jakarjan-hoi-
dolla, jotka muuten owat Venäläisen talon-pojan paras ja rak-
kahin toimi. He niinkuin melkein kaikki maalla asuma mhivas
Permiin asti owat orjia heimoille StroganoM, Galitzin, Laza-
rew ja Buteroiv. Puhellessani heidän kanssansa kohta saata-
wasta wapaudesta, jota monin paikoin muualla Wenäjässä olin
rahivaan kuullut toimoman kuin maallista autuutta, hamaitsin
täkäläisen kansan pikemmin epäilyksellä ja pelollakin kuin toi-
ivolla odottaman uuden mapauden lahjoja, joka on ivarmin merkki
siitä, että isännät suojelemat alamaisiansa ivirka-miesten polusta
eiivätkä rääkkää heitä liian suurella iverolla, sillä sitä enempää
huolen-pitoa lvenaläinen orjais-talon-poika ei Maadi isännältänsä
tyytymäisenä elääksensä. Etempänä, Solikamskin seudussa ja
edellensä Permiin päin, kohtaa matkalainen sitten, näiden samo-
jen henojen alustoissa, milloin minkin, suuria kyliä, ivahivoja
muta-ruukkia ja mäki-rikkaita suolan-keittoja; pellot, asunnot,
huone-kalut, tatti todistaa mhmaan elämän hymässä kunnossa,
että yhdessäkään paikassa kuulunut ääntä, joka olisi toimonut
pois Herran-Mallasta.

Mainitsin ikään suolan-keittoja. Tämä on Solikamskin
kaupungin seudulle kokonansa omituinen ansio-lähde, lähde tä-
män sanan ensimäisessä merkityksessä, sillä suolainen mesi, josta
suola keittämällä kiteytetään, juoksee lähteistä, jota kumminkin
enimmiten omat symennetyt kaimoiksi. Yleensä tekee Kama-joen
seuduissa vioitetun suolan määrä ivuosittain noin 10 miljonaa
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puutaa, jonka Valmistamisesta, kuletuksesta ja myömisistä hy-
min sadalla tuhannella ihmisillä on runsas leipänsä; niin elää
Solitamsk. joka seudun suola-rikkaudesta on nimensäkin saanut,
suureksi osaksi tästä luonnon-tuotteesta; niin on. Vähän päälle
20 Virstan päässä tästä kaupungista, Kama-joen ivarrella rikas
ja pulska kauppala Usolje, jossa on kolme kirkkoa, 10 kauppa-
puotia ja kymmenkunta taksin-kertaisia tiwi-kartcmoita, ja jonka
asujat kokonansa elämät Maan paikalla löytymistä suola-tehtais-
ta; monta muuta paikkakuntaa mainitsematta, joilla samoin on
ainoa tulonsa suolan ivalmistuksesta.

Solikamskin ja pohjaisempcma oleman Tscherdynin piiri-
kunnissa löytyivät niin-kutsutut Permiläiset, joita paikalla ei ku-
kaan tunne muulla nimellä kuin Syrjänein ja jotta kielen ja
kaiken muun asunsa ivuoksi oivatkin tätä kansaa. Wanhat Bjar-
inilaiset, joiden kaupalla ivoitettu rikkaus oli niin iviehätäivä
Standinawian meri-sankareille, eiivät olleet muita kuin Wienan
Karjalaisia ja Syrjänejä, ja Vjarmin-maa ulottui oikeassa lameu-
desscmsa Uraalin juureen eli ivähintäsäkin Kama-joelle. Syrjä-
nit owat ivielä tänäkin päilvcinci yli toto pohjais-Wenäjcin tun-
netut uuteroiksi ja älykkäiksi kauppiaiksi. Vaikka heitä ynnä tä-
män kiitoksen kanssa myös laitetaan miekkaan ja itse-pintaisen
luonteensa tähden. Kahdeksannesta Vuosi-sadasta 12:een asti
olletikin mahtoi Syrjänein maa kukoistaa, josta kukoistuksista
Vielä nytkin laivataan pitkin Kaman rantoja merkillisiä kaupun-
kien ja linnoitusten jäännöksiä, kuin myös näissä seuduin on
paljon löydetty ja löydetään imeläkin ei ainoastaan amftialai-
sia, kreikkalaisia ja ruomalaisia rahoja. Maan myös muinais-
kreikkalaisten kulta- ja hopea-astioita ja sen ohessa kallis-artvoi-
sia renkaita, sormuksia, aseita j. n. e. Tämä kukoistus ja rik-
kaus Virtasi Perunalle kahdesta painamasta kaupan-lähteestä.
