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Yhdestoista Luku

Vapautustoivo uuden vuoden aikaan. —■ Boven retki sulalle vedelle.
Suojailma ja jälleen ankara pakkanen. Elohopea jäätyy. Kansantajuisia
luentoja. BrusewitzUn matka Naitskai’hin. Uusi kirjelähetys kotia.
Maan-asukasten kertomuksia Tshnktshilais-maan rannikolla vallitsevista jääsuh-
teista. Tshuktshit välittävät tavaranvaihtoa polari-Amerikan ja Sipirian vä-
lillä. Retkiä talvikortteerin ympäristöön. Säät keväällä. Lumen sula-
minen. Välyt. Muuttolintujen tulo. Tshuktshilaismaan eläimistö
Noak Biisein apulähdetys. Merkillinen kala. - Maa lumetonta. - Vapau-
tus. Koillisreitti avattu.

Uuden vuoden aloitimme Menolla toivolla vapautuk-
sesta. Kun nimittäin joulukuun loppupuolella vallitsevat
pohja- ja luoteistuulet olivat muuttuneet itä- ja etelätuu-
liksi syntyi merellä jälleen suuria sulia, ja tshuktshit al-
koivat taas puhua jäiden lähdöstä, niin että laivan kävisi
matkaansa jatkaminen, jota ennustusta aina seurasi selitys,
että he silloin surkeasti itkisivät, johon heidän olisikin ollut
täysi syy siihen katsoen, millä tavoin Yegan päällystö ja
miehistö heitä aina kohteli.

Nähdäkseen miten oli jään laita etäämpänä merellä
teki luutnantti Bove pyyntimies Johnsenin kanssa uuden-
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vuodenpäivänä retken sulalle vedelle. Tästä antaa hän
seuraavat tiedot;

„Minä lähdin laivasta tammikuun 1 päivänä edellä
puolenpäivää ja pääsin neljän tunnin päästä, yhteen mit-
taan käveltyäni, sulalle vedelle. Paksu, pehmeä lumi teki
kulun raskaaksi, jota kolmet jäälouhikkorivit myöskin työ-
lästyttivät, vallankin kuin jää niiden lähellä oli halkeillut
lumenpeittämiin railoihin. Yksi torosseista oli 10 meteriä
korkea. Päälletysten kasaantuneiden jääkappalten suuruus
osoitti mikä ankara voima louhikkojen muodostuksessa oli
tehnyt työtä. Nämä jäävallit ovat nyt Yogan epäluotet-
tavalle talvisatamalle hyväksi suojaksi. Sulan veden ja
laivan keskiväli oli halkeillut idästä länteen rakoloihin,
joista sopi päättää, että sula aukko olisi levinnyt kilome-
terin päähän laivasta, jos joulukuun kovaa myrskyä olisi
kestänyt vielä 12 tuntia. Vega olisi sen kautta joutunut
suureen varaan. Jääreuna oli sulan x-ajalla tasainen kuin
jättiläisveitsellä leikattu, ja niin kova, että kesti käydä
kuin kalliota. Viiden meterin korkuisen jäävallin harjalle-
kaan ei koillisessa eikä pohjoisessa näkynyt sulan veden
loppua. Sekä tästä että vesihöyryjen laajuudesta sillä il-
malla, päätän sulaa vettä olleen vähintäin 35 kilometeriä.
Idässä rajoittui sula pohjoista kohti juoksevaan jäävalliin,
joka yhdeksän tai kymmenen meterin päässä näkyi kään-
tyvän itäänpäin. Kenties oli tämän jäävallin takana idässä-
päin toinen aukko. Jäänreunalla oli veden syvyys 21 me-
teriä, sen lämpömäärä 2 0 C. Vesi virtasi jotenkin kii-
vaasti suorastaan rannikosta (s. o. eteläkaakosta). Kun
rannikko tällä kohtaa on melkeen yhtäsuora, lienee virta
ollut aikaveden-virta. Sulavedessä oli hylkeitä että vilisi,
jotka Jokusen tunsi sekä parta- että kiehkuraishylkeiksi.
Jääkarhuja ei nähty, eikä mursuja eikä myöskään lintuja. “

Luutnantti Boven kertomus vahvisti luuloani, että sula
vesi nyt, samoin kuin tammikuun lopulla 1873 Mossel-
hayssa, tunkeutuisi laivallemme saakka raivaten tietä Be-
ringin salmelle, jossa tapauksessa meidän olisi ollut asia
kohta jatkaa matkaamme, vaikka se tähän vuodenaikaan
olisi ollutkin hyvin työlästä ja vaaran-alaista. Tshuktshit-
kin arvelivat, että aukko nyt kauan pysyisi sulana ja aset-
tivat siinä toivossa yksinkertaiset pyydyksensä reilaan.
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Mutta he samoin kuin mekin jouduimme petteesen. Yegan
jääkahleet eivät heltyneet, sininen juova supistiti taivaan-
rannalla ja katosi lopulta peräti. Siitä seurasi asukkaille
niin suuri ruo’an ja etenkin merellisen puute, että meitä
lähimmän kylän, Pitlekain, kaikki asujaimet olivat pakoi-
tetut muuttamaan itäänpäin, vaikka paljon ruokaaineita
puutteen lievittämiseksi joka päivä laivasta jaeltiin.

Asukasten jättämä Pitlekain telttapaikka, helmik. 8 p. 1879.
O. Nordqvistin piirustuksen mukaan.

Näkyy kuitenkin siltä, kuin todellinen kokemus edel-
liseltä vuodelta olisi ollut tshuktshien ilmain-ennustuksen
perustuksena. Sillä helmikuun 6 päivänä alkoi kaakko-
tuuli käydä ja ankara pakkanen loppui siihen. Nousipa
lämpömäärä muutamiksi tunniksi yli o°. Vesihöyryjä nousi
jälleen taivaanrannalla koillisesta pohjoiseen, ja rantahar-
juille näkyi jääkentässä suuri aukko, joka vähän idemmässä
Irgunnukia ulottui lähelle rantaa. Muutamia kilometerejä
idemmässä oli itse rantakin jäätön, ja vuorilta olivat meri-
miehemme näköpiirin sinisessä rajassa näkevinänsä ankaran
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aaltoilun. Jollei tämä ollut näkyhairalidus, joka syntyi
alisten ilmakerrosten epätasaisesta lämpiämisestä ja värinästä,
lienee sulaa vettä ollut hyvin avaralta. Kenties olivat
asukkaat oikeassa, kun väittivät sitä kestävän Beringin sal-
melle saakka. Mutta runsaasti palkittuamme heitä suotui-
sista ennustuksista, emme heidän sanoihinsa enääu luot-
taneet. Myöskin laivan ja rannan välille oli ilmestynyt
halkeamia, joista vesi nousi lumen alle, ja jossa jotkut
meistä, maalle mennessämme, kastelivat jalkansa ja säärensä.

Irgunnukin tshuktshien onnistui nyt saada jääkarhu
ja seitsemänkymmentä hylettä, joista osa kerskaavasti ase-
tettiin silavakaistaleiden rinnalle pitkin telttojen ulkoseiniä,
toinen osa pantiin silava-aittoihin, jotka pian täyttyivät.
Jinretlenin lähempänä meitä olevalla telttapaikalla oli sitä
vastoin saatu ainoastaan kahdeksan hylettä. 110 ja huo-
lettomuus huomisesta päivästä näkyi täälläkin olevan val-
lalla, ja nahkapukeiset ystävämme käyttivät tilaisuutta
osoittaakseen, miten halveksivat Yegan halpaa ruokaa, jota
kuitenkin edellisenä päivänä olivat surkeasti kerjäelleet, ja
johon heidän parin päivän päästä jälleen oli turvaaminen.
Lapset, jotka hyvin ruokittujen tshuktshilaislasten rinnalla
olivat olleet jotenkin surkahtuneita, alkoivat, samoin kuin
vanhemmatkin ihmiset, jälleen äkisti paisua. Kerjuu tau-
kosi muutamiksi päiviksi, mutta laivankannella oleskeli
edelleen miehiä, vaimoja ja lapsia laumottain. Moni vietti
täällä 40° C. ilmassa iloisena suurimman osan päi-
väänsä lörpötellen ja tehden laivassa pientä, mutta aina
vaan pientä palvelusta, j. n. e. Suojainen ilma, poispääsö-
toivomme ja tshuktshien runsas saalis loppui kuitenkin pian.
Lämpömäärä aleni jälleen elohopean jäätöpistettä alemmaksi,
ja meri jäätyi niin etäälle rannasta, että tshuktshien täy-
tyi lakkauttaa pyydystämisensä. Sen sijaan näimme hei-
dän yhtenä aamuna astuvan laivaa kohden peräkanaa, ku-
ten vangit egyptiläisessä tahi assyrialaisessa voittopatsaassa,
kantaen kukin selässään jotakin, jota emme kauaksi voi-
neet eroittaa. Se oli jäätä, jota he mielissään keksinnös-
tään nyt iloisina toivat keitturille, saadaksen häneltä sen
sijaan sitä kaukaa (ruokaa), jota joku päivä ennen olivat
halveksineet.



5

Elohopea jäätyy. Kansantajuisia luentoja.

Tammikuussa aleni ilman lämpömäärä ensi kerta alle
elohopean jäätöpistettä. Nyt täytyi elohopea-lämpömitta-
rien asemesta ruveta käyttämään väkiviina-lämpömittareja,
jotka jo varalta olivat mittarihäkkiin ripustetut. Kun elo-
hopea jäätyy tavallisessa lämpömittarissa, kutistuu se äkisti
ja painuu putkessa tahi laskee, jos putki on lyhyt, kokonaan
kupukkaan. Elohopeapatsas ei siis ilmoita todellista jääty-
misen kylmäastetta. Silloin kun ei vielä tietty että elohopea
kovassa kylmässä jäätyy, merkittiin pohjois-Ruotsissa 1 elo-
hopeamittarin mukaan 89° jopa —lso°, jota aikanaan
ajettiin valeeksi, mutta jonka voi näyttää milloin hyvänsä,
jos vaan jäähdyttää elohopeata sen jäätöpistettä alemmaksi
senlaisessa lämpömittarissa, joka on tarpeeksi alas pykälöitty
0 asteesta alaspäin. Elohopea jäätyy2 alhaalta ylöskäsin,
koska jäätynyt elohopea ollen raskaampi painuu alas vielä
sulaan metalliin. Jos nyt' kaataa sulan elohopean jääty-
neestä erilleen, niin saa neulasista muodostuneita kristalli-
ryhmäkkeitä. Nämä neulaset ovat kahdeksasärmiöitä (ok-
taedroja), jotka kuution särmiä myöten ovat toisiinsa liit-
tyneet. Ei yksikään elohopeamittaristamme turmeltunut
eikä muuttunut nollapisteen suhteen, vaikka elohopea niissä
jäätyi ja jälleen suli.

Ankarassa pakkasessa vahvistui jää tietysti vahvistu-
mistaan, ja alituiset pohjatuulet kasasivat laivan ympärille
yhä korkeimpia jäälouhikkoja. Laivan ja maan väliin sekä
rannikolle kasvoi myös nietoksia kasvamistaan. Kaikki toivo
tahi pelko varhain irtipääsemisestä raukesi jälleen, ja joulu-
juhlan iloja ja puuhia seurasi synkkä tyhjyys. Kansanta-
juisia luentoja alettiin nyt pitää miehistölle vuoliaispohjalla,
koillis- ja luoteisreittien historiasta, ensimäisistä maapallon
kiertomatkoista, itävalta-nnkarilaisesta retkestä, maanpin-

1 And. Hellani, Tavattoman ankarasta pakkasesta Torneossa (Yet.-akad.
Handl. 1759 s. 314 o. 1760 s. 312) Viimemainitussa kirjoituksessa näyttää
Hellant itse, että elohopeapatsas hyvin jäähdytetyssä lämpömittarissa muuta-
miksi silmänräpäyksiksi vielä alenee, kun kupukkaa äkisti lämmitetään. Lasi
laajenee tässä lämmön vaikutuksesta, ennenkuin sen vaikutus tuntuu eloho-
peassa. Tämä tietysti ei voi tapahtua muuta kuin elohopean jäätöpistettä suu-
remmassa lämpömäärässä.

2 Joulut. 25 p. 1759 huomasivat muutamat akatemikot Pietarissa, että
elohopea jäätyy kylmässä. Tämä keksintö herätti tavatonta huomiota, koska
sen kautta monet ennakkoluulot hävisivät, joita kemistat olivat alkemisteilta
perineet, ja jotka perustuivat siihen elohopean luultuun omaisuuteen, että se
samalla oli metalli ja sula aine.
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nan muutoksista, ihmisen alkuperästä, lehtien merkityksestä
kasveille y. m. Ne tuottivat sekä upsereille että tiedemie-
hille ja miehistölle vähän vaihettelua pohjanperäisen talvi-
elämän yksitoikkoisuudessa, ja luennonpitäjä sai olla siitä
vakuutettu, että pieni kuulijakuntansa aina oli täysilukui-
nen ja suuresti mieltynyt. Tehtiinpä muutamia soitannol-
lisiakin yrityksiä, mutta soittimien ja soitannollisen ky’yn
puutteessa ei niistä suurta syntynyt. Sopivata miestä tea-
terinäytäntöjen johtamiseen englantilais-pohjanperäisen mal-
lin mukaan ei meissä myöskään ollut, ja jos johtaja olisi
joukostamme löytynytkin niin pelkään, että hänen olisi ollut
työläs koota näytöksinsä tarpeellisia dramallisia kykyjä.

Helmikuun 17 p. teki luutnantti Brusewitz Naitskaihin
retken, josta hän antaa seuraavat tiedot; .

„Minä ja Notti lähdimme laivalta iltapäivällä ja saa-
vuimme parin tunnin päästä Riraitinopiin, Nottin kotiin,
missä vietimme yötä hänen kolmen nuoremman veljensä ja
sairaan sisarensa kanssa, jotka kaikki majailivat yhdessä
telttahuoneessa. Kohta kun olimme perille päässeet, alkoi
yksi veljistä reilaamaan koiransiloja ja rekeä seuraavan
päivän matkaan, mutta muut menimme teltan sisustaan,
missä sairas sisar verhottomana makasi peurannahoissa.
Hän hoiti kahta traanilamppua, joiden yllä oli keittoastiat,
toinen entinen säilykepurkki, toinen vanha, rautapellistä
tehty sanko. Yksi veljistä kantoi sisälle kaukalon, jossa
oli kappale hylkeen silavaa ja jäätyneitä vihanneksia, par-
haasta päästä piilipuun lehtiä. Silava silpottiin noin tuu-
mankokoisiin palasiin, ja sisarelle annettiin ensiksi suuri
osa silavata ja vihanneksia. Vasta sitten tarjottiin muille
ruokaa. Ennen syömistä käärittiin joka silävapalanen vihan-
neksiin. Kun vihannekset olivat syöty, annettiin loppusi-
lava koirille, jotka venyivät ulkoteltassa. Tämän jälkeen
syötiin keitettyä hylkeenkylkeä ja viimeiseksi jonkunlaista,
luultavasti hylkeenverestä tehtyä keittoa. Sisar sai ensiksi
ja erittäin näitäkin ruokia. Jokaista lajia tarjottiin mi-
nullekin, eikä näytty sitä paheksuvan että kielsin. Atrian
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Brusewitzin matka Naitskaihin.

jälkeen korjattiin astiat pois, peskit riisuttiin ja muutamia
peurannahkoja levitettiin vuoteeksi. Vankemmat veljekset
sytyttivät piippunsa palamaan, ja nuoremmat panivat maata.
Minulle neuvottiin yksi syrjäsija teltassa, nähtävästi Nottin
oma makuusija. Toinen lamppu sammutettiin ja vähitellen
kaikki nukkuivat. Yöllä valitti tyttö monasti ja jokakerta
nousi joku veljistä häntä hoitamaan. Kello 6 e. p.p. he-
rätin minä koko väen muistuttaen matkaamme. Kaikki

Notti ja vaimonsa Aitanga.
L. Palanderin tekemien valokuvien mukaan.

nousivat kohta. Pukeminen kesti kauan, sillä jalat pue-
taan suurella huolella. Ruokaa ei otettu esille, mutta kaikki
näkyvät olevan mielissään, kun minä varastostani annoin
heille leipää ja säilytettyä naudanpaistia. Kohta jälkeen
aamiaisen valjastettiin neljä koiraa reen eteen ja lähdettiin
Naitskaita kohden, minä ajaen ja Notti juosten reen rin-
nalla. Irgunnukissa, joka on tshuktshilaiskylä noin englan-
nin peninkulman päässä Riraitinopista itään, pysähdimme
pikimältään lainataksemme koiria lisäksi, joka ei kuiten-
kaan onnistunut. Me jatkoimme siis matkaamme pitkin
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rantaa ja saavuimme kello 10 aikaan e. p.p. Naitskaihin,
joka on 15 ä 18 kilometeriä IEI Irgunnukista. Täällä
tapasimme suurimman osan entisiä naapuriamme, Pitlekain
asukkaat. Kylässä oli 13 telttaa; s:ssä lännimäisessä asui
Pitlekain entinen väestö, B:ssa itäisessä muita tshuktsheja.
Pitlekain asukkaat eivät olleet virittäneet tavalliset suuret
telttansa, vaan sekä ko’oltaan pienempiä että rakennuksel-
taan hajallisempia telttoja. Kaikissa teltoissa oli täälläkin
kuten Riraitinopissa ja Irgunnukissa, paljon hylkeensilavaa;
telttojen edustalle oli pinottu kokonaisia hylkeitä ja hyi-
keenosia, ja Naitskaihin tullessamme kohtasimme tiellä
monta kuormallista Pidlinin aiottua hylkeenlihaa. Naits-
kaissa lähdin erään tshuktshin kanssa ampumaan. Me löy-
simme kahdeksan jänistä, mutta ei päästy yhtäkään ampu-
maan. Punainen kettu nähtiin hyvin etäältä, mutta metsä-
kanoja ja niiden jälkiä ei ensinkään. Kello 2 j. p.p. pala-
sin Irgunnukiin, ja sain sieltä 10 koiraa reen eteen, joilla
pian jälleen saavuin laivalle.

Helmikuun 20 päivänä pidättyi kolme suurta, tava-
roilla lastattua 16-—20 koiran vetämää tshuktshilaisrekeä
Yegalle. Nämä sanoivat tulevansa idästä ja menevänsä
Nisiini Kolymskin tienoilla oleville markkinoille. Heidän
mukana lähetettiin jälleen kokeeksi kotimaahan kirjeitä,
joista postimaksuksi annoin kolme pulloa rommia sekä run-
saasti ruokaa miehille ja koirille, koska ei raha heille kel-
vannut. Tästä maksusta sitouvat he uskollisesti tekemään
tehtävänsä ja lupasivat palata toukokuussa, jonka lupauk-
sen täyttivätkin. 8 ja 9 päivänä toukokuuta kulki nimit-
täin koko joukko peurannahoilla lastattuja, koirien vetämiä
rekiä pitkin rannikkoa lännestä itään. Tietysti pysähtyivät
kaikki Asian jäämerirannikon ainoassa ravintolassa, Yogalla,
pitäen vallan luonnollisena asiana, että vähästä puheesta
ja lörpötyksestä saisivat ruokaa ja „ram“ia. Suurella in-
nolla kertoivat he nyt, että toinen koirakuorraio muutaman
tunnin päästä tpisi meille kirjeen. Tämä oli tietysti suuri
uutinen, jonka merkitystä se tuskin arvaa, joka ei kuu-
kausiin ole saanut mitään tietoja kodista, kotimaasta ja
kotimailmasta. Halukkaat tietää oliko europalainen posti
meille todellakin tulossa, kysyimme mytyn kokoa. „Hyvin
suuri" vastattiin, ja „ram u iryyppy annettiin sen mukaan.
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Mutta kun kirje viimeinkin saapui oli se turhanpäiväinen,
jonkun Kolymassa asuvan virkamiehen kirjoittama lippu,
jossa ilmoitettiin, että meidän kirjeemme olivat huhtik. 4
(maalisk. 23) päivänä hänelle saapuneet, ja kohta jantussa
jaloin Jakutskiin laitettu. Sieltä menivät ne postissa, tuli-
vat toukok. 26 (14) päivänä Irkutskiin ja elok. 2 päivänä
Ruotsiin.

Syksyllä ja talvisydännä ei auringonvalo tietysti vai-
vannut, mutta helmikuussa alkoi lumipilvistä ja nietoksista
heijastuva valo huikaista silmiä. Helmikuun 22 päivänä
annettiin sen vuoksi lumilasit joka miehelle, jotka, kuten
jo ennen olen huomauttanut, polarimatkoilla ovatkin vält-
tämättömän tarpeelliset. Lumisokeus vaivasi myöhemmällä
useita tshuktshiakin ja moni halusi meiltä saada sinisiä
silmälasia. Johnsen väitti yhden ampumansa jäniksenkin
olleen lumisokean.

Helmikuun 22 päivän illalla alkoi ankarasti tuulta ja
pyryttää —36° pakkasessa. Sellaisessa ilmassa ei ole hyvä
tshuktshilaisen koirankaan liikkua. Siihen vakutukseen tu-
limme seuraavana päivänä, kun eksynyt tshuktshi saapui
laivalle, kantaen kylmästä kangistunutta koiraansa taka-
jaloista, kuin kuollutta jänistä. Hän oli koirillensa eksy-
nyt jäälle ja syömättä maannut yönsä nietoksessa. Isäntää
ei muu vaivannut kuin nälkä, mutta koirasta ei tiennyt
oliko siinä henkeä vai ei. Molempia hoidettiin tietysti sää-
lillä Yogassa. Ne vietiin välikannelle, johon ei muuten
tshuktsheja eikä heidän koiriansa laskettu; miehelle tarjot-
tiin runsaasti hänelle maittavata ruokaa, jonka jälkeen hän,
luultavasti ensi kerran eläessään, sai nukkua salvatussa
huoneessa. Koiraa hierottiin tunnittain, kunnes se kaik-
kien ja vallankin tshuktshin ihmeeksi virkosi eloon.