Yksi oli se osa Itä-maan kauppaa Europan kanssa, joka Kas-
vian merestä kulki Volgaa myöten Volgarin ritkaasen ja mah-
tamaan kaupunkiin tämän joen ivarrella (noin 100 mirstaa ete-
lämpänä nykyistä Kasania). Volgarilcnsilta ottiivat Syrjänit
eli Permiläiset taivarcm Mastaan ja saatoimat sen Kamaa ja
sen syrjä-jokia myöten pohjaan päin ja edellensä, pienten maa-
kannasten poitti-kulettua, joko Petschoma eli Wytschegdaa ja
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Wiena-jokea myöten lää-meren rantaan, josta se sitten leivisi
muualle Europaan. Toinen yhtä painawa haara Syrjänein
liitteessä oli heidän kauppansa Umalin-takaisissa maissa, joissa
he Woguuleilla ja Ostjakeilta ostivat näiden kalliita metsän-
nahkoja ja tutustiivat nämä kansat simistyksen ensimäisten alkei-
den kanssa. Tästä Syrjänein simistyttäivästä ivaikututsesta
näissä Ugrin kansoissa löytyy heidän tielessänsäkin jälkiä; sa-
nalla Saran (Syrjäni) on esim. Ostjakin kielessä aiivan yh-
den-lainen merkitys kuin Suomen kielessä sanalla Saksa; iven-
hettä kutsutaan mainitussa kielessä syrjäniläiseksi ruuheksi,
terwaa syrjänin-pihkaksi j. n. e. Waan tämä Syrjänein ja
Permian kukoistus ei kestänyt kauan; Mongolilaiset »Valloittivat
Bolgarin, joka sen loivemmin ei enää tvironnut entiseen ivoi-
maansa, ja Nowgorodin rahan- ja mallan-ahnaat tasa-maltalai-
sit juurtihet Klyuoivin kaupungin (nykyisen Wjatkan) perusta-
malla Kama-maihin, joiden kansoilta he alkoiivat ottaa iveroa ja
maata osaa heidän ivotollisessa taupassunsa. Näin aikoi enti-
nen rikas Permiä ivähitellen köyhtyä ja ivaipui siihen Pohjolan
pimeyteen takaisin, josta onnellinen taupan-juotsu oli sen Vä-
häksi aikaa kohottanut ja josta asujien heitto ja hiljainen luonto
ei Voinut sitä pysymäiseen sitvistykseen ja itsenäisyyteen ylentää.