Maaliskuun alussa kulki ohitsemme suuri joukko peu-
rannahoilla lastattuja, 8 ä 10 koiran vetämiä rekiä. Jo-
kaisessa reessä oli ajomies, mutta vaimoihmisiä ei ollut
mukana enempää kuin ennenkään. Nämä kuormat sisälsi-
vät kauppatavaraa ja olivat Irkaipiista Päkiin (Beringin
salmelle) menossa. Ajureissa oli monta tuttavaamme viime
syksystä, eikä tarvinnee sanoa, että siinä oli syytä kyllä
kestitykseen. Miehille annettiin leipää, ryyppy, keittoa,
vähän sokeria ja tupakkaa, koirille pemmikania. Keskus-
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tein kävi tällaisissa tiloissa sangen vilkkaasti ja jotenkin
sujuvastikin, koska pari meistä oli vähin perehtynyt tshuk-
tshien kieleen. Lukuun ottamatta Menkää ja Noak Eli-
seitä, jotka vähän sotkivat venäjänkieltä, ei ohimenevät
peura- ja koira-ajurit ymmärtäneet mitään europalaista
kieltä, vaikka kaikki tekivät vilkasta kauppaa venäläisten
kanssa. Mutta tshuktshit vaativat ylpeästi, että heidän
kielensä pitää koillis-Asian kansainvälisessä kaupassa ole-
man valtakielenä, ja naapurit taipuvat siihen.

Talven kuluessa kokosi luutnantti Nordqvist pitkämat-
kaisilta tshuktshilaisilta kuormamiehiltä tietoja Tshaun-bayn
ja Beringin salmen välisestä jäästä eri vuodenaikoina. Kat-
soen tämän myöskin kohdastaan käytännöllisesti tärkeän
asian painoon, ai’on tähän sanasta sanaan ottaa hänen ko-
koomat tiedot.

Kap Jakamin ja Beringin salmen välillä asuvien tshuktshien
antamia tietoja siellä vallitsevista jääsuhteista.

1. Eräs tshuktshi Jekanenmitshikanista läheltä Kap Jakania
sanoi siellä olevan sulaa vettä kaiken kesää.

2. Samoin sanoi eräs tshuktshi Kinmankausta, joka paikka
on vähän lännessä Kap Jakanista.

3. Jakanista kotoisin oleva tshuktshi kertoi, että jäät siellä
lähtevät merestä toukokuun lopussa tahi kesäkuun alussa, mutta
ettei talvella koskaan ole sulaa vettä.

4. Tatan Jakanhsta sanoi meren siellä olevan auki touko-
kuun lopusta tahi kesäkuun alusta syyskuun loppuun tahi loka-
kuun alkuun, jolloin jää alkaa ajelehtaa maata kohden.

5. Eikkion Vankaremasta sanoi meren siellä olevan jäässä
talvella, mutta sulana kesällä.

6. Poro-tshuktshi Rotshitlen, joka asuu noin 12 englannin
peninkulman päässä Yegan talvikortterista, kertoi, että tshuktshien
Pidliniksi nimittämä Koljutshin-lahti on jäätön koko kesän.

7. Urtridlin Koljutshinista sanoi, ettei sen saaren rannoilla
eikä Koljutshin-lahdessa ole jäätä kesällä.

8. Ranau Jinretlenista kertoi myöskin Koljutshin-lahden ole-
van kesät sulana.

9. Ettiu Nettein kylästä, Irgunnukin ja Beringin salmen vä-
lillä, sanoi meren siellä olevan kesällä sulan, mutta talvella vaan
etelä-tuulella.

10. Yankatte Netteista kertoi meren siellä luovan jäänsä
„Tautinjadlin“ kuussa, joka vastaa toukokuun loppua ja kesäkuun
alkua, sekä jälleen jäätyvän „Kutshkau“-kuussa eli loka- ja mar-
raskuussa.

11. Kepljeplja Irgunnuk kylästä, joka on lähellä Pitlekaita
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5 englannin peninkulmaa idässä Vegan talvikortterista, sanoi me-
ren näiden kylien edustalla olevan sulan joka kesä, paitsi pohja-
tuulten vallitessa. Sitä vastoin sanoi hän lännemmässä, kuten Ir-
kaipiissa, melkeen aina näkyvän jäätä maalta.

12. Kopatljin Irgunnukin ja Beringin salmen välillä olevasta
Kingetshkun kylästä, kertoi tammikuun 11 päivänä, että meri sil-
loin oli siellä auki. Hän kertoi myöskin, että,Beringin salmi tal-
visaikaan on etelä-tuulella jäiden täyttämä, mutta pohja-tuulella
jäätön. Samana päivänä kertoi yksi tshuktshi Nettei-Kengitsh-
kunista, joka myöskin on Irgunnukin ja Beringin salmen välillä,
että tämän kylän kohtalus silloin oli jäässä, ja vakuutti myöskin,
että Kapatljin Beringin salmen suhteen oli puhunut totta.-

13. Kvano Uedljesta, läheltä Beringin salmea, sanoi meren
siellä aina olevan auki toukokuusta syyskuun loppuun sakka.

l3 päivänä tulimme tietämään, että viinaa
täälläkin on kaupan. Vaikkei Vegasia oltu annettu väke-
viä, pääsivät tshuktshit Jinretlenissä sinä päivänä kuitenkin
aika humalaan. Että viina voittaa heidänkin rauhallisen
luontonsa näkyi kyllä, kun he kasvot mustelmissa, noloina ja
häpeissään seuraavana päivänä tulivat laivaan. Syksyllä
kertoi eräs pitkä, jykeä, tshuktshilainen jättiläisvaimo meille,
että hänen miehensä oli päihtyneiden kahakassa murhattu.

Porojen vetämiä matkakuormiä alkoi jälleen puolivä-
lin maaliskuuta joukottani kulkea Vegan ohi. Ne sisälsi-
vät peurannahkoja ja venäläisiltä markkinapaikoilta ostet-
tuja tavaroita, joita oli tarkoitus vaihtaa Beringin sal-
mella.

Poro-tshuktshi on paremmassa pubissa, sekä varak-
kaamman ja mahtavamman näköinen kuin ranta-tshuktshi,
jota johdonmukaisesti pitäisi nimittää koira-tshuktshiksi.
Kuten kaikkien porolaumojen omistajani pitää hänenkin
elämän paimentolaisen elämätä, mutta täällä välittää hän
sen ohessa pohjoisimmassa Amerikassa asuvien villikausojen
ja Sipirian venäläisten turkkikauppiasten kauppaa, ja moni
viettää koko elämänsä kauppamatkoilla. Suurimmat mark-
kinat pidetään joka vuosi maaliskuussa Vähässä Anjui-
joessa olevassa saaressa, 250 virstaa* Nisiini Kolymskista.
Vaihtokauppaa tehdään venäläisten kauppamiesten ja tshuk-
tshi-vanhusten yhteisesti määräämän taksan mukaan, ja
ennenkuin tavaranvaihto alkaa, suorittavat tshuktshit pienen
markkinaraaksun. Markkinat vihkii messulla venäläisten
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puolella se pappi l, joka aina seuraa venäläistä ruumin-

asiamiestä, ja tshuktshien leirissä pyhittää ne joku heidän
shamaneistaan vehkeillään. Wrangelin tekemän vilkkaan
kertomuksen mukaan (Reise, I s. 269) on elämä sellai-
silla markkinoilla jotenkin kirjavata, mutta muistettava
on kuitenkin, että mainittu kertomus kuvaa tapoja 60 vuotta
sitten. Nyt on kenties täälläkin paljon muuttunut. Luul-
tavasti kuvaavat tämän vuosisadan alussa, koillis-Asiassa
vallitsevat kauppaolot jotenkin tarkasti permalaisten entistä
kauppaa koillis-Europassa. Myöskin kauppatavara lienee
ollut kummallakin taholla .samaa laatua, ja kenties molem-
pien kansain sivistyskantakin.

Paitsi kauppioita ajoi talven mittaan ohitsemme paljon
tshuktsheja Koljutshin-saaresta ja muista lännessä olevista
kylistä tyhjillä rekilöillä, joiden eteen oli valjastettu va,an
muutamia koiria. Ne palasivat muutamien päivien perästä,
reet täynnä kaloja, joita sanoivat saaneensa idässä olevasta
lantaasta. Sitä paitsi myivät he joskus erinomaisen hyvän
makuista siikaa, joita olivat saaneet vähässä matkassa rah-
nikosta olevasta järvestä.

Päästäksemme näiden kalastuspaikkojen perille ja saa-
daksemme jonkunlaista käsitystä poro-tshuktshien elanto-
tavasta tehtiin talvella monta retkeä eri haaroille talvi-
kortterista. En kuitenkaan uskaltanut myöntää pitkää
poisolo-aikaa kellekään, koska muutamien päivien etelätuu-
let olisivat voineet rikkoa jäät Yegan ympäriltä, eikä siiliä
tapauksessa olisi ollut hyvällinen viivähtää aavalla ankkuri-
paikallemme. Toverien! toivotus päästä tunkeumaan Tshuk-
tshilais-niemimaan sydämeen ei siis voinut toteutua. Mutta

1 MarkMna-aikaan tekee venäläinen pappi käännytystyötä; tupakilla saa
hän myös jonkun rupeemaan kastettavaksi. Kielten eroitus jo tekee todellisen
kääntymisen melkein mahdottomaksi. Seuraavasta Wrangelin kertomuksesta
näkyy miten tässä menetellään. Markkinapaikalla oli eräs nuori tshuktshi
muutamista tupakkanauloista houkuteltu kasteesen. Juhlameno alkoi suuren
väkijoukon läsnä ollessa. Kääntynyt seisoi hiljaa ja jotenkin siivosti paikallaan,
kunnes hänen oli astuminen kasteammeesen, suureen jääkylmällä vedellä täy-
tettyyn puutiinuun. Tähän piti hänen venäläisen kasteohjelman mukaan kol-
masti sukeltaman. Mutta siihen ei hän mielellään olisi ruvennut; puisti vaan
päätään ja intti vastaan. Kun tulkki nyt hetken aikaa kehoitti häntä, luulta-
vasti luvaten tupakkaa lisäksi, sukelsi hän rohkeasti kylmään veteen, mutta
hyppäsi kohta vilusta väristen pois, huutaen ..tupakkani, tupakkani". Ei mit-
kään hankkeet saaneet häntä uudistamaan kylvettä; toimitus jäi siis kesken ja
tshuktshi puolikastetuksi.
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vaikk’ei nämä retket olleetkaan pitkiä, saa niistä kuitenkin
monta tietoa talvielämästämme ja siitä vähän tunnetusta
kansasta, jonka kotirannoilla Yega oli jäihin salpauntunut.
Katson siis sopivaksi tähän liittää muutamia otteita mi-
nulle näiden retkien johdosta annetuista kertomuksista.

Vegan talvikortterin seudun kartta.
Pääasiallisesti G. Boven mukaan.

1. Rotshitlenin teltta. 2. Jettuginin teltta.

Paländerin ja Kjellmanin matkasta lounaassa Pitlekaista
olevaan porotshuktshilais-leiriin kertoo edellinen seuraavaa:

«Maaliskuun 17 päivänä 1879 lähdin minä Kjell-
manin kanssa reellä 5 miehen seurassa, joista yksi maan-
asukas oli oppaana, Taffelyuoren likettyellä olevaan tshuk-
tshilais-leiriin tuoretta poronlihaa hankkimaan. Meillä oli
kahden päivän ruoka, teltta, vuoteet ja peskit varustettuna
mukaan. Poro-tshuktsheja tavattiin 11 englannin penin-
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kulman päässä laivasta. Eräällä kummulla oli täällä kaksi
telttaa, joista toinen käydessämme oli autionna. Toisessa
asui tshuktshi Rotshitlen vaimollensa sekä toinen nuori
parikuuta, joka ymmärtääkseni vaan oli täällä vieraissa,
mutta oikeastaan Irgunnukista kotosin.

Teittäin ympärillä, jotka olivat paljon pienempiä kuin
rannikolla laivan läheisyydessä, oli rekiä pinottu päället-
täin. Nämä olivat ison joukon suurempia ja leveäkulkui-
sempia kuin koirareet, ja niiden jalakset olivat paksusta
puusta mölskästi veistettyjä.

Poroja eivät meille vaihtaneet, vaikka tarjottiin leipää,
tupakkia, rommia jopa pyssynkin sijaan. Syyksi sanoivat,
että porot siihen vuoden aikaan ovat liian laihoja teuras-
taa. Muutamien tuhansien jalkojen päässä näimme noin
viisikymmentä poroa syömässä eräällä kukkulalla.

Iltapäivällä haastettiin Kjellmania ja minua telttaan,
jossa vietimipe yhden tunnin heidän makuuhuoneessaan.
Sisälle astuessamme sytytettiin lamppu, jossa paloi hylkeen-
rasvaa; sydämmeksi käytettiin rahkasammalta (Sphagnum).
Emäntä koki kaikin neuvoin tehdä teltassa oloamme muka-
vaksi: hän kääri poronnahkoja päänalusiksi ja valmisti meille
sijat, joilla saimme väsyneitä raajojamme oikoa. Ulkotel-
tassa valmisti toinen vaimo keitettyä hylkeenlihaa iltaseksi.
Meitä kehoitettim ystävällisesti ottamaan ateriaan osaa,
mutta kun emme hylkeenlihasta pitäneet suurta lukua, pää-
simme siitä ilmoittamalla että hiljan olimme päivällistä syö-
neet. Itse aterioisivat he maaten sisäteltassa, niin että
pää vaan ja sekin peitossa pisti oikoteittään, jossa ruoka
oli. Syötyänsä vetivät he päänsä huppuun, ja isäntä rii-
sui itsensä vallan alastomaksi, jättäen vaan housunsa jal-
kaan. Emäntä laski pesiinsä hartioiltaan, niin että koko
yläpuoli ruumista paljastui. Poronnahkaiset saappaat rii-
suttiin ja käännettiin nurin, pyyhittiin ja ripustettiin kat-
toon lampun yli yöksi kuivamaan. Vaimoille annoimme
sokeria, jota aluksi varovasti tutkistelivat, mutta jota sit-
ten mieluisasti söivät. Illallisen jälkeen kävi talonväki uni-
seksi, jonka vuoksi sanoimme hyvää yötä ja siiryimme
omaan telttaamme, jossa ei ollut lämmintä liiaksi; yöllä
oli siellä vaan noin —ll° G.

Huonosti maattuamme nousimme kello puoli 7 seuraa-
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vana aamuna. Teltasta tullessamme lähestyivät porot ti-
viissä jonossa. Päässä oli vanha suurisarvinen poro, joka
meni isäntänsä luokse (hän oli käynyt porolauman vastaan)
ja tervehti häntä pyyhkäisten kuonoaan hänen käsiinsä.
Muut porot seisoivat sill’aikaa järjestetyissä riveissä aivan
kuin miehistö sotalaivoissa. Omistaja meni sitten joka peu-
ran luo ja antoi niiden pyyhkäistä kuonojaan hänen kä-
siinsä. Hän puolestaan otti jokaista poroa sarvista ja tut-
kisteli sitä tarkasti. Katselmuksen jälkeen kääntyi koko
lauma isännän merkillä ja lähti, vanhus etupäässä, edelli-
sen päivän laitumelle.

Koko komento teki meihin hyvän vaikutuksen; tässä
ei julma kovasydäminen villi-ihminen hirmuisella tavalla
osoittanut herruuttansa eläimille, vaan hyvä isäntä kat-
sasti lempeästi niitä ja lausui ystävällisen sanan kullekin.
Täällä oli isännän ja eläimen väli hyvä. Itse oli hän
uljas nuori mies, katsantonsa järkevä ja ruumiinsa soikea
ja sorea. Vaatteensa olivat erinomaisen kauniista peuran-
nahasta mukavasti tehdyt, joten hänen soraa vartalonsa ja
uljas käytöksensä pääsi ilmaantumaan, vallankin kun hän
oli liikkeessä.

Kun uudestaan kielsivät vaihtamasta meille poroja,
panimme telttamme kokoon ja lähdimme matkaan. Me pala-
simme laivalle maaliskuun 18 päivänä kello 3 j. p.p. kävel-
tyämme 43/ i tuntia.

Tie poroleiriin yleni ja aleni vitkalleen. Lumi oli
kovaa ja tasaista, joten kulku sillä kävi hyvin päinsä.
Paluumatkalla nähtiin neljä kettua ja muutamia korppeja.
Yhdessä kohden oli sopulinkäytäviä lumessa vinossa maata
vastaan. Useimmat niistä olivat kettujen rapsuttamia. Rik-
komattoman sopulipesän suu oli sylinterimainen muodoltaan
ja 4 x/2 centiraeteriä läpimitaten. Molempina päivinä satoi
lunta ja ilma oli utuista, niin ettei nähnyt pitkältä eteensä;
lietsarimme tarkka näkö ja erinomainen paikantunto estivät
meitä kuitenkin eksymästä.

Brusevitzin ja Nordqvistin retki Nutshoifjiniin. Nord-
qvist kertoo siitä seuraavaa:

Maaliskuun 20 päivänä k:lo 9 e. p.p. lähti luutnantti
Brusevitz, pursimies Lustig, norjalaiset pyydystäjät John-
sen ja Sievertäen, tshuktshi Notti ja minä Yegalta. Reessä
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vedimme perässämme koko varustelumme —,B päivän ruoan,
keittokoneen, purjekangasteltan, kautsumaträsseja, peuran-
nahkaisia peskejä y. m. Kello 2 t. 45 min. j. p.p, saa-
vuimme Nutshoitjiniin (Siikajärvelle). Matkalla menimme yli
joesta, joka juoksee Nutshoitjinin ja noin U/2 ruotsin pe-
ninkulmaa tätä järveä etelämmässä olevan Hotshkeanranga-
vuoren välillä, ja joka laskee suureen, Pitlekain eteläpuo-
lella olevaan lantaasen. Siserapänä maassa juoksee tämä
joki, Nottin sanan mukaan, monen järven läpi; hän kertoi
myöskin sen kesällä olevan lohista (lienne) hyvin rikkaan.
Muutamat hietakummut eroittivat sen Nutshoitjinistä. Kettu
oli ainoa eläin minkä sinne mennessä näimme. Sitä vastoin
nähtiin jänisten, metsäkanain ja parin sopulin jälkiä. Kat-
sottuamme sopivan majasijan rupesimme tekemään lumesta
huonetta, jota emme kuitenkaan ehtineet valmistaa ennen-
kuin seuraavana päivänä.

21 päivänä lähdin Brusevitzin kanssa tarkastamaan
lähiseutua. Järven pohjoispuolella näimme eräällä kukku-
lalla Potentilla, Carex ja Poa kasveja lumen seassa sekä
ketun, jäniksen ja metsäkanan jälkiä. 22 päivänä hakat-
tiin l x/ 2 meterin paksuiseen jäähän aventoja, joihin verk-
koja laskettiin. Tahdoin nimittäin saada selville mikä se
siikalaji oli, jota Notti sanoi olevan runsaasti tässä jär-
vessä. Sillä paikalla, johon verkko laskettiin, oli vettä
vähän enemmän kuin meteri. Pohja oli mutaa. Kun kes-
kelle järveä teimme avennon löytääksemme syvempää koh-
taa, huomasimme että l a/2 meterin paksuinen jää sillä koh-
dalla otti pohjaan.

Seuraavana aamuna saatiin verkosta yksitoista siikaa,
joista suurimmat olivat noin 35 centimeterin mittaisia.
Vaikka ilma oli sumeata eikä käynyt pitkältä näkeminen,
menimme kuitenkin sinä päivänä Hotshkeanranga-vuorelle
mitatuksemme sen korkeutta ja saadaksemme sen korkealta
huipulta jonkinmoisen käsityksen ympäröivästä, seudusta.
Mentyämme Nutshoitjinin ja Hotshkeanrangan välitse juok-
sevan joen yli, aloimme nousta sitä pitkää vierua, jonka
laella Hotshkanrakenljeut (Hotshkeanrangan pää) jyrkkärin-
teisenä kohoaa ympäröivää seutua ylemmäksi. Vierulla
oli taajassa irtonaisia kivilohkareita tulenperäistä vuorilajia.
„Pään“ laella oli myöskin irtonaisten kivien peittämä ta-
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sanko. Pohjois- (s. o. tuulen-) puolelta olivat nämä kivet
lähes kahden jalan paksuisessa, kovettuneessa lumessa,
mutta eteläpuolelta olivat ne melkein kaikki paljaina. Bru-
sevitzhn mukaan vietti vuori vielä jyrkemmästi etelää kuin
pohjoista kohden. Vuoresta etelään näki hän suuren laak-
son luultavasti järven - jonka kautta se joki juoksee,
josta menimme yli.

Kun minä menomatkalla kulin Nottin kanssa, kehoitti
hän minua runsaan saaliin saavuttamiseksi uhraamaan vä-
hän ruokaa ja viinaa järven jumalalle, itjaken kamakille. Ky-
symykseeni minkänäköinen se oli vastasi Notti n uinga lila-
penu

, en ole nähnyt häntä. Paitsi tätä jumalata on hänen
luulonsa mukaan jumalia myöskin virroissa, maassa ja muu-
tamissa vuorissa. Sitä paitsi uhraavat tshuktshit aurin-
golle ja kuulle. Sitä vastoin eivät he, kuten monet muut
kansat, näy palvelevan kuolleita. Kun sittemmin annoin
hänelle korpun ja käskin hänen uhraamaan sen, astui hän
kannallaan pienen loven lumeen Nutsheitjinin.pinnalle, mu-
rensi vähän korppua ja laski murut loveen. Loput kor-
pusta antoi hän takasin selittäen, ettei „kamak“ tarvinnut
enempää ja että nyt saisimme verkostamme enemmän ka-
loja kuin ensi kerralla. Notti sanoi myöskin, että tshuk-
tshit pitivät tapana uhrata jotakin saaliin tehtyä. Siten
olivat luultavasti kaikki ne karhun- ja hylkeenpääkallot
sekä peuransarvet tulleet kasatuiksi, joita usein olimme näh-
neet tshuktshilaisella rannikolla, vallankin kukkuloilla.