Talivi esti minun maintuita raunioita ja jäännöksiä kat-
selemasta, joskopa siitä olisikaan ollut mitään hyötyä, kuin ne
niin usein ennen jo owat olleet tutkinnon alla ja kuivatutkin
osiksi miehiltä, joilla tässä asiassa on ollut suurempi taito kuin
minulla. Syrjäniu kielen tutkinto taas, joksi Permiläisten murre
heti haivaitacm, ei olisi tuottanut paijon hyötyä niin tarkkojen
tutkintojen perästä kuin Castren, Wiedemann ja Saivaitotv owat
tästä kielestä julaisseet. Permin, Kascmin ja N. Nowgorodin
kautta, joista taupuntiloista jo ennen olemme puhuneet, saamme
siis 1,600 mirstaa muuttautua suoman Mostomacm. Mennessä
ivoimme ivahan tutustun Wenäjän posti-laitoksen kanssa siltä
osata, joka liikuttaa matkustatvaisia. Holli- eli, niinkuin niitä
täällä kutsutaan, posti-heivosien pito tapahtuu kruunulta posti-
Viran kautta, joka määrää kuinka paljon Heinosia kussakin pai-
kassa on pidettäviä ja kolmeksi ivuodeksi kerrallaan huuto-kaupalla
antaa niiden pidon Vähimmän maailmalle, kuin myös joka puo-
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len wuoden perästä tapahtuwien katselmusten kautta makuuttaa
itsensä siitä, että Heinoset, ajo-kalut ja kaikki muu on laillisessa
järestyksessä. Tätä masten löytyy myös suuremmilla teillä joka
posti-paikassa ja pienemmillä aina muutamien posti-mälien la-
kana postiljuonista ivtka-mieheksi korotettu kaitsija, joka myös
matkustamilta kantaa kyyti-rahan ja kirjoittaa heidän tie-kirjansa
kirjaan; tämä sama mirka-mies määrää myös helvoisten ulos-
annon ja on iveltvollinen pitämään huolen niin matustamai-
sista kuin hemosen-ptäjistäkin ja heidän holli-miehistänsä. Wielci
suuremmaksi ivarmuudeksi matkustajille löytyy joka posti-paikassa
sinetillä ja langalla pöytään kimitetty walitus-kirja, johon
mattustawainen ivoipi tehdä muistutuksia epä-järestyksestä; tämä
kirja, jota jokainen kaitsija kokee pitää puhtaana, on niin »vai-
kuttavia, että jos hänen ja mattustawaisen malilla jolloin kul-
loin syntyy eri-mielisyyttä, tämä jälkimäinen ei tarvitse muuta
kuin ivalmistauta kirjoittamaan malitus-kirjacm, niin kaitsija pian
antaa perään ja täyttää matkustajan ivaatimuksen, jos se muu-
ten ei ole kohtmtoin. Waitta tiet Wenäjällä owat tasaiset (s.
o. mäettömät), ei yhdellä Heinosella tuletta ketään; pari on ivä-
hin hemois-luku, jolla postilla kulkija ivoi matkustaa. Kyyti-
rahaa maksetaan parista, jonka siacm heivosen-pitäjä kuitenkin
melkein joka paikassa antaa kolme h emoista eli niin-kutsutun
troikan, useammin paikoin 3 kop. hop. mustalta. Maan Siperian
tiellä Kasanista Tobolskin läänin rajaan asti (ummellensa 1,100
Virstaa) maksetaan 6 top. hop. parilta ivirstan päälle. Tämä
maksu korkonee Vielä yhdellä topeitalla Virstalta siitä niin-kut-
sutusta podoroshnasta eli tie-kirjasta, joka lunastetaan kruunun
rahastoista ja on tarpeellinen kaikille omilla asioillansa (ei kruu-
nun palmeluksessa) matkustamille ja jonka lunastus menee tei-
den ja siltojen »voimassa pitämiseen. Waan näinkin ei kyyti-
raha, 4 top. hop. toimesta hemosesta mirstalta, ole koman kal-
lis, Varsinkin kuin matkustaja ivastuksitta ja kiireesti joutuu
matkansa päähän. Laillinen kulku on talwella hyivän kelin ai-
kana 12, kesällä 10 »virstaa tunnissa; waan tyyti-miehen toimo
suurempaa juoma-rahaa kuin mitä hänelle laillisesti tulee (6 kop.