Huomattuamme ilmapuntaria, kiiruhdimme vuorenkuk-
kulalta lumihuoneesen, sillä niin ankara tuisku oli ruven-
nut käymään, ettei voinut nähdä kuin muutama kymmen-
kunta kyynärää eteensä. Kukkulan rinteillä olimme jo meno-
matkalla nähneet kahden villipeuran jälet. Notti kertoi
niitä olevan joitakuita kaiken talvea vuorella. Suurin osa
siirtyy kuitenkin etelämpään ja lähenee ainoastaan kesällä
rannikkoa. Johnsen oli haavoittanut yhtä pöllöä (Strix
nyctea), joka kuitenkin meni menojaan. 24 päivänä tuis j

kiitti yhteen mittaan niin, ett’emme ollenkaan päässeet am-
pumaan. 25 päivänä palasimme laivalle.

Korkeuspunnintain mukaan oli korkein vuorenkukkula,
jolla tällä retkellä kävimme, 197 meteriä.“
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Luutnantti Loven kertomus Naitskaihin ja Tiapkaan
tehdystä retkestä.

„Huhtikuun 19 päivällä lähdin pyydystäjä Johnsen’in
kanssa kello 4 e.p.p. lyhyelle retkelle itää kohden pitkin
rannikkoa, käydäkseni Naitskain suurella kalastuspaikalla,
johon vanhat ystävämme Pitlekaista olivat asettuneet. Me
vedimme itse perässämme pientä rekeä, jossa oli ruokaa
kolmeksi päiväksi sekä joitakuita tieteiskoneita ilma- ja
vesitutkimuksia varten.

Kello 6 e.p.p. saavuimme Riraitinopiin, josta saimme
seuraamme Nottin, joka oli kunnollinen, lahjakas ja miel-
lyttävä nuorukainen. Eiraitinopissa oli ennen monta telt-
taa, mutta nyt ainoastaan yksi, nimittäin Nottin ja sekin
huono. Siinä ei ollut tuulta ja kylmää vastaan suurta suo-
jaa. Huonekaluista veti huomiota puoleensa puusta tehty
naamio, joka ei ollut niin mölskä, kuin WhymperTn kuvaa-
mat, Alaska-alueessa pitkin Youkon-joen vartta olevien asu-
kasten käyttämät, ja myöskin sievempi kuin ne, joita länsi-
eskimoit t:ri Simpsonin mukaan käyttävät. Sittemmin sain
tietää tämän naamion tulleen PäkTstä (Beringin salmelta),
jonne se luultavasti oli joutunut vastapäätä olevalta Ame-
rikan rannalta.

Irgunnuk’in kylä on 300—400 meterin päässä Rirai-
tinopista. Siinä on viisi telttaa, joista yksi kaksi päivää
sitten oli Jinretlenista tänne muutettu. Teltat 'ovat täällä
niinkuin ainakin kynnäillä, ja niiden suu on, jos suinkin
sopii, soviteltu lähelle jonkun jyrkänteen rinnettä, luulta-
vasti siitä syystä, ettei lunta pääsisi kovin paljon kokoon-
tumaan oven suulle. Minä arvasin Irgunnukin väestön noin
40 hengeksi.

Mainitun kylän edustalla oli jää lähelle maata kasaan-
tunut noin 5 ä 6 meterin korkuiseksi jäälouhikko-harjan-
teeksi, joka seurasi rantaa noin 500 ä 600 metenä itään-
päin. Rannikko on Irgunnukista Naitskaihin vallan suora
ja alhaista maata, jossa ei ole kuin muutamia kumpuja,
joissa kaikissa tuntuu vanhojen asumusten jälkiä. Jokai-
sella kummulla on oma nimensä: ensimäinen on Uelkanti-
nop, sitten seuraa Tiumgatti ja vihdoin Tiungo, kaksi pe-
ninkulmaa lännempänä Naitskaita. Lähellä Uelkantinopia
saavutti meidät yksi poro-tshuktshi, joka kalojen ja hylkcen-
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silavan ostoa varten seurasi meitä Naitskaihin. Päivällis-
aikaan saavuimme Naitskaihin, jossa tuloamme oli ilmoit-
tanut eräs maan-asukas, joka koirinensa matkalla ajoi ohit-
semme. Tullessamme piiritti meitä sen vuoksi kylän nuo-
riso, joka huutamalla leipää (kaukaa), tupakkaa, rämiä y. m.
kovin rasitti korviamme. Muutamien silmänräpäyksien päästä
yhtyivät sekä vaimot että täysi-ikäiset miehet poikanulik-
kojen kerjuusen. Me poikkesimme erääsen, Nottin ystävän
tahi sukulaisen telttaan, jossa meidät otettiin ystävällisesti
vastaan. Samaan paikkaan pidättyi sekin poro-tshnktshi,
joka oli tehnyt meille seuraa. Hän meni aristelematta

Makuuhuone Tshukt Ahtiaisessa teltassa.
Matruusi Hanssoriin piirustuksen mukaan.

raakuuhuoneesen, otti osaa perheen illalliseen melkein sa-
naakaan emännälle sanomatta, ja lähti seuraavana aamuna,
20 päivänä, isäntää tervehtämättä tiehensä. Yierasvarai-
suus on täällä omaa laatuansa. Sitä ehkä kuvaa sanat:
tänä päivänä syön ja nukun minä sinun teltassasi, huomenna
syöt ja nukut sinä minun teltassani

, ja sen vuoksi otettiinkin,
minkä olin tilaisuudessa nähdä, kaikki, niin rikkaat kuin
köyhät, niin reellä kulkevat kuin jalkamiehet yhdellä ta-
valla vastaan. Kaikille on telttakamarissa kontin sijaa.

Telttakaraari, jota itse nimittävät jarunyaksx, on hyvin-
kin kolmasosa koko telttaa ja ajaa sekä työhuoneen ja
ruokahuoneen että makuuhuoneen asiaa. Muodoltaan on se
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särmikkäinen, ja keskikokoinen makuuhuone on 1,80 meteriä
korkea, 3,50 meteriä pitkä ja 2,20 meteriä leveä. Seininä on
siinä karvaiset peurannahat, joita kannattaa ristikkopylväät
ja pienapuut. Permannon peittää heinäkerros, jonka päälle
mursunnahka on levitetty. Heinistä ja nahoista ei tosin
tule juuri pehmeätä sijaa, mutta voipa uupunut europalai-
uenkin matkamies sellaisella kuitenkin lepuuttaa väsyneitä

Tahuktsbilaisia lamppuja.
a. puusta, b. kivestä.

Vö luonnot, kok.

Tshuktsliilainen lamppu läpileikattuna.

G. Boven piirustuksen mukaan,

a a. öljyä, b. sydän, c. jalka, d. jalan alinen kuppi, e. karsinpuikko.

raajojansa. Makuuhuoneen sisustaa valaisee ja lämmittää
lamput, joiden luku vaihtelee huoneen suuruuden mukaan.
Puolikuntaisessa kamarissa on kolme lamppua, suurin vasta-
päätä ovea, kaksi muut sivuseinillä. Lamput ovat usein
tehdyt eräästä kivilajista, jota asukkaat nimittävät ukulshiksi.
Ne ovat suuren kauhan muotoisia. Polttoaineeksi käyte-
tään merellistä ja sydämeksi sammalta. Näitä lamppuja
täytyy yhtenään pitää silmällä, koska puhdistamatta voivat
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puolessa tunnissa joko ruveta savuamaan tahi sammuvat.
Liekki palaa lampun toisella reunalla, ja sydäntä karsitaan
senmuotoisella puupuikolla, kuin kuva osoittaa. Lamppu
asetetaan jalalle ja se vuorostaan kuppiin seisomaan. Sillä
tavoin ei mene tippaakaan öljyä hukkaan. Ja totisesti tu-
leekin tämän kansan säästää öljyä, sillä se on heillä valon
ja lämpösen lähde. Makuuhuoneessa oli lamppujen päällä
orsia, joilla vaatteet ja jalkineet kuivattiin. Lamput pala-
vat kaiken päivää; yöksi sammutetaan ne, koska muutoin
vaatisivat alituista vaarinpitoa. Vähän vaatteita ja kalan-
pyydyksiä, kaksi tai kolme peu-
rannahkaa vuoteeksi siinä tshuk-
tshilaisen teltan koko irtaimisto.

Jokaisessa teltassa on sitä paitsi
muutamia rumpuja ( jårar). Ne ovat
tehdyt hylkeen tahi mursun suoli-
nahasta, joka on jännitetty puu-
vanteesen, jonka läpimitta on noin
70 centimeteriä. Rumpua lyödään
köykäisellä valaanluisella kapulalla.
Täten synnytetty ääni kuuluu suru-
mieliseltä ja tuntuu vieläkin surul-
lisemmalta, kun asukkaat rummun
säestykseen laulavat ykstoikkoisia,
tavallisesti rytmillisiä laulujansa,
jotka minusta suuresti muistuttavat
japanilaisten ja kiinalaisten lau-
luista. Vielä suuremman yhden-
mukaisuuden luulin huomaavani näi-
den kansojen tansseissa. Notti on

TslmktsWlainen shamani-
rumpu.

Vs luon. kok.

mainio jararin-soittaja. Hetken pyydettyään saivat hänen
soittamaan useita heidän laulujaan, jonka hän teki tunteel-
lisemmasti kuin olisin hänestä uskonut. Kuuntelijoita oli
kosolta, joiden ilosta hehkuvat silmät ilmoittivat, että Not-
tiu säveleet hurmasivat heitä. Nottia kuunneltiin äänettö-
minä samalla mieltymyksellä, kuin me suuressa juhlasalissa
seuraamme kuuluisan pianosoittajan soittoa. Muunlaisia
soittokoneita kuin mainittu en nähnyt teltoissa.

Sen päivän, jona me Naitskaihin saavuimme, käytimme
kokonaan kylän ympäristön tarkastuksessa. Saadaksemme
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selvän käsityksen seudusta nousimme 30 meterin kor-
kuiselle, kylän etelä puolella olevalle kukkulalle. Kukku-
lan huipulta näimme idässä ja lännessä Naitskaista ole-
vat kaksi lannasta. Läntinen, joidenkuiden kynnästen kat-
kaisema lannas näkyi itseensä sulkevan koko rannikon Nait-
skain, Jinretlenin kukkulan ja niiden vuorten välillä, jotka
observatoriosta ja Irgunnukista näkyvät etelää kohden. Kor-
kea hietasärkkä eroittaa Naitskain itäpuolella olevan lan-
naan merestä. Sitä kestää noin 30 kilometeriä maalle kä-
sin erään kukkulasarjan juureen. Itäänpäin leviää se pit-
kin rannikkoa lähelle Serdzekamenia. Tämä niemi näkyi
selvästi ja oli, luullakseni jotenkin paikkansa pitävän arvos-
telun mukaan, noin 25 å 26 kilometeriä Naitskaista. Se
laskee pengermittään mereen ja sen rinteillä kohoaa saman-
laisia kivipilareja, kuin näimme Suuren Kap Baranowin
tienoilla. Etelässä on Serdzekamen yhteydessä vuorrhar-
janteiden kanssa, jotka kohoavat sitä korkeimmiksi jonka
etäämpänä rannikosta ne ovat. Muutamat niistä ovat kar-
tion muotoisia, toiset tasapäisiä niinkuin Ahyssinian Am-
baset. Kymmenen tai kahdentoista peninkulman päässä
merestä näkyvät ne kohoavan 600 ä 900 meterin kor-
kuisiksi.

Kalastusta harjoitetaan parhaasta päästä itäisessä lan-
naassa Naitskain läheisyydessä, noin 5 kilometerin päässä
kylästä. Kaloja pyydetään ainoastaan koukuilla, ei ollen-
kaan verkoilla eikä muilla pyydyksillä. Muutamissa minuu-
teissa näin enemmän kuin kaksikymmentä turskaa (urokad-
Un) vedettävän jäälle ja melkein yhtä monta pientä kalaa,
joita asukkaat nimittivät nukiomkioiksi. Kalastettaessa teh-
dään jäähän läpi, joka on yksi decimeteri läpimitaten. Aven-
non syrjille rakennetaan sitten tuulen ja tuiskujen suojaksi 80
centimeterin korkuinen lumikehä, jonka sisäinen läpimitta
on IA/2 meteriä. Koukut ovat raudasta ja vä’ättömiä. Siima
on 5 meterin mittainen ja sidottu melkein yhden meterin
mittaiseen vapaan. Siimassa on luinen paino, johon koukku
on solmittu. Yleensä hoitavat vaimoihmiset kalastusta, kui-
tenkin on aina kaksi tai kolme miestä saapuvilla aventoja
aukaisemassa, lumimuuria tekemässä jakalastuspaikkoja sii-
vomassa. Kaikki avennot suojuksinensa ovat noin kilome-
terin pituisessa, yksimittaisessa kaaressa, jonkakupera puoli
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on itää kohden. Jää oli 1,7 meterin paksuista lannaassa,
vesi 3,2 meterin syvyistä ja lumipeite jäällä 0,3 meteriä.

Päivää jälkeen Naitskaihin tuloamme kävimme sieltä
6 kilometerin päässä olevassa Tiapkan kylässä. Siinä on
13 telttaa, joista jotkut avarampia ja paremmassa kun-
nossa, kuin kaikki ennen näkemäni tshuktshilais-teltat. Me
majailimme teltassa, joka oli ystävällisen ja aina iloisen
Erere nimisen miehen oma. Hänen makuuhuoneessaan oli

Padljonnan ja Enjurmin välinen rannikko.

Vasemmalla Idlidjan saari, perällä Tiapkan kylä, oikealla iso lannas.
O. Nordqvistin piirustama.

tilaa enemmälle kuin yhdelle perheelle. Siinä tapasimme
kaikki asukkaat alastomina, Ereren vaimon Kedlangan sa-
moin kuin muutkin. Kedlanga oli kaunisvartaloinen, hänen
rintansa uhkea, vatsa jotenkin pullea, reidet laihat, sääret
säippärät, jalat pienet. Miehet olivat yleensä lihavampia
kuin naiset. Muutamilla lapsilla oli hirveän suuret vatsat.
Niin miehillä kuin vaimoilla oli vaskiset renkaat säärissä,
ranteissa ja käsivarsissa. Juhlapäivinä koristavat he itseään
rautarenkailla, joihin joku muisto näkyy liittyvän, koskei-
vät tahdo niistä luopua.
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Ereren perhe oli siellä vallitseviin suhteisin nähden
koko lailla iso. Hänellä oli viisi lasta, joiden nimet ikänsä
mukaan olivat; Hatanga, Etughi, Yedlat, Uai ja Uraonga.
Kaikissa teltoissa, joissa olen käynyt, olen kuulustellut las-
ten lukua. Ainoastaan kahdella tai kolmella vaimolla on
niitä ollut kolmea enemmän; niiden keskimäärän voi arvata
kahdeksi.

Lapset määrätään jo pienuudesta toisilleen; siten oli
Etughi, Ereren tuskin kahdeksaa vuottaa vanhempi toinen
poika, määrätty kuuden tahi seitsemän vuotiselle Keipteka
tyttöselle. Etughi ja Keipteka makasivat samassa huo-
neessa, vaikka erillään. Kun he kasvavat isommiksi, sanoi
Erere, siirretään heidän makuusijat vierryksin. Millä i’ällä
se tapahtuu en ole saanut tietää, mutta otaksun niin käy-

Vaskinen rannerengas.

‘/a luon. kok.

vän sangen aikaisin, kuten
ainakin itämaisissa kansoissa
on tapana.

Vastapäätä Tiapkaa on
pieni Idlidlja niminen saari,
joka ympärimitaten on noin
800 meteriä. Sen rannat
laskevat äkkijyrkästä mereen
joka taholla paitsi Tiapkan

puolella, jossa saari päättyy jyrkänlaiseen rinteesen. Sen
pohjoisessa päässä tapasimme kolme tai neljä valaanluuta ja
muutamia ajopuunkappaleita, mutta onkilon-asumusten jät-
teitä ei ensinkään. Saarella oli jäniksiä että vilisi, joita
Tiapkan asukkaat ampuvat jousilla. Tähän tarkoitukseen
tekevät he lumesta kehänmuotoisia muureja ampumarefillä
varustettuja, joista ampua havahduttavat vaaraa aavistamat-
tomia eläviä.

Telttaelämästä mainitsen vielä vähäsen. Hankalimmat
työt saavat vanhemmat vaimot toimittaa. He nousevat var-
hain ylös lamppuja sytyttämään ja hoitamaan, koiria sito-
maan ja kalalle mennäkseen. Nuoret vetävät sitä vastoin
unta päivälle. Vaimot palaavat vasta päivällisen aikaan;
heidän työnsä on silloin päättynyt, jollei tahdo työksi lu-
kea kielen alituista liikettä joutavia lörpötellessään. Nuo-
rempi kansa neuloo vaatteita, tekee ongensiimoja ja verk-
koja, valmistaa nahkoja y. m. Neulomalankaa tehdään
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peuran selkäjanteista, joita kalalla ja hylkeenrasvalla vaih-
tavat itselleen poro-tshnktsheilta.

Jos’ei omin silmin ole nähnyt, niin ei uskoisi heitä
niin isoruokaisiksi kuin todella ovat. Eräänä iltana näin
kahdeksan henkeä, lapsi siihen luettuna, kuittaavan noin
30 naulaa ruokaa. Ruokalista oli seuraava: 1. raakaa ka-

Idlidlja-saaren pohjoinen pää.
O. Nordqvisfin piirustuksen mukaaji.

laa, 2. keittoa, 8. keitettyä kalaa, 4. hylkeenrasvaa, 5.
hylkeenlihaa. Raakana syövät he tavallisesti jäätynyttä
turskaa. Keittoa tehdään joko vihanneksista tahi hylkeen-
verestä; olen nähnyt kumpaakin lajia. Vihanneskeittoa
tehtiin keittämällä vettä ja vihanneksia, puoleksi kum-
piakin, kunnes sekoitus sakeni. Verikeittoa valmistettiin
siten, että verta kiehutettiin veden, kalojen ja rasvan kanssa.
Tätä keittoa syövät he kernaasti. Hylkeensilavata syövät
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he siten, että hampaissaan leikkaavat puukolla silavakap-
paleesta sopivan palasen huuliaan myöten. Samoin tekevät
he lihaa syödessään.

Akkojen jaaritusta lukuun ottamatta vallitsee makuu-
huoneessa täydellinen rauha. Ei ole tavatonta, että käy-
vät toisissaan vieraissa. Ensimäisenä iltana, jona olimme
Naitskaissa, oli telttamme täynnä väkeä, mutta rähinätä
ei pidetty ollenkaan. Jos jollakin oli sanottavaa, puhui
hän hiljaa kuin olisi kainostellut. Hänen puhettaan seu-
rattiin keskeyttämättä tarkasti. Vasta yhden päätettyä
puheensa alkoi toinen.

Rakkaus aviopuolisojen, vanhempien ja lasten välillä
on erinomaisen suuri. Olen nähnyt vanhempien suutelevan
ja hyväilevän lapsiaan, ennen levolle menoaan, ja merkilli-
sintä oli ettei lapset näkyneet väärinkäyttävän näin lem-
peätä kohtelua. Mitä hyvänsä saivat, jakoivat siitä kohta
vanhemmilleen. Siinä suhteessa ja monessa muussakin olivat
edistyneimpiä kuin suurin osa lapsia Europassa.“

Luutnantti Loven kertomus retkestä, jonka hän 13—17
pälv. kesäkuuta 1879 tri Almqvist' 1in kanssa teki Tshuktshi-
lais-niemimaan sisustaan.

„Me lähdimme aamulla kesäk. 13 päivänä laivasta,
tunkeaksemme niin pitkältä kuin suinkin Tshuktshilais-nie-
mimaahan. Matkaa varten olimme suuresta hinnasta eräältä
Rotshitlen nimiseltä tshuktshilta Irgunnukista vuokranneet
kaksi rekeä koiravaljakkoineen. Sekä koirat että reet olivat
erinomaisia. Neljässätoista tunnissa matkustimme, mutkat
siihen luettuna, lähes 40 minuuttia, joka tekee kolme, ken-
ties neljäkin englannin peninkulmaa tunnissa, lukuun otta-
matta pysähdykset, joita tieteellisiä tutkintoja varten teimme.
Tällainen nopeus ei minusta tunnu vähältä, katsoen kuor-
mien painoon, kelin huonouteen ja tien epätasaisuuteen.
Maa kohosi ja laski nimittäin yhtäpäätä niinkuin aaltoi-
leva meri. Yhtä tyytyväiset kuin olimme rekiin ja koiriin
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yhtä tyytymättömät olimme Rotshitleniin, joka oli ujo ja
saamaton nuorukainen. Toisenlaisella kyytipojalla olisimme
muutamissa päivissä voineet tunkeudu aina Koljutshin-lah-
den pohjukkaan saakka, joka suuresti eroaa siitä muodosta
mikä sillä on englantilaisissa, venäläisissä ja saksalaisissa
kartoissa. Ei ole mahdotonta, että se järvien, lunnasten
ja jokien kautta on yhteydessä Pyh. Lawrence-lahden tahi
Metshigme-lahden kanssa, joiden periä ei vielä ole tutkittu.

Kun Pitlekain ja Jinretlenin paikkaiset lannaat ovat
jääneet jälkeen, alkaa rannikko vähitellen kohota penke-
reittäin, jotka kukin ovat noin 5 meterin korkuisia. Pen-
kereiden väliset lakeat ovat lunnasten tahi järvien täyttä-
miä. Sellaista maata kestää, kunnes 5 tunnin matkan
päässä laivasta 27 meterin korkuinen mäki tulee vastaan.
Tästä lähtien loppuvat pengermät, ja niitä seuraa nyt pie-
net, purojen läpileikkaamat harjanteet. Lumen sulamisen
aikaan lienee näissä puroissa vettä runsaasti. Seitsemän
tahi kahdeksan tunnin matkan päässä laivasta tapasimme
sellaisen puron; etäämpänä, etelä-kaakossa yhdistyy se toi-
seen, joka juoksee kahden, 20 meterin korkuisen kallion
välitse. Toiselle niistä asetimme telttamme kuvatuksemme
ja tutinaksemme muutamia kukkuloita, jotka jo olivat luo-
neet talvipukunsa, jota olivat yhdeksän kuukautta kanta-
neet. Toisen kukkulan huipulta löysimme kahden, nykyään
poissiirretyn teltan jälkiä. Ne olivat luultavasti olleet sen
porotshuktshin omia, joka nyt oli asettunut Pitlekain ja
Taffel-vuoren puolivälille kukkulasarjalle, joka näkyy eroit-
tavan Irgunnuk-lantaan Koljutshin-lahden vuorisesta itä
rannasta. Lepopaikaltamme löysimme joukon peuransarvia
ja kasan muserrettuja luita.

Jälleen matkaan lähdettyämme saavuimme pian Taffel-
vuorelle, jonka korkeuden minä arvasin 180 meteriksi.
Tämä vuori viettää vähäsen (noin 10°) länteen ja etelään,
mutta jyrkemmästi (noin 15°) itää ja pohjoista kohden.
Metsäeläviä liikkui sen tienoilla tiuhassa. Vähemmässä
kuin tunnissa näimme yli tusinan kettuja, jotka pitkin mä-
kiä kiersivät meitä. Omaksi onnekseen pysyivät ne etäällä
tohtorimme tarkasta pyssystä.

Taffelvuoren toisella puolen alenee maa yhtäjärkisesti
Koljutshin-lahteen. Turhaan haimme täällä hetken aikaa
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JettuginMn telttaa, jonka olimme aikoneet yömajaksi ja vas-
taisten rekiretkien lähtökohdaksi, kunnes viimein, pitäen
peuranjälkiä ja joitakuita peuroja viittanamme, k:lo 9 j. p.p.
keskeltä lumi-aavikkoa näimme kaivatun asumuksen edes-
sämme. Jaranga (teltta) huudolle nostivat koirat korvansa
pystyyn, haukahtivat ilosta ja juosta lipittivät täyttä kyy-
tiä telttaa kohden. K:lo V 2 11 yöllä pääsimme perille.
Emäntä otti meitä ystävällisesti vastaan, ja piti tointa,
että saimme syödä ja ruveta levolle. Jettugin ei itse ollut
kotona tullessamme, mutta ajaa karahdutti pian peuroilla
teltan eteen. Kohta kuin olivat valjaista riisutut juoksi-
vat porot takasin muiden joukkoon, jotka Jettugin sanoi
olevan 9 kilometerin päässä idässä teltasta.

En ole koskaan nähnyt niin kitusata perhekuntaa kuin
Jettuginhn perhe oli. Kuusikymmenvuotiaassa isässä oli
melkeen kaikki vammat, mitkä sattuvat kuolevaista vaivata.
Hän oli sokea, pitalinen, halpaantunut vasemmasta kädestä,
oikeasta kasvopuolikkaasta sekä luultavasti jaloistaan. Ruu-
miissaan oli sitä paitsi yltä yleensä 4—5 centimeterin mit-
taisia haavan-arpia. Kun t:ri Alraqvisfin ja minun täytyi
viettää yötä samassa ahtaassa makuuhuoneessa hänen kans-
saan, ei voi ihmetellä, että me vetäännyimme niin kauas
kuin suinkin nurkkaamme. Poro-tshuktshin makuuhuone
eli sisäteltta on paljon siivompi kuin ranta-tshuktshin; ilma
on siinä, jollei raitista, niin kuitenkin mahdollista hengit-
tää, ja peurannahkainen vuode teltan permannolla veti hy-
vinkin vertoja sijoillemme laivassa. Valmistaakseen meille
suurempata tilaa ja rauhallisempaa nousuaikaa vetäytyi
Jettugin Tengaeh vaimonsa ja Keuto veljensä kanssa tai-
vasalle yöksi. Keutokin oli perinnyt isänsä kurjuutta, sillä
hän oli kuuro ja puoleksi typerikkö, ja hänen ruumiissaan
näkyi jo alku samanlaisiin täpliin kuin isänsä ruumiissa.
Keuto oli kuitenkin avulias nuorukainen, joka kaikin neu-
voin koki palvella meitä teltassa viipyessämme, ja yhtenään
kuleksi lintuja ja kasveja meille hankkimassa. Hän oli
sangen tarkka jousimies; minä näin hänen 20—25 askeleen
päästä tylsällä nuolella ampuvan pieniä lintuja, ja minua
ampui hän 30 meterin päästä keskelle rintaa.

14 päivän käytin minä tähtitieteellisiin ja mittaustöi-
hin, t;ri Almqvist seudun kasviston ja eläimistön tutkimi-



29

Retki Tslmktshilais-niemimaan sisustaan.

seen. Kello 10 aikaan illalla palasi hän vallan uuvuksissa,
sotkettuaan vedensekaista lunta kahdeksan tuntia päivä-
paisteessa. Retki onnistui kaikin puolin hyvin, sillä luon-
nontieteellisiä esineitä löytyi runsaasti ja tuli myöskin ilmi,
että Koljutshin-lahden ranta kulkee lounaassa 3/4 penin-
kulman päässä Jettugin’in teltasta, joka on 66° 42' 4"
pohj. lev. ja 186° 24' 0" it. pit. Greenwichistä lukien.
T:ri Almqvist oli kävellyt 4 tai 5 peninkulmaa lahden itä
rantaa, joka useammasta kohden laskee 15 meterin korkui-
sella äkkijyrkänteellä mereen. Tämän keksinnön johdosta
päätimme seurata lahden rantaa aina sen pohjukkaan saakka,
jonka Jettugin kertoi olevan noin kahden päivämatkan
päässä teltasta. Lietsarimme laiskuus teki kuitenkin tämän
aikeerame turhaksi; hän kielsi nimittäin jyrkästi seuraa-
masta meitä edemmäksi. Ei rukoukset eikä uhkaukset voi-
neet häntä tästä päästä kääntää. Minä koetin itse ajaa
koiria, mutta en saanut niitä liikahtamaankaan, vaikka
Rotshitlenin tavoin oikein miehen kädestä kuritin niitä.

Jettuginin telttapaikalta näkyi suuri lumi-aavikko, jota
korkeat vuoret joka puolelta ympäröivät. Pohjoisessa ja
koillisessa suojaavat Taffel-vuori ja Tenen-vuori telttapaikkaa
pohjatuulilta, ja etelässä estelee pitkä ja korkea vuorihar-
janne siltä ilmalta tulevia tuulia. Joitakuita etelässä ole-
via vuoria arvelin 1200—-1500 meterin korkuisiksi, ja
tummanjuovainen asursininsä tiesi minusta, että niiden rin-
teet olivat jäätiköllä. Yksi mainitun vuoriharjanteen hui-
puista oli silmään pistävä. Se oli noin 1500 meterin kor-
kuinen, muodoltaan kuin katkaistu kartio. Koljutshin-lahti on
näiden vuorien ja JettuginTn teltan välillä. Sen läntinen
ranta näkyy myöskin kohoavan jyrkästi merestä, ja on itä
rantaa korkeampi. Lahti, joka tuntuu paljon isommalta
kuin se on karttoihin merkitty, oli yleensä hienossa jäässä;
ainoastaan paikka paikoin pisti mullanpeittämä jääkappale
esille.

Kun meidän täytyi luopua Koljutshin-lahden perässä
käynnistä, päätimme mennä Jettuginhn porolauman laitu-
mille. Me lähdimme siis 15 päivän illalla teltalta ja pi-
dimme IIP kohden. Lämmin rupesi jo hankalustuttamaan
kulkua lumikentillä; koirat vajosivat vatsaan saakka lumeen,
ja monasti täytyi meidän nousta ylös auttamaan eläin rauk-
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koja ylämaassa. Tuskin olivat ne kuitenkin päässeet peu-
rojen jälille, ennenkuin väsyneimmätkin lähtivät nykäise-
mään henkensä perästä, joka kyllä on hauskaa vastamäessä
mutta alamäessä voi päättyä huonosti, koska mäenrinteet
melkein aina päättyvät äkkijyrkänteesen. Huomaamattamme
jouduimme- kerran täydessä vauhdissa sellaisen jyrkänteen
reunalle, ja jolltemme aikanaan olisi saaneet koiria seisah-
detuiksi, niin olisi ihmiset, koirat ja reet syösseet mullin
mallin syvyyteen. Tshuktshit käyttävät matkoillaan hy-
väkseen koirain halua seurata peuroja, ja yllyttävät niitä
lisäksi kulkuun matkimalla peuran parkunaa. 2 tai B tun-
tia laulettuamme, näimme ensimäisen peuran ja vähitellen
uusia ja uusia, kunnes vihdoin telo 11 j. p.p. tapasimme
suuren lauman, jota Jettugin paimenti. Minä pyysin hä-
nen vaihtamaan itselleni terveen poron pyssystä. Teh-
tyään esteitä lupasi Jettugin viimein seuraavana päivänä
suostua kauppaan. Hän ei kuitenkaan luvannut itse teu-
rastaa poroa, jonka vuoksi pyysin tohtori Almqvisfin lopet-
tamaan sen.

Lumi oli niin vetistä, että vasta 16 päivän illalla
voimme lähteä paluumatkalle. Nyt kulimme sitä kuk-
kulasarjaa, joka yhdistää Taffel-vuoren Tenen-vuoreen ja
laskimme niiden jyrkkää, pohjoista rinnettä avaralle, soi-
den ja lampien täyttämälle lakealle. 17 päivä alkoi su-
mulla ja melkoisella lämpösellä. Sumu rajoitti näköpiirin
muutamiin meteriin, ja korkea lämpömäärä pehmitti yht-
äkkiä edellisenä yönä muodostuneen hangen, sekä su-
latti lunta vastamainittujen vuorten pohjoispuolisilta rin-
teiltä. Etelä rinteiltä olivat kukkulat sitä vastoin mel-
keen lumettomat, ja laaksot rupesivat vetistymään. Neljä
tahi viisi yhtä lämpöistä päivää lisäksi, ja luullakseni ei
ote yhtään lunta Koljutshin-lahden laiteilla. Harhanäöt,
joita auringon valaisema valkoinen sumu synnytti, olivat
ihmetyttävät. Jokainen pieni pälvi näytti avaralta, sulalta
lakealta, jokainen ruohonkorsi pensaalta, ja vallan lähellä
olevata kettua pidettiin ensi näkemällä jättiläiskarhuna.
Sitä paitsi vaivasi auringonvalo sellaisessa sumussa erin-
omaisesti silmiä, vaikka oli värjätyt silmälasit päässä.
Paluumatkalla eksyttivät monet jälet Rotshitlenhn. Onneksi
olin minä pitänyt kulkuamme silmällä, ja taisin kompas-
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sin avulla johdattaa pienet aluksemme hyvään satamaan.
Kesäkuun 17 päivänä olimme jälleen kello 2 1/ i j. p.p. ter-
veinä Yegalla.

Yegalla oli tietysti pitkin talvea keskustelualueena ja
arveluna, milloinka alituinen pohjatuuli taukoaisi käymästä,
milloin ijankaikkinen lumituisku ja yhtämittainen pakkanen
lakkaisivat, sekä milloin jäät laskisivat laivan kahleistaan irti.
Monta vilkasta sanasotaa pidettiin peräsalongissa näiden
arvelujen johdosta, ja monta leikillistä vetoa panivat hyvän-
ja pahan-ennustajat keskenään asiasta. Suuren voiton sai-
vat edelliset, kun ilman lämpömäärä helmikuun 8 päivänä
päivällisen aikaan nousi + o°,i C., mutta muutoin joutui-
vat he aina alakynteen. Pohjatuulesta, lumituiskusta ja
pakkasesta ei vaan ruvennut päätä kuulumaan. Sinisiä
vesihöyryjä kajasti tosin usein taivaanrannalla pohjoisessa
ja koillisessa, mutta sula vesi pisti laivallemme vasta pari
tuntia, ennenkuin iäksi lähdimme talvisatamasta, ja kesä-
kuun 15 päivään asti pysyi jää melkeen yhtä paksuna (IY2
meteriä). Aurinko nousi toki ylemmäksi ja ylemmäksi, kui-
tenkaan saamatta hankea lumelle. Vegan mustilta kyliltä
sulatti se kuitenkin, kenties laivan sisältä huokuvan läm-
mön avulla, jo maaliskuun 14 päivänä lumen pieniksi jää-
puikoiksi. Se oli sekin yksi petollinen kevään enne. Kohta
sen jälkeen kiintyi pakkanen jälleen ja kesti koko huhti-
kuun, jolloin ei lämpö koskaan noussut 4°,6 ylemmäksi,
ja jolloin keski-lämpömäärä oli vaan 18°,9.

Toukokuu alkoi 20°,1 pakkasella. 3:tena päivänä
näytti lämpömittari 26°,8, ja „toukojen kuussa 11 oli vaan
muutamina tuntina + I°,B asteen lämmintä. Myöskin kesä-
kuun alku oli hyvin kylmää; 3:tena päivänä oli 14°,3,
ja vuorokauden keskilämpö 9°,4. Yielä 13 päivänä näytti
lämpömittari keskiyön aikana B°,o, mutta samana päivänä
tapahtui päivällisaikaan etelä tuulella ilman käänne, jonka
jälkeen lämpömittari ulkoilmassa laski vaan poikkeuksessa
alle o°. Lumen sulaminen ja haihtuminen alkoi, ja verkkasi
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nyt sitä vauhtia, että maa lopulla kuuta oli melkein lu-
meton.

Minkälaisella säällä se tapahtui näkyy allaolevista ilma-
havainnoista, tehdyt Pitlekaissa kesäkuun 13 päivästä heinä-
kuun 18 päivään 1879:

Suur. Väli. Kesk. Suur. Yäh. Kesk.
Kesäk. 13 p. -)- 3°.e ■—• B°,o —1°,95 Heinäk. Ip. -j- o°,g 0°,6 -(- o°,oj

14 » + 2,6 -f- 0,2 -(- 1,47

16
„ +1,6 0,6 -4” 0,90

17 n +3,0 + 0,2 + 1,22
13

„ +2,4 0,6 + 1,23
13 T) +' 3,6 + 1,4 + 2,43
20 n +3.5 + 1,7 + 2,60

n + 2,6 +l,r, + 2,c7
22 n +3,0 + l,s + 2,28
23 f! + 4,i + 1.8 + 3,00
24 ii + 6,s + 0,0 + 3-is
25 n + 4,4 + 0,4 + 2,30
26 11 + 3,8 + 0.6 + 1,77
27 rl +1,4 + 0,7 + 1,02
28

„ + 2,i + 0,2 + 0,92
29 n +0,9 1,0 0,i2
30 n + 1)0 —-1)8 0,27

2 „ -f- l,i 1,0 -(-0,40
3 n + 5,0 -f- 1,0 + 2,28
4 n + 3,8 +1,4 -f- 2,C8

5
„

+ 5,2 + ‘2,0 + 3,00
6 n + 3,3 + 1,0 +2,28
7 „ -f 5,0 + 1,4 +2.68
3 n 8,0 + O.c + 4,82
9 „

+ 1,8 +0,4 +0,07
10 „ + 1,4 +0,5 + O,'JO
11 n + + +o,o + 1,00
1 2

„ + 9,0 + 0,5 + 4,73
13 „ + 6,5 +3,7 +5,03
14 „ + 5,4 + 1,8 +3,03
15 ,1 + 1,6 +0,6 + 1,18
16

„ + 3,0 + 0,6 + 1,52
17 rt +11,5 +3,8 +7,80
18 „ + 9,2 + 6.2 + 7,58

Luvut suurimman lämpömäärän palstakkeessa eivät,
kuten näkyy, ole juuri isoja. Syy siihen, että pohjatuulten
rannalle kasaama mahdoton lumi niin äkisti suli, vaikka
lämpömäärä oli pieni, riippuu selvästi osasta siitä, että
suuri osa auringon säteiden sisältämää lämpöä kohdastaan,
auringon lämittämän ilman välityksettä, vaikuttaa lumen
sulatukseen, osasta siitäkin, että keväällä vallitsevat tuulet
tulevat etelästä ja sattuvat suuriin vuoriharjanteisin sisä-
maassa, ennenkuin pääsevät pohjoisrannikolle. Ne ovat sen
vuoksi luonnoltaan suojatuulia, s. o. kaikki tuulen mukana
tullut ilma on lämmintä, ja sen kosteisuus on verraten
pieni, koska suuri osa ilman alkuperäistä kosteutta on vuo-
rien kohdalla vedeksi muuttunut. Kun kuiva suojatuuli
käy, haihtuu siis lunta kosolta. Ilmassa olevien vesihöy-
ryjen vähyys estää nyt myöskin sitä imemästä paljon au-
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Ringon lämpöä itseensä, jota siis on sen enemmän vielä
tallella auringonsäteissä, kun ne sattuvat luminietoksiin,
missä muuttavat lumen vedeksi. 1

Yälyjen eli revontulien palaminen on samalla mailmal-
linen (kosminen) ja maallinen ilmiö, joka toisaalta rajoit-
tuu maapallon ilmapiiriin ja on maa-maineittisuuden kanssa
läheisessä yhteydessä, toisaalta riippuu vielä vähän tunne-
tuista, ajoittain auringon utukehässä tapahtuvista muutok-
sista, jotka auringonpilkkuina meille näkyvät. Onpa mai-
nio hollantilainen tutkija v. Baumhauer asettanut välyjen
ilmestymisen kosmistenkin aineiden kanssa yhteyteen, jotka
tuhkana putoovat avaruudesta maanpinnalle. Tämä komea
luonnonilmiö anastaa mielikuvituksen sepittämissä pohjan-
peräisen talvielämän kuvailuissa suotta suuren sijan, ja
seuraa yleisessä luulossa niin luonnollisesti polarimaiden
jäitä ja lunta, että useammat pohjanperäisten kertomusten
lukijat varmaankin pitäisivät anteeksi antaraattomana huo-
limattomuutena, jos kertoilija on mitään mainitsematta vä-
lyistä talvimajansa tienoilla. Tosin tietää tiedemies, että
syy tähän huolimattomuuteen miltei aina ole haettava siinä,
että välyt aika harvoin leimuavat kirkkaasti Franklinin saa-
ristossa Amerikan pohjois-rannikolla, missä juuri useimmat
tämän vuosisadan pohjanperäiset retkikunnat ovat talveh-

1 Myöskin Lapissa vaikuttavat kuivat, lämpöiset, vuorimaista tulevat
tuulet keväällä suuresti lumen sulamiseen. Tästä on maaherra Norrbottenin
läänissä H. A. Widmarlc kirjoittanut minulle seuraavan merkittävän kirjeen:

»Kuinka lämpöiset itä ja etelä tuulet lienevätkin lähinnä Köliä olevassa
ruotsalaisessa Lapissa, eivät ne suuresti voi sulatta sitä lunta, joka talvikuu-
kausina sataa näissä seuduissa. Sitä vastoin käy joka vuosi, jos lappalaiset
totta puhuvat, huhtikuun lopussa tahi Toukokuun alussa lännestä (s. o. vuorista)
niin ankara ja lämmin tuuli, että se vallan vähässä ajassa, 6 ä 10 tunnissa,
surkastuttaa nietokset, nuolaisee lumen vuorten kylistä ja muuttaa suurten tun-
turijärvieir pinnalla makaavan lumen vedeksi. Itse olen kahdesti sellaisessa
tuulessa tehnyt mittauksia vuorilla. Toisella kertaa olin Isolla Luulejärvellä
n. k. Suuren Järviputouksen läheisyydessä. Yö oli ollut kylmä, mutta päivä
muuttui lämpöiseksi. Vielä kello 1 j. p.p. oli vallan tyyni, mutta kohta sen
jälkeen alkoi lämmin länsi tuuli puhaltaa, ja enneir kello kuutta illalla oli
kaikki lumi jäällä muuttunut vedeksi, jossa käydä kahlasimme polvia myöten.
Lappalaiset odottavat yleensä tätä lämmintä länsi tuulta, ennenkuin keväisin
siirtyvät vuorille. Vasta kun se on käynyt, on niillä laidunta peuroille."
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tineet. Mutta tuskin yhtään tieteellistä retkeä on kuiten-
kaan pohjan perille toimeen pantu, jonka työ-ohjelmaan ei
olisi kuulunut välyjen todellisen luonnon ja aseman tutki-
minen. Useimmiten on kuitenkin toiveet tässä kohden rauen-
neet tyhjiin. Tietääkseni on ainoastaan kahdella pohjan-
peräisellä retkellä, nimittäin itävaltalais-unkarilaisellaFrans
Josefin maahan (1872—74) ja ruotsalaisella Mosselbay’lle
(1872 —73), rikasarvoisia, tiedettä valaisevia havaintoja vä-
lyjen suhteen tehty. 1 Ross, Parry, Kane, HPGlintock, Hayes,
Kares y. ra. ovat sitä vastoin vaan joskus olleet tilaisuu-
dessa nähdä välyjen palavan; heidän talvehtiessaau eivät
revontulet ole olleet minään vasetuisena, pohjanperäisen
talviyön tunnusmerkkinä. Ei ollut syytä toivoa että Vega-
retkenkään kävisi toisin, vallankin kun se pantiin toimeen
vuonna, joka jo edeltäpäin tiedettiin niukaksi välyvuodeksi.
Juuri se seikka valmisti kuitenkin minulle tilaisuuden so-
pivien suhteiden vallitessa sangen soveliaassa seudussa osit-
tain tutkia tätä luonnonilmiötä. Loistavammat muodot ei-
vät nimittäin täällä himmentäneet niitä valokaaria, joilta
välyjen soilut Skandinaviassa enimmiten leimuavat. Minä
olen siis täällä häiriöttä saanut tutkistella näiden valo-
kaarien asemaa, ja luulen havaintojeni perustuksella voi-
vani tehdä joitakuita merkittäviä päätöksiä, joita olen la-
veammin selitellyt erityisessä kirjoituksessa, painettu „Vega-
expeditionens vetenskapliga arheten“ (Osa I s. 400) nimi-
sehu kirjaan. Tila ei myönnä tässä siitä kertoa muuta
kuin seuraavan.