hop.) tekee, että hän aina ajaa kiireemmin, 14 ja 16 mirstaa
tunnissa, yleisesti tci-Wenäjässä ja Siperiassa paremmin kuin
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lännen puolella. Ia tämä ajo ei kuitenkaan tarivtse sitä ruos-
kalla hakkaamista ja turmasta repimistä, joka simistyneessä Suo-
messa on niin yleinen ja joka Wenäjällä tulemaa mattustajaa
inhottaa; vienalaisella kyyditsijällä on waan pienoinen ruoska,
jonka nuora-siiman hän toisinaan, sentin hyviin Harmoin, tas-
kuin laskee hewosin lautasille muistuttaakseen hitaampaa pysy-
mään toisten rinnalla; hän hallitsee ja kiirehtii heitä enemmän
äänellä ja ivihetämällä, kutsuu heitä heimolaisiksensa ja kyyhky-
läisiksensä, lohduttelee heitä kohta päästämän perille, sanalla sa-
noen täytätsen tuin ihminen ja kristitty, ja maitta kulku on jou-
tuisa niinkuin edellä sanoin, omat heivoset 20 ja 3D mirstaa
juostuansa perille päästäessä Harmoin hiessäkään ei koskaan niin
umpi-märät ja maahdessa kuin kyyti-hemoset Suomessa niin
useasti uähdään oleman. — Mitä siis itseen kulkuun tnlee on
matkustaminen Wenäjällä sangen hyviä; sitä hönkymistä, räis-
kettä ja riitelemistä, jota lännempänä monesti kuullaan kesti-
kieivariloissa, tapahtuu siellä hyviin harwoin. Waan toisella
puolen on sielläkin hankaluuksia matkustajalla; posti-paikoissa
ehkä niissä saapi olla yötä ja asua taksi muoro-kuutu ilman
maksutta, ei matkalainen saa muuta kuin suojan ja lämpimän.
Jos hän pyytää mettä juodaksensa eli tahtoo pestä silmänsä,
on Medestä suorittama juoma-raha sen tuojalle, muuten hau-
kahtaa tämä tyhjästä ivaiivastcmsa; makuu-tilaa ei posti-pai-
koissa tunnetataan ja matkustajista saapi se, joka ennättää, ot-
taa allensa sen sohivan, joka niissä taivallisesti löytyy, waan
tämäkään onni ci ole kowan kadehtittawa, sillä sohiva pyytää
olla täynnä lutikoita niinkuin sen Puschkin myös sanoo emässä
Wenäjällä sangen tutussa ivärsyssä, joka sanasta sanaan kuuluu
Suomeksi:

.Meidän tiet owat kehnot,
Sillat märkänewät unhotettuina.
Posti-paikoissa on luteita ja kirppuja,
Eiwät silmän-räpäystä anna nukahtaa."

Sikäläiset asujat pitämät aina palmelijan matkoilla Miiassansa,
ja useamman kuin kerran sain minä kärsiä ylen-katsetta juuri
sen ivuoksi minulla ei ollut tämmöistä aivittajata. Waan
tilan pitää wöhä-wamisempikin kanssansa; mutta sen siistiydestä
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pidetään niin Vähän lukua, että minun-arMoiseni miehet We-
näjällä harwoin makaamat esim. lakanalla ja Vielä harivempi
kahden lakanan kanssa, jolle omasta kokemuksestani ivoin kertoa
esi-merkiksi, että Pietarista Tallqlvistin roulvcm korttierista läh-
dettyäni en nähnyt kahta lakanaa tilalla ennenkuin taas samassa
maja-talossa, kolmen ivuoden perästä takaisin tultuani. Ruoka-
neulvon puolesta owat Wenäjän posti-paikat ivielä kehnommat
kuin kaiken muun, sillä niissä ei saa mitään, ja jos mata-mie-
hellä e» ole emästä, täytyy hänen toisinaan matkata miisin sa-
doin ivirstoin ennenkuin tapaa paikan, jossa ivoipi saada mal-
jallisen kaalia eli muuta lämmintä ruokaa. Tee-ivesi on täm-
möisissä tiloissa ainoa ehkä kyllä ivahan elättäviä sia-aine muulle
syömälle, ja myös palo-iviina sille, joka sitä ivoipi enemmältä
nauttia.