Yälyjen muodot Beringin salmella minimi-vuonna 1878
—79 näkyy tähän liitetyistä kuvista. Täällä ei koskaan
nähnyt uljaita soiluvöitä ja soiluverhoja, joihin Skandina-
viassa olemme tottuneet, vaan ainoastaan kuunkehän tapai-
sia valokaaria, jotka tunnista tuntiin, päivästä päivään
pitivät saman asemansa. Kun taivas oli seimessä eikä au-
ringon eikä täysikuun säteet himmentäneet välyjen heikkoa

1 „La Re'cherchen“ talvehtimista vuonna 1838—39 Bosekophlla pohjoi-
simmassa Norjassa (69° 58' p. lev.) en ota lukuun, koska se tapahtui seudussa,
missä ympäri vuoden asuu europalaisia sadottani. Sillä retkellä nähtiin erin-
omaisen loistavia välyjä, ja Loltin'in, Bravais’en, Lilliehöök'in ja SiljeslrömHn teke-
mät tutkimukset antavat mitä tärkeimpiä tietoja välyjen luonnosta, jota paitsi
mainitun retkikunnan piirustajat erinomaisen luonnonmukaisesti ja mestarillisesti
ovat tätä ilmiötä kuvanneet.
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valoa, ilmestyivät nämä kaaret tavallisesti jälkeen puolen
päivän kello 8 ja kello 9 välillä, ja näkyivät sitten yhteen
mittaan talvisydännä kello 6;teen, kevätpuolella kello 3:een
aamulla. Tästä* käy selväksi että revontulet minimi-vuon-
nakin ovat ainaisia. Kaarien melkein muuttumaton tila
teki myöskin mahdolliseksi niiden korkeus-, laajuus- ja
asemamittaukset, joiden johdosta olen katsonnut voivani
päättää: että maapalloamme välyjen minimi-vuonnakin sep-
pelöi alituinen, yksinkertainen, kaksinkertainen tahi monin-
kertainen valokehä, jonka sisäsyrjä on noin 200 kilometeriä
oli 0,30 maansädettä maapallon pinnasta, jonka keskus,
„välynapa“, on maanpintaa vähän alempana, kappaleen mat-
kaa maneittistä napaa pohjoisemmassa, ja joka, ollen 2000
kilometeriä eli 0,3 maansädettä läpimitaten, leviää kohti-
suoraisesti sitä maansädettä vastaan, joka sattuu kehän
keskipisteesen.

Tätä valokehää olen nimittänyt välygloriäksi, koska
se muodoltaan ja näöltään on pyhimyksen päätä seppelöi-
vän säteikön kaltainen. Se on samassa suhteessa Skandi-
navian soilu- ja verhovälyihin, kuin etelän passadi- jaraon-
suntuulet ovat pohjan epäsäännöllisiin tuuliin. Tämän kehän
valo ei koskaan säteile, vaan on jotenkin samankaltaista
kuin himmeän lasiliitan läväissyt valo. Kun välyt käyvät
kirkkaaksi vaihtelee valokehän koko: silloin syntyy kaksin-
kertaisia tahi moninkertaisia, jotenkin samassa tasapinnassa
olevia kaaria, joilla on yhteinen keskus ja joiden välit soi-
luavat. Harvoin näkee toisiansa risteileviä kaaria.

Tavallisen kaaren näköpiiri rajoittuu kahteen kehään,
jotka vedetään pitkin maanpintaa, ja joilla on välynapa
keskustana sekä säteet 8° ja 28°, maan pyöreraätä mitaten.
Se sattuu vaan vähäsen maihin, missä asuu europalaisro-
tuista kansaa (pohjoisimpaan Skandinaviaan, Islantiin, Tans-
kan Grönlantiin), ja keskellä tätäkin piiriä on keski-Grön-
lannin, etelä Huippusaarten ja Frans Josefin maan sisältävä
vyöhyke, jossa tavallinen kaari muodostaa keskitaivaalle hei-
kon valohunnun, joka kenties vaan vähän vailentaa talvi-
pimeätä. Tämä vyöhyke eroittaa ne seudut, joihin valokaa-
ret etupäässä näkyvät etelästä, niistä, joissa ne parhaasta
päästä ilmistyvät pohjoispuolella taivasta. Lähinnä välyna-
paa näkyy vaan pienemmät, keski-Skandinaviassa ainoastaan
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isommat, epäsäännölliset yalokehät. Mutta viimeksi mai-
nitussa seudussa ovat sitä vastoin samoin kuin brittiläisen
Amerikan etelä osassa välymyrskyt, soilu- ja verhovälyt
tavallisia, ja näkyvät olevan maanpintaa lähempänä kuin
kaarivälyt. Useimmat pohjanperäiset retkikunnat ovat tal-
vehtineet niin lähellä välynapaa, että tavallinen välykaari
niille on näyttäynyt vallan liki tahi ollut alempanakin taivaan-
rantaa; ja kun soiluvälyt näkyvät olevan siinä piirissä har-
vinaisia, on helppo ymmärtää, että välyt niin harvoin ovat
valaisset näiden retkikuntain talvimajoja, ja että niistä niin
vähän puhutaan niiden matkakertomuksissa.

Aikoja ennen kuin
lumi oli lähtenyt ja suo-
jat olivat alkaneet, ru-
pesi muuttolintuja ilmes-
tymään; ensimäiseksi tuli
pulmunen huhtikuun 23
päivänä, sittemmin suuret
parvet hanhia, haahkoja,
alleja, lokkeja, monta la-
jia kahlaajoita ja laululin-
tuja. Ensimäinen viimeksi
mainituista oli tuo pieni
soma Sylvia Ewersmanni,
joka toukokuun alussa
parvittani istahti Yegan
mustalle kannelle, ainoalle
tummalle esineelle koko
seudulla. Kaikki olivat
ne raukat nähtävästi uu-
viksiin väsyneitä, ja kat-

Laululintuja Vegan takilassa.
Toukokuussa 1879.

soivat ensi työkseen itselleen mukavia leposijoja, joita kyllä
on pienten lintujen vara laivan takilassa. Tuskin tarvinnee
mainita, että nämä uudet vieraamme, kevään ensi enteet,
saivat rauhassa laivassamme levätä.

Nyt aioimme ahkerasti tutkistelemaan seudun lintuja
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ja nisäkkäitä. Tätä kirjoitettaessa ovat kokoelmamme vielä
järestäraättä, jonka vuoksi tähän kuuluvista vaan tiedän
mainita seuraavan.

Mitä ennestään omilla matkoillani olin nähnyt ja muu-
ten pohjanperäisestä linnustosta tiesin, oli minussa synnyt-
tänyt sen väärän luulon, että Europan, Asian ja Amerikan
polarimaissa tapaisi kaikissa samoja lintulajeja. Yegaret-
kellä tekemämme kokemus osoittaa, ettei asian laita suin-
kaan ole semmoinen, vaan että Asian koillis-niemi, Tshuk-
tshilais-niemimaa, tekee tästä täydellisen poikkeuksen. Lin-
nut ovat täällä vähälukuisempia mutta paljon monimuotoi-
sempia kuin Novaja Semljalla, Huippusaarilla ja Grönlan-
nissa, jonka vuoksi Tshuktshilais-niemimaan linnusto koko-
naisuudessaan suuresti eroaa atlantilaisten polarimaiden lin-
nustoista. Tosin tapaa täälläkin lintuja, jotka ovat lähi-
sukulaisia Huippusaarten ja Novaja Semljan valkeasiipiselle
lokille (Larus glaucus Brunn.), jäälokille(L. eburneus Gmel.),
kolmivarpaiselle lokille (L. tridactylus L.), allille (Harelda
glacialis L.), pulskahaahkalle (Somateria spectahilis L.)\
vesipääskyselle (Phalaropus fulicarius Bonap.), rantasirriäi-
selle (Tringa maritima Briinn.) j. n. e., mutta sitä paitsi
on täällä tavattoman paljon omituisia lajeja, esim. ameri-
kalainen haahka (Somateria Y-nigrum Gray), eräs joutsen-
mainen hanhi, joka on täysivalkea siivennenät mustat (An-
ser hyperboreus Pali), eräs harmaanruuni hanhi, kellertävä
höyhentupsu päässä (Anser pictus Pali.), eräs Fuligula-laji
(Fuligula Stelleri Pali.), jonka pää on heleästi samettimus-
tan, valkoisen ja viheliäisen karvainen, kauniisti kirjaeltu,
harvinainen Larus Rossii Richards, jommoisen t:ri Almqvist
heinäk. 1 päivänä 1879 ampui laivasta, pieni, ruuni la-
tuskanokkainen vikla (Eurynorhynchus pygmseus L.), sekä
useita laululintuja, joita ei meillä ole y. m. Sitä paitsi
eroavat jotkut täällä tavattavat lintulajit, luutnantti Nord-
qvistin havainnon mukaan, skandinavilaisista samansukui-
sista linnuista hiukan sekä värin että ko’on puolesta. Eris-
kummallinen latuskanokkainen vikla oli yhden ajan keväällä
niin jleinen, että niitä jo kahdesti syötiin peräsalongissa,

1 Tavallinen haahka (S. mollissima L.) puuttuu täältä tahi on kummin-
kin hyvin harvinainen.
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josta kotiin tultuamme olemme eläinkokoojilta kovia nuhteita
saaneet. Tätä lintua ei nimittäin ole monessa museossa.
Ensimäisen kaltailun siitä teki Linne kirjassa „Museum
Adolphi Friclerici, Tomi secundi prodromus, Holmiee 1764“,
ja sittemmin kertoi siitä C. F. Thunberg Tiede-akatemian
kirjoituksissa vuodelta 1816 (siv. 194), missä sanotaan tuo-
pillista Amerikaa tämän linnun kotimaaksi. Sittemmin on
se joskus saatu kaakkois-Asiassa kiini. Luultavasti viettää
se, samoin kuin Sylvia Ewersmanni, talvea Filippilaisessa

Latuskanokkainen vikla Tshuktshilais-maasta.
Eurynorhynchus pygmseus L.

Sivulla linnun nokka päältä nähden, luonnollisessa ko’ossaan.

saaristossa, mutta siirtyy kesäksi pohjanperille. Samoin
kuin monet muutkin päivien aikaan ilmestyvät linnut, katosi
tämäkin heinäkuussa. Kenties vetäytyi se sisämaan pensas-
toihin pesimään, tahi, mikä onkin luultavampi, vielä poh-
joisempaan, tuntemattomiin saariin eli mantereisin, jotka
todenmukaisesti yhdistävät Wrangelin maan Franklinin saa-
ristoon.

Kummallisen vaikutuksen polarimatkustajaan tekevät
ne korkeimmat eläinmuodot, jotka hänen kanssaan kestävät
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pohjanperäisen yön kylmiä ja pimeyttä. Niistä antaa luut-
nantti Nordqvist seuraavia tietoja:

„Tavallisin nisäeläin talvisaikaan Tshuktshilais-niemimaan poh-
jois-rannikoila on jänis. Se on kooltaan isompi ja nenältään nyke-
rämpi kuin Skandinaviassa tavattava tunturijänis (Lepus borealis
Lillj.). Tavallisesti on niitä vähän lumen peittämillä kukkuloilla
viisin kuusin joukossaan lähellä telttoja, vaikka nälkäisiä koiria
kiertelee parvittani samoja seutuja.

Sangen paljon on naaleja (Yulpes lagopus L.). Tavallinen
kettu (Yulpes vulgaris Gray) näkyy myöskin olevan yleinen. Luut-
nantti Brusevitz ampui lokakuussa laivasta punaisen ketun, joka
koko lailla erosi tavallisesta ketusta ja oli enemmän naalinkaltai-
nen. Ketut näkyvät talvella elävän jäniksistä, metsäkanoista ja
sopuleista. Olen pari kertaa tavannut noin meterin syvyisiä, suusta
tuskin 30 centimeterin kokoisia reikiä, joita tshuktshit sanoivat
kettujen sopuleja etsiessään kaivaneen.

Sopuleja olen täällä nähnyt kolmea lajia, nimittäin Myodes
ohensis, M. torquatus ja Arvicola obscurus. Sitä paitsi on täällä
Tshuktshien sanan mukaan eräs pieni hiirilaji, luultavasti joku
noukkahiiri. Myodes torquatus saatiin ensi kerta tammikuun 12
päivänä, Myodes obensis helmikuun 13 päivänä. Tshuktshit toivat
sittemmin usein molempia lajeja laivalle, ja monasti nähtiin sopu-
leja juoksentelevan lumella. Myodes obensis näkyi olevan paljon
yleisempi kuin toinen laji. Omituista on, että talvella saamani
kaikki yhdeksän Myodes torquatus olivat koiraksia. Arvicola
obscurus lajia ei talvella näkynyt lumella kuten molempia muita
sopulia. Sitä lajia tuotiin toukokuun 8 päivänä kahdeksan kappa-
letta Jinretlenin ja Beringin-salmen välisestä Tiapkan kylästä. Sit-
temmin sain vielä yhden Irgunnukin kylästä, joka on 5 englannin
peninkulmaa Jinretlenistä itäänpäin.

Harvinaisempia tämän seudun talvieläimiä ovat susi, jonka
pari kertaa näimme, sekä villipeura. Jälkimäisen jälkiä nähtiin
maaliskuun 23 päivänä, 15—-20 englannin peninkulmaa Jinretlenistä
etelä ilmalla olevassa vuoristossa. Tshuktshien ilmoitusten mukaan
pidättyy talveksi joitakuita peuroja rantavuorille, mutta suurin osa
muuttaa eteläänpäin. Näitä paitsi elää täällä talvella vielä kaksi
nisäkästä, vaikka niitä näkee ainoastaan kesällä ja syksyllä, koska
muulloin makaavat tainnuksissa. Ne ovat maakarhu ja murmeli
(Arctomus sp.). Maakarhua emme tavanneet, mutta sen jälkiä
näin luutnantti HovgaardTn kanssa lokakuun 8 päivänä noin 2—3
englannin peninkulmaa rannikosta. Tshuktshit sanoivat maakar-
huja olevan kesällä jotenkin paljon. Murmeleja on kosolta. Touko-
kuun 26 päivänä toi eräs tshuktshi ensimäisen laivalle, ja seuraa-
vana päivänä näin itse yhden istuvan pienen töyrään harjalla, jossa
sen oh pesä. -

Maan-asukkaat ovat myöskin puhuneet eräästä elävästä, jota
nimittävät „nennet“iksi ja jonka sanovat oleskelevan jokien ran-
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noilla. Heidän kertomuksista päättäen olisi se tavallinen saukko.
Samoin kuin muuallakin, missä sopulit ovat tavallisia, tapaa tääl-
läkin lumikkoja (Mustela vulgaris. Briss.'), joiden nahkoja olen tshuk-
tsheilta saanut kaksi kappaletta. En tiedä vakuuttaa ouko kärp-
piä siinä osassa Tshuktshilais-maata, jossa kävimme. Se on kui-
tenkin luultava, koska tshuktshit ovat puhuneet kärpästä, jolla on
musta hännänpää.

Ainoastaan kaksi merinisäkästä tapasimme talvella kysymyk-
senalaisessa seudussa, nimittäin kiehkuraishyle ja jääkarhu. Pari

Murmelieläviä Tshuktstiilaia-maaasa.

kertaa on jälkimäisen jälkiä nähty lähellä maata. Se näkyy kui-
tenkin parhaasta päästä oleskelevan aukkojen paikoilla edem-
pänä merellä, missä naapurikylien tshuktshit, täällä ollessamme,
ovat tappaneet niitä kaksi kappaletta. Kiehkuraishyle on luulta-
vasti ainoa, talvella lähi rannikkoa tavattava hylelaji. Niitä pyy-
detään suurin määrin ja ovat ynnä kalat ja monenlaiset kasviai-
neet tshuktshieu pääruokaa.

Maalintuja talvehtii täällä ainoastaan kolme lajia, nimittäin
yksi pöllö (Strix nyctea L.), yksi korppi (Corvus sp.) jayksi metsä-
kana (Lagopus subalpina Nilss.)-, viimeksi mainittu on tavallisin.
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Joulukuun 14 päivänä näin minä ■ rekiretkellä sisämaassa, noin
10—12 englannin peninkulmaa rannikosta, kaksi suurta metsäkana-
parvea. Toisessa oli luullakseni enemmän kuin 50 kappaletta.
Lähempänä rannikkoa tapaa sitä vastoin, vallankin keväällä, enim-
mästä päästä vaan yksityisiä lintuja. Korppi on tavallinen tshuk-
tshilais-kylien paikoilla jatekee läheisiin kallionjyrkänteisin pesänsä.
Ensimäinen korpinmuna saatiin 31 päivä toukokuuta. Tunturipöllö
nähtiin maaliskuun 11 päivänä ensi kerta, mutta tavataan tshuk-
tshien ilmoitusten mukaan kaiken talvea. Huhtikuussa ja touko-
kuussa nähtiin myöskin joitakuita tunturipöllöjä, toukokuun 21 päi-
vänä näin niitä kaksi.

Meren aukoissa kuuluu täällä, tshuktshien antamain tietojen
mukaan, talvella olevan kaksi vesilintua, nimittäin pohjan hiisiä
4Uria Brunnichii Sabine) ja riskilä (Uria grylle L.). Edellisiä saa-
tiin ensi kerta toukokuun 1 päivänä, jälkimäisiä saman kuun 19
päivänä. Mahdollisesti talvehtii meren aukoissa paitsi näitä lintuja
myöskin yksi Mergulus-laji, joita yksi marraskuun 3 päivänä tuli
Yegan talvehduspaikalle, sekä yksi Fuligula, jommoisen eräs tshuk-
tshi maaliskuun 9 päivänä myi meille. Sen sanoi hän tappaneensa
sulavedestä läheltä rannikkoa. 11

Muuttolintujen tultua alettiin niitä ajan kuluksi ah-
keraan ampua, joten myöskin saatiin vähän vaihdetusta
ruoan suhteen. Sitä paitsi tarjoilivat tshuktshit joka päivä
meille kaikenlaisia lintuja, vallankin kun tulivat huomaa-
maan, että me maksoimme korkeamman hinnan monesta
harvinaisesta, vaikka pienestä ja vähälihaisesta linnusta,
kuin suuresta lihavasta hanhesta. Pieniä lintuja tappoivat
tshuktshit kivenheitolla tahi nuolella, ja mainittakoon, että
he melkeen järestään olivat huonoja ampumaan. Myöskin
pyysivät he niitä valaanhetuloista tehdyillä permillä, joita
oli tapa virittää rantapälville, tavallisesti kahden valaan-
nikaraan väliin. Mukulakivet ovat nimittäin harvinaisia,
mutta valaanluita tapaa, kuten jo mainittu on, monessa
kohden rantaäyräistä, joille teltat ovat viritetyt. Kesäkuussa
aloimme saada pöydän tarpeeksi lokkien, haahkojen, allien
ja kaakkojen munia. Niitä ei kuitenkaan ollut täällä niin vil-
jalta kuin Grönlannissa, Huippusaarilla ja Novaja Semljalla.

Vähässä matkassa laivasta ratkesi toukokuun lo-
pussa kaksi, muutamien sylien pituista rairoa. Minä läh-
detin toukokuun 31 päivänä muutamia miehiä naaraamaan
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Stegocephalus Kessleri Stuxb.
luonnollinen koko.

Sahineä septemcarinata Sabine.
luonnollinen koko.

Luurangottomia merieläviå Vegan talvehtimispaikalta.
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Acantostephia Malmgreni {Goes ).

2 kert, isonnettu,

Ophioglypha nodosa (Liilken).

2 kert. isonnettu.

Luurangottomia merieläviä Vegan talvehtimispaikalta.
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niissä. He palasivat runsaalla saaliilla, mutta pahaksi on-
neksi meni aukko seuraavana päivänä tukkoon, ja kun minä
luutnantti Boven kanssa kesäkuun 2 päivänä kävin siellä,
oli suuri jäälouhikko kasaantunut entisen aukon reunalle.
Uusi rairo aukeni muutamien päivien päästä, mutta sulkeu-
tui jälleen jään liikkeestä, jolloin korkea, jäälohkareista muo-
dostunut valli vaan osoitti aukon paikan. Kovinkin laiva
olisi jäiden kasaantuessa musertunut rikki sellaisessa väy-
lässä. Eri lajia kuin nämä molemmat satunnaiset rairot
oli se avara sula, joka näkyi yksi tahi kaksi kilometeriä
laivaa pohjoisemmassa. Luultava on että sitä vaan muu-
tamilla katkeuspäillä kesti Beringin salmelle saakka, johon
tshuktshit kertoivat monta valaanpyytäjää jo saapuneen.
Laivan ympärillä oli jää edelleen kovaa ja eheää. Eikä
näkyneet tshuktshitkaan uskovan sen -pikaista lähtöä, koska
yhä edelleen koirilla ja peuroilla kulottivat kuormia ohit-
semme sekä itään- että länteenpäin. Yhtä ohimenevää pitää
tässä erittäin mainita, koska hänen matkaansa on pidetty
apulähetyksenä meille.

Kesäkuun 19 päivänä poikkesi kuten ainakin koko
joukko ohimeneviä tshuktsheja laivassa, saadakseen kesti-
tystä, jonka katsoivat itselleen tulevaksi, tyydyttääkseen
uteliaisuuttaan ja lörpötelläkseen edellisten päivien tapauk-
sista. Yksi keski-ikäinen, hyväntahtoisen mutta vähän itse-
rakkaan näköinen mies, jota emme ennen olleet nähneet,
esitteli itseään joukosta vähän pöyhkeästi Noalt Elkei nimi-
senä päämiehenä. Sen oli kasvot niin ryppyiset kuin olla
voi, ja peskin päälle oli vanha samettipuita pujoitettu. Siitä
asti kuin erehdyttiin uljaan Tshepurinhn suhteen, ja Men-
kan orjaksi luultu mies oli vakuuttanut itsensä olevan hy-
vinkin Menkan vertainen, rupesimme vähän halveksimaan
tshuktshilaista päällikköarvoa. Vaikka Noak Elisei oli huo-
mauttanut arvostaan, kohdeltiin häntä siis vaan niinkuin
muitakin, josta hän näkyi ottavan vähän nenäänsä. Mutta
meidän käytöksemme muuttui pian, kun Notti tahi joku
muu jokapäiväisistä vieraistamme, joka oli tullut mielemme
ja halumme tuntemaan ilmoitti että Noak Eliseillä oli meille
tuleva suuri, hyvin suuri kirje. Ukko Noak toi siis postia
mukanaan. Samalla muuttui hän silmissämme tärkeäksi
mieheksi. Kun häntä vähän aikaa oltiin kysymyksillä pii-
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Noak Elisei.

ritetty, otti hän kaulassaan riippuvasta pussista esille taval-
liset, yhteensidotut laudanpalaset, jotka täällä ajavat posti-
laukun virkaa. Niissä ei kuitenkaan ollut muuta kuin yksi
ainoa, jonkun Nisiini Kolymskissa asuvan venäläisen virka-
miehen kirjoittama paririvinen kirje, joka ei sisältänyt Eu-
ropasta mitään tietoja, mutta sen ilmoituksen, että ruhti-
nas Noak Elisei oli lähetetty meille avuksi, jos tarve niin

♦

Noak Elisei.
L. PalanderHn tekemän valokuvan mukaan.

vaatisi. Aluksi puisti Noak vatsaansa, sillä ilmoittaakseen,
että hän mielellään söisi, sekä ryki ja osoitti kurkkuaan
huomauttaakseen, ettei „ram“ ryyppy tekisi pahaa. Sen
jälkeen kertoi hän jotakin, jota emme oikein ymmärtäneet,
mutta jolla hän luullaksemme tahtoi ilmoittaa johtavansa
sipirialaisten virkakuntain avuksemme lähettämää retkikun-
taa, ja lupasi siis sopivasta maksusta antaa meille joita-
kuita poroja. Minä käytin tilaisuutta hyväkseni, vaihtaen
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sokerista, teestä ja tupakista itselleni kolme poroa. Noak
oli muuten ystävällinen ja leikikäs mies, joka, ristitty kuin
olikin, matkusteli kahden vaimon ja lapsilauman kanssa,
jotka kaikki tietysti tahtoivat katsella laivaa ja saada osansa
tupakista, savipiipuista, sokerista, rämistä y. m.

Nyt oli alkanut kokoontua niin paljon kohovettä jäälle,
vallankin lähelle maata, että oli sangen vaikea päästä lai-
valta rantaan ja takasin. Moni aloitettu retki keskeytyi
siten, että laivasta lähtenyt vajosi johonkin syvään jään-
koloon, kastui pahaksi ja palasi takasin. Kasvi- ja eläin-
tutkimukset maalla rupesivat kuitenkin jo käymään tär-
keiksi, jonka vuoksi minä, mainitun haitan välttämiseksi,
annoin virittää teltan Jinretlenin ja Pitlekain välisen suu-
ren lantaan laidalle ja kulettaa pienen veneen sinne. Pan-
naan pohja oli vielä jäässä, mutta kohovettä oli niin pal-
jon, että siinä kävi souteleminen. Luonnontutkijat majaili-
vat vuorotellen teltassa, josta sekä veneessä että jalkasin
tutkien kiertelivät Pitlekain seutua niin suurella ahkeruu-
della, että toivon sen olevan tarkemmin tunnetun paikka-
kunnan Asian pohjoisrannikolla, joka ei tosin paljoa tiedä.
Ensimäinen kukka (Cochlearia fenestrata R. ~Br .) nähtiin
kesäkuun 23 päivänä. 1 Yikkoa myöhemmin rupesi maa
vihoittamaan ja kaikenlaisia kukkia ilmestymään. 2 Jo tou-

1 Kun 1861 vuoden retkellä kesäkuun alussa salpaannuttiin Treurenberg-
lahteen Huippuvuorilla (79° 57' p. lev.), löydettiin ensimäinen kukka (Saxifraga
oppositiofolia L.) kesäkuun 22 päivänä. 1872—73 talvehtimisen jälkeen näin
minä Palanderin kanssa Koillismaata kiertäessäni ensimäisen kukan (saman Sa-
xifraga-lajin) jokesäkuun 15päivänä Wahlenberg-lahden pohjukassa (79° 46' p. lev.)

2 Täydellisyyden vuoksi luettelen nekin kasvit, jotka t:ri Kjellman tapasi
Pitlekain luota. Tähti (*) merkitsee että sama kasvi tahi sen lähisukulainen
tavataan Skandinaviassa.

Leucanthemum arcticum (L.) DC.
Artemisia arotica Less.

*
„ vulgaris L. f. Tilesii Ledeb.

Cineraria frigida Richards.
*

„ palustrisLf. congesta Hook.
* Antennaria alpina (L.) 11. Br. f. Frie-

siana Trauto.
* Petasites frigida.
* Saussurea alpina (L.) DC. f. angustt

folia (DC.)
* Taraxacum officinale Web.

Valeriana capitata Pali.
Gentiana glauca Pali.
Pedicularis sudetica Willd.

„
Langsdorffii Fisch.

Pedicularis lanata Willd. f. leiantha
Trauto.

„ capitata Adams.
* Polemoninm coeruleum L.
* Diapensia lapponica L.
* Ameria sibirica Turcz.

Primula nivalis Pali. f. pygmaea Le-
deb.

„ borealis Duby.
* Loiseleuria procumhens (X.) Desv.
* Ledum palustre L. f. decumbens AU.
* Yaccinium vitis idaja L.
* Arctostaphylos alpiua (L.) Spreng.
* Cassiope tetragona (L.) Don.

Hedysarum obscurum L.
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Vegaretki. 11. 4

kokuussa (27 p.) nähtiin päiväpaisteessa joitakuita kärpäsiä
lumella, mutta vasta kesäkuun lopulla ilmaantui hyönteisiä
enemmän, joiden joukossa useita Harpalideja, pari suurta
Carabus-lajia ja suuri Curculionidi. Täällä ei kuitenkaan
ole, hyönteisiä paljon lajeilta eikä luvulta, mikä ei ole kum-
makaan, kun maa ympäri vuoden on jäässä lähelle pintaa.
Kun sekin ohut kerros joka kesällä sulaa, on talvella ko-
vasssa jäässä, on selvä että siinä sikiävien elävien jonkun
aikaa täytyy jossakin muodossaan kestää jäätymistä. Jos
nyt kerran elo jossakin elinrakennuksessa raukeamatta voi
kestää jäätymistä kuukausittain, niin sopii todella kysyä

Oxytropis Nigrescens (Pali.) Fiscli. f-
pygmsea Cham.

„ species.?
Rubus Chamsemorus L.

* Comarum palustre. L.
Potentilla fragiformis L.

f. parviflora Traulv.
f. villosa (Pali.)

* Sibbaldia prooumbens L.
* Dryas octopetaia L.

Spirsea betutefolia Pali. f. typica
Maxim.

Hippuris vulgaris L.
Saxilraga stellaris L. f. comosa Poir.

„ pnnctata L.
„ cernua L.

rivularis L.
Rbodiola rosea L.

* Empetriim nigrum L.
* Cardamine bellidifolia L.

Cochlearia fenestrata R. Br.
f. typica Malmgr.
f. prostata Malmgr.

Ranunculus Pallasii Sehlecht.
*

„ nivalis L.
*

„ pygmseus Wg.
*

„ hyperboreus Rotth.
* Aconitum Napellus L. f. delphinifolia

(Reichenh.)
Claytonia acutifolia Willd.

* Wahlbergella apetala (L.)
* Stellaria longipes Goldie. f. humilis

Fenzl.
„ humifusa Rotth.

Cerastium maximum L.
*

„
alpinura L. f. hirsiltäKoch.

* Haliauthus peploides (L.) Fr.
Alsine arctica (Stev.) Fenzl.

* Sagina nivalis' (Lindbl.) Fr.
* Polygoniini Bistorta L.
*

„ viviparum L.

Polygoniini polymorphum L. f. frigida
Cham.

Rumex arcticus Traulv.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Salix boganidensis Traulv. f. latifolia.

„ Chamissonis Anders.
„ arctioa Pali.
„ cuneata Turcz.
„ reticulata L.
„ ppecies ?

Betula glandulosa Michx. f. rotundi-
folia Hegel.

Elymus mollis Trin.
Festuca rubra L. f. arenaria Osb.
Poa flexuosa Wg.
Arotopliila efiusa J. Lge.
Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.

„ .vaginata J. Lge. f. contrac-
ta J. Lge.

Catabrosa algida (Soi.) Fr.
Golpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fischeri R. Br.
Trisetum subspicatum (L.) P. B.
Aira csespitosa L. f. borealis Traulv.
Alopecurns alpinus Sm.
Hierocbloa alpina (Liljebl.) Roem.

Sf Sch.
Carex rariflora (Wg.) Sm.

„ aqvatilis f. epigejos Lcest.
„ glareosa Wg.
„ lagopina Wg.

Eriophorum angustifolium Roth.
„ vaginatum L.
„

' russeolum Fr.
Luzula parviflora (Ehrh .) Desv.

„ Wahlenbergii Rupr.
„ arcuata (Wg ) Sw. f. confusa

Lindeb.
Juncns biglumis L.
Lloydia serotina (L.) Reichenh.
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miksei se voisi kestää samaa jäätymistä vuosia, vuosikym-
meniä tahi vuosisatoja. •

Se käsitys että eläinten elo sammuu, kun ruumiin
lämpö laskee 0° alemmaksi, ei pidä oikein paikkaansa.
Sitä todistaa sellaisiltakin paikoilta Jäämeren pohjalta ta-
vattava rikas luurangoton eläimistö, missä veden lämpö-
määrä ympäri vuoden on —2° å —2°,7 C. Samaa to-
distaa MosselbayJla (1872 —73) talvehdittaessa tehty ha-
vainto, että pieniä äyriäisiä elää miljonittain vedeusekai-

Kovakuoriaisia Pitlekaista.

a. Carabus tnmcaticollis Eschscholtz P/2 luon. kok. b. Ålophus sp. 13/ sl3/s luon. kok.

sessa lumessa, jonka lämpömäärä on —2°, o ä —10°,2 C.
1872—72 vuoden matkakertomuksessa lausun siitä seu-
raavalla tavalla:

„Jos talvella kävelee rantapiissa sillä lumella, joka pakove-
den aikana on kuivaa, mutta nousuveden aikana merivedestä vet-
tynyttä, niin syntyy joka askeleelle loistoisa, komea, sinertävä valo,
joka spektroskopissa vaikuttaa yksivärisen labrador-sinisen spek-
trumin. Tätä kaunista valoa, joka sotkettaessa syntyy ennestään
tummassa lumessa, kestää vaan muutamia silmänräpäyksiä, ja se
on niin kirkasta, että luulisi tulimeren aukenevan joka astutulle
askeleelle. Kummallisen vaikutuksen tekee todellakin, kun pimeänä
pakkaispäivänä (ilman lämpömäärä oli joskus lähellä elohopean
jäätöpistettä) astukselee tässä lumen ja liekkien sekoituksessa, joka

1 Redogörelse för den svenska polarexpeditionen år 1872—73. Bihang
tili Vet.-Akad. Handl. Bd. 2. N:r 18 s. 52.
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Jäätyviä hyönteisiä. Loistava äyriäinen.

jokaiselle askeleelle tirskahtaa ympärille, valaisten niin kirkkaalla
loisteella, että luulisi jalkineensa ja vaatteensa syttyvän palamaan.“

Tutkittaessa tuli ilmi, että tämän valonilmiön vaikutti
eräs pieni äyriäinen, jonka professori W. Lilljeborg on
katsonut kuuluvaksi lajiin Metridia armata A. Bo e dc. ja
joka näkyy paraliiten menestyvän alle 0° jäähtyneessä, meri-
veden kostuttamassa lumihyhmässä. Vasta 10° alemmassa

Loistava äyriäinen Mosselbaysta,
Metridia armata A. Boeck.

1. Naaras, 12 keri suurennettu. 2. toisen jalkaparin jalka.

lämpömäärässä näkyvät nämä pienet elävät lakkaavan lois-
tamasta. Mutta koska lumenpinta lähinnä rantaa, jossa
nämä äyriäiset elävät, lukemattomat kerrat talvessa vielä
jäähtyy parikymmentä astetta kylmemmäksi, niin näyttää
hyvin luultavalta, että nämä pienet elävät jonkun aikaa
voivat kestää 20° ä 30° pakkasta, joka todella on
kummallista, kun niiden sisällinen rumiinlämpö tuskin lie-
nee ympäröivää ainetta mainittavasti suurempi.

Pitlekaissa ei näitä eläviä tavattu, mutta samankal-
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täisen vaikka vähäpätöisemmän ilmiön huomasi luutnantti
Heitot 1 rekiretkellä Polari-Amerikassa. Hän luuli lahon-
neiden, elimillisten aineiden synnyttävän tämän valon.

Kun tshuktshit olivat maininneet meille, että Jinret-
len’in luona olevassa, merestä tykkänään eroitetussa suo-
lattoman veden launaassa, joka talvella jäätyi pohjaa myö-

Reitinakka.
L. Palander’in tekemän valokuvan mukaan.

ten, oli erinomaisen hyvänmakuinen mustanvärinen kala,
lähdimme heinäkuun 8 päivänä sinne niitä pyytämään.
Telttapaikalla olivat ystävämme, vallankin vaimot Aitanga
ja kaksitoistavuotias, vähin vaatelias Yega-mielikkimme
Reitinakka kohta valmiit meitä auttamaan. He juoksivat

1 J. R. Bellat, Journal d’uu voyage aux mers polaires, Paris 1854, s.
177 ja 223.
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kuin valattomat, leikkisät lapset tullen mennen verkkoa
selvittämässä ja muita kalastustarpeita hankkimassa. Lai-
vasta olimme tuoneet 9 meterin pituisen ja 1 meterin kor-
kuisen verkon mukanamme. Sen yläpaulassa oli kohoja ja
alapaulaan sidottiin pitkä saitta, johon kimitettiin viisi sau-
vaa, joilla saitta vähässä matkassa rannasta laskettiin poh-
jaan. Muutamat kylmässä vedessä kahlaavat tshuktshit
sysäsivät sitten sauvoista rantaanpäin saittaa, joka helposti
luisti ruohoista pohjaa. Estääkseen kaloja karkaamasta
kahlasi vaimoja, peskinhelmat korkealla, huutaen ja räis-
käten verkon rinnalla. Väliin pysähtyivät he kuitenkin ko-
valla täristyksellä ilmoittamaan, että vesi oli hirveän kyl-
mää. Saalis oli runsas. Me saimme sadoittain mustia
meille outoja kaloja, jommoisia pikemmin olisi luullut tapaa-
vansa kuuman ilmanalan heteiköistä, kun täältä pohjan pe-
riltä. Kalat ajettiin koirilla laivalle, missä niitä osasta
pantiin väkiviinaan tallennettavaksi, osasta paistettiin van-
han keitturimme tahtoa vastaan, jonka mielestä tämä musta,
limainen kala oli erittäin ruokottoman ja ilkeän näköinen.
Mutta tshuktshit olivat oikeassa: se olikin oikeata herkkua,
maultaan jotenkin angeriaan kaltaista, vaikka hienompaa
ja lihaisempaa. Ne olivat sitkeähenkisiä kuin angeriaat.
Oltuaan 1 tuntia ilmassa uivat ne nimittäin ripeästi,
kun pääsivät veteen. Vielä käsittämättömämpi kuin hyön-
teisten talvielämä on tämän kalalajin talvehtiminen. Lan-
taalla ei nimittäin ole mitään laskua ja se näkyy pohjaa
myöten jäätyvän. Se vesi, mikä syksyllä oli lantaassa, oli
vielä suurimmaksi osaksi jälellä jääkerroksena, jonka peitti
monen jalan syvyinen tulvavesi, joka nousi läheisten ruo-
hokkojen yli. Tässä tulvavedessä tapahtui kalastus.

Kotiin palattuamme on professori F. A. Smitt Stock-
holmassa tutkinut tätä Jinretlen-kalaa, ja Tiede-akatemiassa
pidetyssä luennossa ilmoittanut sen kuuluvan uuteen lajiin,
jolle hän on antanut nimeksi Ballia delicatissima. Vallan
läheinen muoto, joka on saanut nimekseen Ballia pectoralis
Bean., on tavattu Alaskalla. Muuten ovat nämä kalat
lähisukulaisia koirakalalle (Umbra Krameri Fitsing). jonka
tapaa Neusiedler- ja Platten-järvistä, rotkoistapa muista
vedentäyttämistä maan-alaisista koloista etelä Europassa.
Merkillistä on, että europalaista lajia pidetään syötäväksi
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kelpaamattomana, vieläpä niin ruokottomana, että kalasta-
jat heti heittävät sen menemään, pitäen sen niin myrkyl-
lisenä, että se myrkyttää heidän muutkin kalansa. Jos
heiltä pyytää koirabaloja, pitävät he sen loukkauksena. 1 Jos
sen olisimme tienneet, emme nyt voisi todistaa, että Dullia
delicatissima Smitt on nimensä arvoinen.

Heinäkuun alussa kävi maa melkein lumettomaksi, niin
että saimme jonkunlaisen käsityksen sen seudun kesämuo-
dosta, jossa olimme talvea viettäneet. Se ei juuri ollut
viehättävä. Kaukana etelässä kohosi maa penkereittäin
vuoreksi, jota nimitimme Taffel-vuoreksi ja joka tosin oli
jotenkin korkea, mutta jolta puuttui se jylhä kauneus, joka

Koirakala TshuktsMlais-niemimaasta.
Hallia clelicatissima Smitt.

Va luon. kok.

on tavallinen Huippusaarten, Grönlannin ja pohjoisen No-
vaja Semljan vuorissa. Etelä No vaja-Semi jän rantakalliot
ovat myöskin enimmäkseen jylhiä. Lukuun ottamatta Jin-
retlenin vuorista nientä, jonka rotkoissa korpit asustavat,
ja joitakuita kallioita Koljutshin-lahden rannoilla, laski kar-
keasta hiekasta muodostunut ranta lähinnä laivaa luisusti
mereen. Tällä aina jäässä olevalla hietikolla juoksi pitkin
rantaa 50 ä 100 meterin levyinen särkkä, jonka hieno hieta
ei kesällä vettynyt eikä siis talvellakaan kovaksi jäätynyt.
Tälle rantaäyräälle tekevät tshuktshit telttansa. Rikkinäi-
siä kaluja ja pyydystysjäännöksiä tapaakin sieltä yltä yleensä.

1 Heckel und Kner, Die siissvasserfische Oesterreichs, s. 295.
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Sipirian jäätiimuodoslus.

Voipa liioittelematta sanoa, että Sipirian koko koillinen
jäämerirannikko on rikkojen ja kaikenlaisten elanteiden reu-
nustama.

Se karkea hiekka, jonka päällä tämä särkkä lepää, on
kuten mainittiin aina jäässä muualta kuin pinnalta, josta
se kesällä vähän sulaa. Täältä alkaa Sipirian „jäätömuo-
dostus“ s. o. alituisesti jäässä oleva maakerros, joka ei ai-
noastaan metsättömän tunturan vaan myöskin tuuheain met-
sien ja viljeltyjen peltojen alla pienillä välikkeillä ulottuu
Jäämerestä kauaksi etelään. 1 Oikeimmiten alkaa jäätynyt
maa jo kappaleen matkaa rannasta meren alla. 2 Pohja on
nimittäin lähinnä rannikkoa kovaksi jäätynyttä hiekkaa,
jota naaraajat nimittävät „kivenkovaksi hiekaksi I*. Jäätö-
muodostus Sipiriassa sisältää siis sekä maa- ja merimuo-
dostuksia että myöskin puhtaita, kirkkaita jääkerroksia,
jotka viimeksi mainitut ovat jokien suissa ja pienissä jär-
vissä pohjin myöten syntyneet, ja jotka keväällä kasaan-
tunut paksu upakerros estää kesällä sulamasta. Meren-
pohja näkyy taas jäätyneen sen kautta, että jokiveden, me-
reen kulettama hiekka vajotessaan on vienyt hiukan läm-
minnyttä, mutta jotenkin suolatonta pintavettä mukanaan
pohjalle. Merenpohjalla on siis 0° kohdalla jäätyvän, suo-
lattoman veden ympäröimä hiekka kohdannut suolaisen 2
ä 3 asteisen vesikerroksen, joka on jäätänyt hiekkajy-
väset kovasti toisiinsa. Että todella niin tapahtuu tulimme
tietämään, kun keväällä laskimme Vegalta merenpohjalle
eläinten ruumiita äyriäisten perattavaksi. Jos läväistyyn
säkkiin, jossa rankaletta upotettiin, pääsi pintavettä sisään,
ja säkki sitten äkkiä vajosi pohjaan, oli se parin päivän
päästä nostettaessa täynnä jäätä, joka esti äyriäisiä käy-
mään lihaan käsiksi. Olimme jo päättäneet hylätä tämän

1 Skandinaviassakin tapaa, koko lailla etelässä, jäätynyttä maata, joka ei
moneen vuoteen sula. Niinpä kuuluu Egyptinkorvessa Nurmeksen ja Pielisten
pitäjissä Suomessa kuusikkoa paikoittain kasvavan jäätyneiden hiekkakerrosten
päällä, ja toisin paikoin vuoroittelevat itä Suomessa eri-ikäiset kanto- ja juuri-
kerrokset jäässä olevain multakerrosten kanssa (maanviljelijä Axel AsplundHn
ilmoitusten mukaan). Tällaisten muodostusten syntymistä valaisee sekin tun-
nettu seikka, että keski-Ruotsissakin suuriaukkoiset vuorikaivokset muutamissa
vuosissa jäätyvät yhteen jäähän, jos vaan. aukkoa ei suleta. Jos se pannaan
peittoon, sulaa jää jälleen, mutta siihen kuluu vuosikymmeniä.