Moskoiva, johon nyt ivoimme päättää päässeemme, on
mäki-rikas (asujia noin 400,000) ja laaja, waan epä-tasaisest
ja epä-sääntöisisti rakettu; kirkoista lienee se rittahin kaupunki
koko maa-ilmassa, ehkä niiden määrä kuitenkaan ei mahtane olla
niin suuri kuin joksi sen mhmas arivaa sanan-parressa: Mosko-
ivassii on neljä-kymmentä neljää-kymmentä kirkkoa (sorok soro-
kof tsertwej). Tälnän Wenäläiselle rattaan kirkkojen paljou-
den ja sitä seuraaman kirkollisen elämän kanssa yhdistä Mos-
kowan nimi kaikki Wenäjän kansan muistot niin ahdistuksen ja
hömäistyksen ajoista kuin motonkin ja kunnian. Moskomaa
owat Wenäjän »viholliset Tatarit, Puolalaiset, Ruotsalaiset, Rans-
kalaiset tukin ajallansa ryöstäneet ja hämittäneet; Maan Mos-
komassa imetettiin myös motto-juhlat Kasanin ja Astmhanin
mallotettua, Moskowasta käsin woitetiin Siperia, Moskowasta
käsin ruivetiin Puolalta waltaamaan maita ja Ruotsilta kisko-
maan sen Itä-meren-takaisia aluskuntia, ja Moskowasta alkoi
Wenäjän waamllisin wihollinen nyky-aikoina Napoleon sen pala-
uksensa, joka ei loppunut ennenkuin Helenan saarella, ja joka
Wenäjän Vallalle' cmloi waan uuta ivoimaa, kunniaa ja pai-
noa. Sen ohessa tuli Moskovia jo aikaisien, edellä mainitun
permiläisen eli bjarmalaisen kauppa-tien tukkeuduttua, pää-pai-
kaksi itäisten maiden kaupalle lännen kanssa ja sen kanssa kes-
kukseksi Wenäjän sisälliselle kaupalle. Kaupan myötä kulkema si-
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wisiys löysi myös ensimäisen kehtonsa Wenäjällä Moskowassa;
ensimäiset tässä maassa tehdyt kirjat painettiin Moskowassa
(ivcmhimmat kirjat Wenäjän kielellä omat kuitenkin painetut muu-
alla: Veneziassa, Kmkomassa j. m.),' ensimäinen peri-Wenäjän
yli-opisto perustettiin tähän kaupunkiin. Näillä muistoilla on
nykyinenkin Moskolva, ehkä ei hallituksen istuin niinkuin mui-
nainen, koko Maltakunnan painamin tehdas-paitta ja Pietarin
rinnalla sen lvahivin kauppa-kaupunki, joissa omaisuuksissa siitä
joka haaralle tehtäivät rauta-tiet pian tulemat sitä ivielä enem-
män kohottamaan; samalla on se myös talwi-istuin rikkaammalle
ja siivislyneemmälle aatelille, eli oikeammin sille osalle aatelia,
joka ei rakasta hoivin hehkua ja Pietarin kaupungin ulko-maa-
laista koreutta, ja sen opisto, sen isän-maatansa rakastamat
kirjan-kustantajat, sen Mlecenatit ivetämät maan pamimman kir-
jallisin tiedon ja taidon sinne. Kaikki nämä seikat yhteen luet-
tuna tekemät, että Menolainen joka haaralta laajaa maltakuu-
taansa hartaalla kunnioituksella luopi ajatuksensa Moskoivaan ja
sen Kremliin päin, toitvoo sieltä kansallensa siivistystä ja kielel-
lensä ruottoa, ja keskustelemuksissa maltakunnan painamista asi-
oista odottaa ensimäistä ääntä Moskowasta.







Hinta: rupla hop.