2 Jo Middendorff mainitsee, että Ohotan meren pohja on jäässä (Sibiri-
sche Reise, Nid. 4: 1, s. 502).
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mukavan perkaustavan, kun minun onnistui keksiä keino
jäätymisen estämiseksi. Kun nimittäin säkki oli laskettu
vähään matkaan pinnasta, heilutettiin sitä kiivaasti tullen
mennen, jonka kautta pintavesi lähti sen sisältä pois. Jää-
tynyttä savea ja mutaa ei näy Jäämeren pohjalla olevan.
Eläimistö oli jäätyneellä hietikolla jotenkin köyhä, eikä
leväkasvejakaan paljon ollut.

Läheltä rantaa alkaa suurten lunnasten ja pienten jär-
vien täyttämä tasanko. Keväällä on tämä alue niin vetinen
ja vuolasten lumipurojen risteilemä, että sitä on vaikea, milt-
ei mahdoton päästä kulkemaan. Kohta lumen lähdettyä
oli kuitenkin joukko lintuja asettunut sille. Pulmunen oli
vesiperäisestä maasta kohoavan mättään nenään tehnyt
kauniin katollisen pesänsä, lähelle olivat kahlaajat kohdas-
taan vetistyneelle suolle munineet munansa, ja kevät-tulvan
saartamilta mätäspäiltä löytyi kaakkojen, allien, haahkojen
ja hanhien munia. Jo täällä ollessamme väheni vesi niin
äkkiä, että paikat, missä edellisenä päivänä oli päässyt
matalakulkuisella veneellä soittelemaan, jo seuraavana päi-
vänä olivat muuttuneet rämeiköiksi, joita edellisen vuoden
kuihtuneet ja kellastuneet ruohonkorret peitti. Monessa
kohden oli jää vienyt maankamaraa mukanaan, kyntäen
mustia vakoja nurmikkoon, ikäänkuin turpeennosto-paik-
kaan.

Kesällä mahtaa täällä olla koko lailla korkean heini-
kon peittämiä niittymaita, mutta lähtiessämme oli kasvul-
lisuus vasta alussaan, ja kukkia ei vielä ollut monta näh-
tävänä. Arvelen kuitenkin, että kaunis pohjanperäinen
kukasto täälläkin esiintyy, jos kohta kolkot pohjatuulet
estävät sitä sisämaan suojattujen laaksojen kasviston ver-
taiseksi paisumasta. Siellä kasvaa pensaatkin jotenkin isoksi,
kun sitä vastoin ainoa puuntapainen Pitlekaissa oli eräs
pitkin maata lenkoileva pajulaji.

Emme edes saaneet nähdä tätäkään metsää täydessä
lehdessä. Täyttä kesälämrnintä ei mahda täälläkään tulla
ennen jäiden lähtöä, mutta sitä toivottua hetkeä ei vielä
näy kuuluvan. Jää kävi tosin heinäkuun alussa lumetto-
maksi ja samalla väheni sekin hyhmä ja kohovesi, joka
edellisillä viikoilla oli työlästyttänyt kulkua laivalta maalle.
Nyt kävi jälleen jotenkin kuivin jaloin astuskeleminen kovaa
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sinertävää jäätä laivan läheisyydessä. Täytyipä kuitenkin
olla varoillaan. Jäänraukeamat oli kotiovesi monessa kohden

Puu
Pitlekaista.

Salix
arctica

Pallas.
luon.

koko.

syönyt aukoiksi, ja missä joku pieni musta esine vähän
soraa, läkkiastian palanen y. m. oli jäälle jäänyt, sii-
hen oli syöpynyt ymmyrkäisiä reikiä, hylkeenavennon kal-
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täisiä, jommoisia keväällä lumenlähdön jälkeen olen näh-
nyt jäässä Huippusaarten vuonoissa. Muuten oli jää mel-
kein yhtä kovaa, ja vielä heinäkuun 16 päivänä olisi se
kestänyt ajaa raskaasti lastatulla parireellä laivalta ran-
nalle.

17 päivänä lähti vihdoinkin viimeisen vuoden jää ran-
noilta, niin että avara sula syntyi lähinnä rannikkoa. Mutta
pohjajäät pitivät paikkansa, ja niiden välissä oli vuoden-
jääkin vielä niin vahvaa, että yksimielisesti arveltiin vä-
hintäin neljätoista päivää kuluvan, ennenkuin vapautuk-
sesta oli toivoa.

Kun poro-tshuktshi Jettugin 16 päivänä tuli laivalle
ja valaanluiden kokeilemisen johdosta kertoi, että mammu-
tinluita oli hänen telttansa luona, ja että yksi mammutin-
tora pisti näkyviin kevättulvan leikkaamasta joen-äyräästä
Taffel-vuoren ja Riraitinopin välillä, päätin kohta lähteä
mainitulle paikalle. Tällä matkalla arvelin viipyväni viisi
tai kuusi päivää Aikomukseni oli matkustaa suuressa,
Nottin omistamassa nahkaisessa veneessä jokea ylös mam-
mutintoralle ja siitä jalkasin JettugiiTin teltalle. Jettugin
vakuutti vettä olevan joessa kyllin latuskapohjaiselle ve-
neelle. Mutta noustuamme vähän matkaa jokea ylös, ha-
vaitsimme veden sinä päivänä, jonka Jettugin vietti lai-
vassa, suuresti vähentyneen. Niin varma olin kuitenkin
siitä, ettei jääkahleet vielä pitkään aikaan murtuisi, että
palattuani epäonnistuneelta retkeltäni, kohta rupesin keinoi-
lemaan muulla tavoin päästäkseni tarkoituksen perille.

Tätä puuhatessa kului heinäkuun 18 päivän aamu-
puoli. Tavallisella ajalla rupesimme päivälliselle, aavista-
matta että vapauden hetki nyt oli tullut. Syödessämme
huomasimme yhtäkkiä, että laiva rupesi hiljaa hetkumaan;
Palander syöksi heti laivan kannelle, näki jään liikkuvan,
käski lämittämään konetta, joka varalta jo kauvan oli ollut
täydessä kunnossa, ja kahden tunnin päästä kulki Yega
jälleen, heinäkuun 18 päivänä kello 3 t. 30 min. j. p.p.,
höyryn ja purjeiden avulla lippujen liehuessa määräänsä
kohti.

Me huomasimme nyt, että jäähän oli revennyt rako
laivan ja rantasulan välille, sekä että jäälautat vasemmalla
puolen pohjajäätämme olivat siirtyneet niin kauaksi merelle
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että Vegalla oli tarpeeksi syvä Vesi edessään. Kiertääk-
semme lähinnä olevia ajojäitä asetettiin suunta aluksi luo-
teesen, sitten pitkin Beringin salmen rannikkoa. Jinretlenin
kohdalla seisoivat kaikki kyläkunnan miehet, vaimot ja lap-
set rannalla katsellen sitä tulihevosta tshuktshit ehkä
sanoisivat tulikoiraa eli tulipeuraa joka ainiaksi vei hei-
dän talviystävänsä pois näiltä kolkoilta kylmiltä rannoilta.
Pitkän matkan päästä emme voineet eroittaa vuodattivatko
todellakin eronhetkellä kyyneleitä, kuten usein olivat ennusta-
neet tekevänsä. Mutta mahdollista on kyllä, että villi-ih-
misen herkkätuntoisuus pakoitti heidät itkuun. Yarma on,
että erohetken surumielisyys meissäkin vähän himraenti sitä
ilontunnetta, joka nyt hehkui jok’ainoan Vega-miehen rin-
nassa.

Yegaa ei euään jäät estelleet Tyveneen mereen men-
täessä. Serdzekamenhsta lasketiin ohi yöllä vasten 19 päi-
vää kello 1 t. 30 min. e. p.p. sakeassa sumussa, joka esti
maan haahmoilua selvästi eroittamasta. Sumuseinämän yli
sopi vaan taivaanrannalta näkyä tämän, jäämerikulun his-
toriassa mainion niemen korkeat vuoret, jotka, samoin kuin
kalliot Karhu-saarten itä-puolella, olivat jättiläispilareiksi
ja raunioiksi pirstaantuneet. Meri oli kirkas kuin peili ja
melkein jäätön, joku mursu kohoitti silloin tällöin sumun
suurentaman päänsä vedestä lähellä laivaa, hylkeitä uisken-
teli joukottain ympärillämme, ja lintuja, jotka arvatenkin
pesivät Serdzekamenin jyrkissä kallionrinteissä, lenteli tul-
len mennen ylitsemme. Merenpohjasta nousi jalashaavissa
runsaasti matoja, nilviäisiä, äyriäisiä y. m. Eläintutkijalle
olisi täällä ollut työalaa.

Sakeata sumua kesti edelleen, niin että maa Serdze-
kamenin toisella puolen tykkänään lakkasi näkymästä, kun-
nes 20 päivän aamulla synkkiä kukkuloita jälleen rupesi
haamoittamaan. Ne olivat Itäniemen vuorikukkuloita, jonka
nimen minä kartassa olen muuttanut Deshnew'in niemeksi
sen rohkean kasakan nimen mukaan, joka 230 vuotta sit-
ten ensi kerran laivalla kiersi sen.

Kello Ile. p.p. olimme keskellä sitä salmea, joka yh-
distää Pohjoisen Jäämeren Tyveneen mereen, ja tässä ter-
vehdittiin vanhaa ja uutta mailmaa lipuilla ja tykkien pauk-
kinalla.
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Vihdoin viimeinkin oli siis se tarkoitusperä saavutettu,
jota monet kansat siitä ajasta lukien olivat tavoittaneet
kun sir Hugh Willoughhy, tykkien paukkuessa, juhlapu-
kuisten matruusien hurratessa ja lukemattoman ihmisjou-
kon riemutessa, vuonna 1553 hyvässä toivossa pani koillis-
retket alkuun. Mutta kuten ennen olen maininut raukesi-
vat nämä toivot tyhjiin. Sir Hugh sortui kaikkine mie-
hillensä raivatussaan tietä Englannin merenkululle ja sille
jäiselle merelle, joka pohjoisessa rajoittaa Asian ja Euro-
pau. Lukemattomat retkikunnat ovat sen jälkeen, menes-
tyksettä, ja useimmiten menettämällä laivansa sekä monen
urhokkaan merimiehen hengen tai terveyden, lähteneet sa-
malle tielle. Vasta nyt 336 vuoden kuluttua, kun useim-
mat meridioihin perehtyneet miehet ovat päättäneet asian
mahdottomaksi, on koillisväylä vihdoinkin avattu. Meidän
meriväkerame ja heidän päällystönsä järestyksen, ponte-
vuuden ja kunnon ansioksi on luettava, että tämä ilman
kuoleman ja taudin tapauksia, rikkomattomalla laivalla on
voinut tapahtua sellaisissa suhteissa, jotka osoittavat että
saman matkan käy kenties joka vuosi tekeminen muuta-
missa viikoissa. Eipä kumma siis jos me asioiden näin
olessa uljain mielin näimme sini-keltaisen lippunimd nou-
sevan maston latvaan ja kuulimme ruotsalaisen tervehdys-
ammunnan järähtelevän siinä salmessa, jossa vanha ja uusi
mailma ojentavat toisilleen kättä. Tosin ei nyt kulkemamme
tie enään ole tarpeellinen kauppatieksi Europan ja Kiinan
välillä; mutta tämän ja lähinnä edellisten ruotsalaisten
retkikuntain on onnistunut avata merenkulku yhdellä valta-
merellä, sekä laskea lähes puolen maanosaa valtamerien
yhteyteen.
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Tshuktshien historia, ruumiinrakennus, mielenlaatu ja elantotavat.

Paitsi läntisintä ja itäisintä osaansa on Sipirian poh-
jois-rannikko tätä nykyä täydellinen erämaa. Lännessä pis-
tää Obin suulahden ja etelä Kara-meren väliin Jalmarin
niemimaa, jonka etäinen asema, ruohoiset lakeat ja kalai-
set joet näkyvät tekevän sen nykyisten samojedien maalli-
seksi paratiisiksi. Muutama sata tähän kansakuntaan kuu-
luvata perhettä maleksii suurine peuralaumoineen täällä.
Talveksi vetäytyvät he sisämaahan eli etelään, ja rannikko
jää silloin autioksi. Asumaton on myöskin sekä kesät että
talvet Eeli Ostrow, Obin ja Jenisein välisen niemimaan
kärkipuoli (Mattesol), sekä koko pitkä rantamaa Jenisein
suun ja Tshaun-lahden välissä. Yegan matkalla 1878 emme
tällä välillä nähneet ainoatakaan maamasukasta. Ihmisten
elanteita ei nähty missään maallenousu-paikoilla, ja vaikka
pitkältä purjehdittiin liki rantaa, emme huomanneet muuta
kuin yhden ainoan asumuksen, nimittäin jo ennen mainittu
hirsitupa Tsheljuskin-niemimaan itä-puolella. Venäläisten
simovioita ja maan-asukasten telttapaikkoja tapaa tosin
edelleen jokien varsilla vähässä matkassa niiden suusta,
mutta entiset ranta-asukkaat ovat joko vetäyneet sisämaa-
han tahi kuolleet sukupuuttoon, 1 ja vasta Tshaun-lahdelta

1 Amerikan pohjois-rannikolla asustaa edelleen melkoisen paljon eski-
molta, joita vielä pari vuosikymmentä sitten oli aina 80:teen leveysasteesen
saakka. Kun ilman-ala vanhan mailman pohjoisessa osassa on melkeen sama
kuin vastaavissa seuduissa uutta' mailmaa, kun molemmat paikkakunnat ovat
hyvin kalarikkaita, ja kun hylkeen- ja mursunsaanti, ainakin Jenisein ja Cha-
tangan välillä, arvaten olisi yhtä runsas kuin Amerikan pohjois-rannikolla, niin
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alkaen on Asian pohjois-rannikko jälleen asuttua. Siellä asuu
nimittäin se kansa, jonka yhteyteen jälkimäisellä osalla
Vegan matkaa 1878 ja talvehtimisen aikaan jouduimme.

Tosin olen jo kertoellut yhtä toista tshuktshien elan-
totavasta ja mielenlaadusta, mutta luulen kuitenkin, että
laveampi kertomus Vega-miesten havainnoista tällä alalla
on lukijoita huvittava, jos kohta joskus tulenkin mainitse-
maan jo ennen käsiteltyjä aineita.

Länsi-europalaisissa kirjoituksissa puhuu tietääkseni
Witsen ensi kerta siitä kansasta, joka asuu Asian koilli-
simmassa osassa. Teoksensa toisessa painoksessa (1705,
s. 671) mainitsee hän Volodomir Atlassovf in mukaan, että
Sipirian koillisessa nurkassa asuu tsjuktsi niminen kansa,
jota ei hän kuitenkan tarkemmin kaltaile. 1600-luvun
loppupuolen kartoissa tapaa vielä Sisä-Asian historiasta
lainattujen nimien, sellaisten kuin „Tenduc“, „Quinsai“,
„Catacora“ y. m. tätä maanperää merkitsemässä, mutta
nämä jäivät pois van Reuteriin kartastosta 1709, johon on
pantu zuczari sijaan. Samaan aikaan tapaa muutamia tie-
toja tshuktsheista siinä kertomuksessa, jonka mainio maa-
lari Cornelis de Bruin on tehnyt matkastaan Wenäjällä.
14 vuotta Sipiriassa matkustanut venäläinen kauppias Mi-
chael Ostiatiof antoi de BruinTile monta tietoa niistä maista,
joiden läpi hän oli kulkenut; muun muassa puhui hän ko-
rakiesta ja soegtsie’sta. Viimeksi mainitut sanoo hän ju-
malattomaksi joukoksi, jotka palvelevat pirua ja taikatemp-
pujen toimittamiseksi kulottavat esi-isiensä luita mukanaan.

ihmetyttää todellakin tämä vasta viime aikoina syntynyt erikaltaisuus asutuk-
sen suhteen. Se on minusta seuraavalla tavalla ymmärrettävä. Meidän aitoi-
himme saakka ovat pienet villikansat Amerikassa keskensä käyneet sotaa, jol-
loin heikompien, välttääkseen voimallisemman heimon hävittämisintoa, on täy-
tynyt siirtyä pohjan jää-aavikkoihin, kiittäen onneansa jos siellä, rauhassa vihol-lisiltaan, ovat polarikansojen tavoin voineet elättää henkensä. Samanlainen on
asian laita ennen ollut Sipiriassa, ja moni seikka viittaa siihen, että voitettujen
kansasukujen jäännöksiä muinoin on ahdistettu sekä mantereen pohjois-ranni-
kolle että vieläkin edemmäksi, saariin. Sipiriassa ovat asiat kuitenkin venäläis-
ten valloittamisen kautta jo neljännes vuosituhannen aikana tykkänään muut-
tuneet toisiksi. Lukuun ottamatta monta yksityistä väkivaltaista työtä, ei ve-
näläisten herruus täällä ole niin rasittanut alkuperäisiä asukkaita, kuin euro-
palaisten valta Amerikassa. Venäläinen valta on kuitenkin siinä suhteessa ollut
hyödyksi, että se on estänyt alituiset kahakat villikansain kesken. Pohjan kol-
koille perille kartoitetut heimot ovat saaneet palata lauhkeampaan ilman-alaan.
Mutta jos’eivät ole niin tehneet, eikä toisia ole muuttanut etelästä lisäksi, ovat
he nääntyneet pakkaseen, nälkään ja rokkoon tahi muihin maan uusien halti-
jain levittämiin tauteihin.
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Nordenskiöld , Veyarclki. IL o

Vanhimmat tiedot tshuklshilaisista.

Sama venäläinen, joka kertoi tätä, oli myöskin joutunut
«paikallaan istuvien" soegtsien pariin, nimensä siitä saa-
neet, «että viettivät koko talven pesässään, maaten tahi
istuen teltoissaan" 1

. Ensimäiset, laveammat tiedot tästä
kansasta olen löytänyt «Histoire genealogique des Tartares,
Leyden, 1726“ nimisen teoksen 110:llä sivulla tavattavasta
muistutuksesta. Ne perustuvat ilmoituksiin, joita ruotsa-
laiset sotavangit Sipiriassa ovat antaneet.

Venäläiset olivat kuitenkin paljoa ennemmin tutustu-
neet tshuktsheihin. He joutuivat nimittäin Sipiriaa valloit-
taessaan jo ennen 1600-luvun puoliväliä tämän kansan
pariin. Joukko metsästäjiä purjehti 1646 Kolyma-jokea
Jäämereen. Kolyman itä puolella tapasivat he tshuktsheja,
joiden kanssa tekivät kauppaa siten, että asettivat kauppa-
kalunsa rannalle ja etääntyivät, jolloin tshuktshit saapui-
vat paikalle, korjasivat tavarat ja panivat turkiksia, mur-
sunhampaita tahi mursun elfenluusta tehtyjä korukaluja
sijaan. 2 Miten samanlaisia matkoja seuraavinakin vuosina
tehtiin ja miten niillä vihdoin oli Asian koillisiramaan nie-
men kiertäminen seurauksena tulee jossakin seuraavansa
luhissa selitettäväksi.

Näillä matkoilla joutuivatWenäläiset usein Asian koil-
lis-osassa asuvan kansan yhteyteen, joka ei juuri ollut
rauhallista laatua. Rohkeat metsästäjät, jotka suuresti
edistivät Sipirian valloitusta, ja jotka yksin uskalsivat ru-
veta otteluun taivaallisen valtakunnan (Kiinan) koko ar-
meijojen kanssa, näkyvät urhoollisten tshuktshilais-soturien
kanssa olleen pahemmassa kuin pulassa. Koetetuinpa var-
sinaisella sotaväelläkin, vaikka turhaan, valloittaa tshuk-
tshien maata. Tshuktshien tekemä vastarinta ei liene ollut
näille yrityksille niin suureksi haitaksi, kuin heidän maansa
luonnonlaatu ja vaikeus saada pientäkin sotavoimaa täällä
elätetyksi. Näistä, kansan entistä luonnetta ja elantotapaa
kuvaavista sotaretkistä mainittakoon seuraava.

1 Cornein de BruinHn Reizeh over Moskovie, door Persie en Indie j. n. e.
Amsterdam 1711, s. 12. Tekijän nimi kirjoitetaan myöskin de Bruyn ja le
Brun.

2 llerodot jo kertoo 4 kirjan 196 lipussa, että karthagolaiset samanlai-
sella tavalla tekivät kauppaa erään kansan kanssa, joka asui Afrikan ranni-
kolla edempänä Herakleen patsaita. Samanlaista vaihtokauppaa tehtiin vielä
lähes kaksi tuhatta vuotta myöhemmin, kun venetialainen Cadamosto vuonna
1454 (jßamusio, I, 1588, lehti 100) kävi Afrikan länsi rannikolla.
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Vuonna 1701 valittivat muutamat Wenäjälle veron-
alaiset jukagirit tshuktshien päällekarkaaraista, ja pyysivät
Anadyrskissa asuvalta päälliköltä apua näitä vihollisia vas-
taan. Tämän johdosta lähetettiin 24 venäläistä ja 110
jukagiria partioimaan ja vainoomaan pitkin rannikkoa Ana-
dyrskista Tshukotskoinosiin. Matkalla tapasivat he kol-
metoista telttaa, joissa asui porottomia tshuktsheja. Heitä
vaadittiin vallan-alaisuuteen ja veron maksuun. Kun ei
tshuktshit siihen myöntyneet, tappoivat venäläiset useim-
mat miehet, sekä ottivat vaimot ja lapset vangiksi. Ne
miehet, jotka jäivät henkiin, tappoivat toisensa, pitäen kuo-
lemana orjuutta parempana. Muutamien päivien päästä
täytyi uudelleen taistella 800 tshuktshia vastaan, jossa
kahakassa sanotaan niitä kaatuneen 200. Loput pakeni,
mutta palasivat kymmenen vertaa lukuisempana seuraavana
päivänä takasin ja pakoittivat viimeinkin venäläis-jukagiri-
laisen sotajoukon peräytymään.

Samanlainen sotaretki, vaikka pienempi, tehtiin yhtä
huonolla menestyksellä vuonna 1711. Veroa vaadittaessa
vastasivat tshuktshit; „venäläiset ovat ennenkin tulleet
meiltä veroa kiskomaan, mutta sitä emme ole maksaneet,
ja samoin aiomme tehdä vastakin4 '. 1

Noin viisitoista vuotta tämän epäonnistuneen retken
jälkeen kehoitti kasakka-eversti Affanassei Shestakcnu jälleen
hallitusta kukistamaan tätä uppiniskaista kansakuntaa, ja
tahtoi samalla Tshukotskoinoshsta käydä, ainoastaan huhu-
jen kautta tunnetussa pohjoisimmassa Amerikassa, tehdäk-
seen sielläkin asuvat kansat Wenäjälle veron-alaisiksi. Eh-
doitus hyväksyttiin. Meriväestön-hoitokunta määräsi peri-
mies Jacob Henrin,

maamittari Michael Givosdew’’in, mal-
mintutkija IlerclehoVin ja kymmenen matruusia seuraamaan
retkikuntaa. Jekaterinenhurghssa annettiin Shestakowhlle
muutamia pieniä tykkejä ja mörssärejä ampumavaroineen,
sekä Tobolskhssa neljä sataa kasakkaa. Monet tapaturmat,
muun muassa haaksirikko Ohotan merellä, olivat kuitenkin
supistaneet hänen sotavoimansa sangen pieneksi, kun hän

1 Vakuudeksi voitettujen kansain alistumiselle ottivat venäläiset niiltä
tavallisesti joukon etevimpiä miehiä ja vaimoja panttivankeuteen. Näitä nimi-
tettiin amanateiksi ja pidettiin venäläisissä talvilinnoituksissa jonkinmpisessa
orjuudessa.



67

*

Venäläisiä sotaretkiä tshuklshilaisia vastaan.

alkaen varsinaisen sotaretkensä lähti tunkeumaan Pentshina-
lalidesta sisämaahan. Onnettomasti hänen kävikin. Muu-
taman päivän marssittuhan tapasi hän äkkiarvaamatta suu-
ren joukon tshuktsheja, jotka olivat lähteneet korjäkejä
vastaan. Tappelu nousi maaliskuun 25/ h päivänä 1730,
jossa vihollisen nuoli lävisti Shestakowhn, ja hänen seura-
laisensa joko tapettiin tahi ajettiin pakoon.

Niiden joukossa, jotka olivat saaneet käskyn seurata
ShestakowMa tällä onnettomalla matkalla, oli myöskin kap-
teni Dmitri PaulutsM. Hänen johdatuksella tehtiin uusi
retki tshuktsheja vastaan. 215 venäläisen, 160 kasakan
ja 60 jukagirin seurassa lähti Paulutski maaliskuun 23/i2
päivänä 1731 Anadyrskista ja saapui,- Anadyrin lähteiden
itäpuolitse kulkien, vasta kahden kuukauden päästä Jää-
merelle. Sitten kulki hän pitkin rannikkoa, osasta maata
osasta jäätä, itää kohden. 14 päivän perästä tapasi hän
suuren tshuktshilaisen sotajoukon. Turhaan kehoitettuaan
vihollisia antautumaan, karkasi hän kesäkuun 18/ t p. niiden
päälle ja kukisti ne peräti. Kulkiessaan pitkin rannikkoa
täytyi hänen vielä olla kahdessa kahakassa, heinäk. 11 (ke-
säk. 30) päivänä ja heinäk. 25/u päivänä juuri Tshukotskoi-
nos-niernellä, jonka poikki hän aikoi mennä Anadyrin lasku-
lahteen. Molemmassa ottelussa joutuivat venäläiset voitolle,
eivätkä, Mailerin julkisille tiedoille perustetun kertomuksen
mukaan, kaikissa kolmessa kahakassa yhteensä menettäneet
muuta kuin 3 kasakkaa, 1 jukagirin ja 5 korjäkiä. Vaikka
niin monessa tappelussa olivat joutuneet tappiolle kieltäy-
tyivät tshuktshit kuitenkin maksamasta veroa venäläisille,
joten näiden sotaretkien ainoaksi voitoksi jäi se kunnia,
että Shestakowhn tappio tuli kostetuksi, ja että venäläiset
voitostaan riemuten voivat kulkea Tshukotskoinosin poikki.
Siihen kului kymmenen päivää. Kannakkeella täytyi astua
jotenkin korkeiden vuorten yli. Näkyy siltä kuin Paulutski
olisi seurannut Koljutshin-lahden rantaa etelään ja sitten
olisi mennyt sen maan-kannakkeen poikki, joka eroittaa tä-
män lahden Anadyr-lahteraasta eli joka toisin sanoen yh-
distää Tshuktshilais-niemimaan Sipirian mantereesen.

Paljon sekaannusta näihin seutuihin tehtyjen entisten
retkien suhteen on sen kautta syntynyt, ettei tietty Kolju-
tshin-lahden pistävän niin pitkältä etelään, ja että samaa
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nimeä usein käytetään merkitsemään vallan eri paikkoja
Sipirian rannikoilla. Siten löytyy A. ÄrrowsmWin kar-
talla, joka on liitetty Sauer’in kertomukseen Billing’in mat-
kasta, Serdzekamen niminen paikka Tshuktshilais-niemimaan
etelä osassa, joka juuri lienee Anadyrin luona asuvaisten
tietämä, Serdzekameniksi nimitetty kohta, josta puhutaan
MilUerhn kertomuksessa Paulutskin sotaretkestä.

Marrask. 1 (lokak. 21) päivänä palasi Paulutski tosin
voitonsankarina Anadyrskiin, mutta vihollisensa jäivät kui-
tenkin kukistamatta. Uutta yritystä ei nyt tehtykään tshuk-
tshien kukistamiseen, kenties syystä että Paulutskin sota-
retket olivat osoittaneet, että heitä kävi voittaminen vaan ei
masentaminen, ja että koko kansan kaikki mursunharapaat
ja turkikset tuskin riittivät korvaamaan pienimmänkään ret-
ken kustannuksia.

Paulutskin saamista voitoista ei liioin tainnut olla pal-
jon kerskailemista, ainakin pysyi maine tshuktshien urheu-
desta entisellään. Niin sanotaan ennen mainitussa muis-
tutuksessa siv. 110 Histoire genealogique des tartares teok-
sessa 1 ;

„ Asian koillisessa osassa asuu kaksi sukulaiskansaa,
tzuMzchi ja tzchalatski, ja niitä etelämmässä Itämeren ran-
nalla kolmas olutorsTci niminen. Ne ovat kaikkien raivok-
kaammat kansat koko pohjois-Asiassa, eivät ollenkaan kärsi
venäläisiä, jotka hirveällä tavalla tappavat, kun käsiinsä
saavat, ja jos itse joutuvat venäläisten valtaan lopettavat
he oman henkensä.“ Lotterin kartalla (1765) on Tshuk-
tshilais-niemimaa maalattu toisenväriseksi kuin venäläinen
Sipiria. Siihen on kirjoitettu: Tjuktzchi natio ferocissima
et bellicosa Russorum inimica, qui capti se invieem interfi-
ciunt. Vielä 1777 sanotaan Georginim Beschreihung allcr
Nationen des Russischen Reichs (osa 2, s. 350) nimisessä
teoksessa tshuktsheista seuraavaa: „He ovat raivokkaampia,
raaempia, ylpeimpiä, hurjempia, varastelevaisempia, kava-
lampia ja kostonhiraoisempia kuin ympärimaleksivaiset kor-
jäkit. He ovat niin pahoja ja pelättäviä kuin tungusit ovat

1 Tämän käännöksen ovat Pultavassa vangiksi otetut ruotsalaiset upserit
Tobolskissa toimittaneet Äbulgasi Bayadur Chan'in tartarilaisesta käsikirjoituk-
sesta. Alkuperäinen käsikirjoitus (?) on Upsalan kirjastossa, jonka eversti-luut-
nantti Schonström vuonna 1722 on sinne lahjoittanut. Käännöksen on muistu-
tuksilla varustanut Bentinck, synnyltään hollantilainen, mutta hänkin, ruotsin
palveluksessa ollen, Pultavassa vangiksi joutunut.
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Matkustavaisia TghukisMlais-manhan.

hyvänluontoisia. Kaksikymmentä tshuktshia ajaa viisikym-
mentä korjäkiä pakoon. Heidän maataan lähellä olevat
oströgit (linnoitukset) ovat alituisessa vaarassa ja mak-
savat niin paljon, että hallitus nykyään on hävittänyt van-
himman venäläisen sotavarustuksen näiltä seuduilta, Ana-
dyrskista“. Muita samanlaisia, merkillisiä lausuntoja voi-
sin mainita, ja vielä meidänkin aikaan pidetään tshnktsheja
Sipiriassa syystäkö vai syyttömästi jäykkämielisinä, urhool-
lisina ja vapautta rakastavaisina.

Mutta mitä ei väkivallalla saatu aikaan, sen ovat rau-
halliset toimet vaikuttaneet. 1 Tosin eivät tshuktshit maksa
muuta veroa kuin pieniä markkinamaksuja, mutta kauppa-
liike on nyt sangen vilkas heidän ja venäläisten kesken, ja
moni matkustaja on haitatta matkustanut heidän maansa
läpi, tahi kulkenut pitkin sen jotenkin tiuhaan asuttua ran-
nikkoa.

Muita tshuktshilais-niemimaalla kävijöitä, paitsi Be-
ring’ia, Cooldia y. m., jotka mereltä ovat ranta-tshuktshien
telttapaikoilla poikenneet, mainittakoon:

Kasakka Peter Hiin Sin Popoiv lähetettiin vuonna 1711
kahden tulkin kanssa tutkimaan tshuktshien maata ja on
siellä tekemistään havainnoista antanut hauskoja tietoja
(Mailer, Sammlung russischer Geschichten, 111 s. 56 2).

Billings kävi Sauer 1in SarytsheuPin y. m. seuraajoi-
densa kanssa vuonna 1791 Tshuktshilais-maassa. Muun
muassa teki hän t:ri MerFin , kahden tulkin ja 8 miehen
seurassa matkan Metshigme-lahdesta läpi tshuktshien maan

1 Lutke kertoo (Ermans Archiv, 111 s. 464) rauhan-ajan alkaneen tshuk-
tshien kanssa siitä rauhasta, joka tehtiin kymmenen vuotta Anadyrskista
luopumisen jälkeen; siellä oli nimittäin 36 vuotta majoitusväkeä 600 miestä,
jotka tulivat maksamaan yli miljonan ruplaa. Tämän ~rauhan“ on tämä ennen
sotaisa kansa meidän päiviin saakka tunnollisesti pitänyt, lukuun ottamatta
muutamia markkinakahakoita, jotka pakoittivat Itä Sipirian kenrali-kuvernörin
Treskiriin vuonna 1817 tekemään heidän kanssaan kauppaliiton, jota molemman
puolen tyytymykseksi ja eduksi uskollisesti on seurattu (Dittmar, s. 128).

1 Mailer on samoin unohduksiin joutumasta säilyttänyt muitakin tshuk-
tsheja koskevia tietoja, joita samaan aikaan koottiin Anadyrskin tienoilta. Näistä
kertomuksista näkyy, ettei ainoastaan Amerikan puoleiset eskimoit olleet tshuk-
tsheilla tiedossa, vaan että myöskin länsi Amerikan intianeja koskevia taruja
oli heidän seassa liikkeellä, josta sitten Sipirian virkakuntain kautta ovat tul-
leet Europaan, mikä kenties ansaitsee huomiota Herodotin ja Marco Polon kir-
joituksia arvosteltaessa.
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Jakutskiin. Valitettavasti on kertomus tästä merkillisestä
matkasta sangen vaillinainen. 1

Ferdinand von Wrangel kohtasi mainiolla sipirialai-
sella matkallaan usein tshuktsheja, ja matkusti muun muassa
talvella 1823 koirilla pitkin jäämerenrannikkoa Kolymasta
Koljutshin-saarelle (Wrangels Reise, II s. 176—231). Tshuk-
tsheja koskevia tietoja löytyy sitä paitsi monessa muussa
kohden samassa teoksessa (I s. 267—293; II s. 156, 158
j. n. e.).

Friedrich von Lwthe joutui maata kiertäessään 1826—•
29 Tshuktshilais-niemimaan kansan pariin, ja kuvaa sitä
lähemmin Ermaus Archiv teoksessa (111 s. 446—464).
Tässä mainittakoon, että vaikka pohjois-rannikon asukkaat
ovat todellisia tshuktsheja, asuu Anadyrln ja Kap I)esh-

new’in välillä, missä Liitke kävi, vallan erityinen Namollo
niminen kansasuku, joka on läheistä sukua Amerikan puo-
lella Beringin mertä asuville eskimoille.

Englantilainen Franklin-retkikunta Plover laivalla, jota
johti kapteni Moore, talvehti 1848—49 Tshukotskoinos’i11a
ja joutui sekä talvehtimispaikalla että sieltä koirilla pitkin
rannikkoa ja sisämaahan tehdyillä retkillään usein maan-
asukasten pariin. Silloin tehdyt, kysymyksen-alaisia kansa-
kuntia erittäin valaisevat havainnot löytyvät luutnantti W.
H. Soopelin tärkeässä teoksessa: Ten months amöng the
tents of the Tuski, London 1853.

G. von Dittmar 2 matkusti vuonna 1853 Kamtshatkan
pohjois-osassa ja joutui siellä olevien poro-paimentolaisten,
etenkin korjäkien seuraan. Tshuktsheista antamansa tiedot
(s. 126) on hän saanut Nishni-KolymskTn kauppiaalta Trl-
fonowdlta, joka 28 vuoden aikana on tehnyt heidän kanssa
kauppaa ja monasti on sisämaassa matkustellut.

Poro-tshuktshien elantotapaa kuvaavia tietoja on myös-
kin koonnut paroni G. von Maydell, joka vuosina 1868 ja
1869 tri Carl von Neumann’’in y. ra. seurassa JakutskMsta,
Sredni Kolymskhn ja Anjuin kautta, matkusti Koljutshin-
lahdelle. Valitettavasti olen tästä retkestä saanut vaan

1 Sauer, An account ete., s. 255 ja 319. Sarytshew, Keise, tibersetzt
von Busse, II s. 102.

2 tiber die Koriäken und die ihnen sehr nabe vcrwandten Tschuktschen
(Bulletin Mstorico-philologique de I’Academie de St. Petersbourg, T. XIII, 1856,
s. 126).
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Myöhempiä matkustavaisia Tshuktshilais-maahan.

vähäisiä tietoja Proceedings of the R. G-eographical Socie-
ty’stä (Voi. 21, London 1877, s. 213) ja Das Auslandhsta
(1880 s. 861). Yasetuinen kertomus tästä matkasta on
Iswestijassa, jota toimittaa venäläisen maatieteellisen seuran
sipirialainen osasto, Nid. 1 ja 2.

Mitä muihin matkustajiin tulee, joiden kirjoituksiin
tavallisesti viitataan, kun on tshuktsheista puhe, mainitta-
koon, että Steller ja Krasheninnikow vaan sivumennen ker-
tovat varsinaisista tshuktsheista, mutta sitä vastoin antavat
hyvin tarkkoja ja laveoita tietoja Jcorjäkeisiä, jotka, ollen
yhtä läheiset sukulaiset tshuktsheille kuin espanjalaiset por-
tugalilaisille, kuitenkin suuresti eroavat heistä elantotapojen
puolesta; ja että monen kirjailijan tshuktsheista antamat
tiedot tarkoittavatkin eskimolta. Entisen perivihan tauottua
näkyy sekarotuja syntyneen näiden kansain kesken. Huo-
mattava on vaan, että ne kuuluvat vallan eri kansasukui-
hin, vaikka tshuktshit, jäleramin jäämeren rannikolle tuL
leina, melkein täydellisesti ovat ottaneet eskimoien pyydys-
tysaseet ja huonekalut omakseen, ja eskimoit rajapiireissä
puolestaan osasta omistaneet tshuktshien kieltä.

Samoin kuin lappalaiset ja useammat muut Europan
ja Asian polarikansat, jakaantuvat tshuktshitkin kahteen
haaraan, jotka puhuvat samaa kieltä ja lukevat itsensä sa-
maksi kansaksi, mutta eroavat suuresti toisistaan tavoiltaan.
Toinen haara on poro-paimentolaisia, jotka usein hyvin suu-
rine porolaumoineen maleksivat Beringin salmen, Indigirkan
ja Penshina-lahden väliä. Poronhoito ja kauppa on heidän
elatuskeinonsa ja he pitävät itseään kaikista tshuktsheista
etevimpinä. Toiseen haaraan kuuluvat ranta-tshuktshit,
joilla ei ole poroja, ja jotka asuvat teltoissa, joita usein
muuttavat pitkin Tshaun-lahden ja Beringin salmen välistä
rannikkoa. Mutta Itäniemen tuolla puolen on Beringin me-
ren rannikolla toinen, eskimoien sukulaisheimo. Se on Wran-
gekin Onkilon, Liltken Narnollo. ' ykysin on kuitenkin
tshuktshejakin asettunut tälle rantamaalle, ja eskimoit ovat
osasta omistaneet isoisemman tshuktshilaisheimon kielen.
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Asukkaat S:t Lawrence-]ahclcn laiteilla puhuivat siten mel-
kein selvää tshuktshin kieltä, eivätkä tapojcnsa eikä kie-
lensä puolesta* suuresti eronneet niistä tshuktsheista, joita
talven kuluessa tapasimme melkein kaikista Tshuktshilais-
nicmimaan seuduista. Niin oli niidenkin asukasten laita,
jotka Itäniemen kohdalla tulivat Yogalle, samoin niidenkin
kahden perheen, jotka Konyam-lahdessa tapasimme. Mutta
S;t Lawrence-saaren luoteis-osan asukkaat puhuivat eskimo-
laista, tshuktshin kielestä vallan eroavata murretta. Mutta
siinäkin oli paljon tshuktshilaisia sanoja joukossa. Port
Clarencella asui sitä vastoin puhtaita eskimotta. Niiden
seassa oli eräs tshuktshilainen vaimo, joka tiesi kertoa,
tshuktshilais-kyliä olevan myöskin Amerikan puolella Berin-
gin salmea, Prince of Wales niemen pohjois-puolella. Monta
ja väkirikkaita eivät ne kuitenkaan mahda olla, koskei niistä
mainita mitään englantilaisten, täällä kulkeneiden monien
retkikuntain matkakertomuksissa, ei edes esim. t:ri John
Simpsonein ainehikkaassa kirjoituksessa eskimoista Beringin
salmella.

Poro-tshuktshien lu’un määräämiseen emme Yoga-mat-
kalla ole saaneet mitään johtoa. Mutta ranta-tshuktshien
lu’un voi seuraavilla perustuksilla arvata. Yegalla poik-
keevilta lukuisilta matkamiehiltä tiedusteli luutnantti Nord-
qvist kaikkien, Tshaun-lahden ja Beringin salmen välisellä
rannikolla olevien telttapuikkojen nimiä, sekä telttojen lu-
kua kussakin kylässä. Hän sai siten selville, että ranta-
kylissä on telttoja noin 400. Kussakin teltassa asuu ha-
vaintomme mukaan keskimäärin viisi henkeä. Koko väki-
luku mainitulla rantamaalla tekisi siis noin 2000, korkein-
taan 2500 miestä, vaimoa ja lasta. Poro-tshuktsheja ar-
vellaan olevan yhtä paljon. Tshuktshilais-maan koko väki-
luku lienee siis tätä nykyä 4000 ä 5000 henkeä. Ennen
mainittu kasakka Popow laski 1711 kaikkien tshuktshien,
niin porollisten kuin porottomain, lu’un 2000 hengeksi.
Kahtena viimeisenä vuosisatana olisi siis tämän polarikan-
san luku kasvanut kahta suuremmaksi, jos nämä laskut
paikkansa pitävät.

Nordqvisfin suuren sanalistan otteesta on lukija jo
jossakin edellisessä lu’ussa saanut jonkinmoisen käsityksen
tämän kansan kielestä. Kielen murteet eivät näy suuresti
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Tslmktslulaisia muotoja.
1. Manshetsko, mies Pitlekaista. 2. Nuori mies Irgurmukista. 3. Tsliaidodlin, mies

Irgunmikista. 4. Poro-tshuktski. 5. Ukko Irgunnukista. 6. Mies Jinretlenistä.
L. Palanderin tekemien valokuvien mukaan.
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Tshuktshilaisia muotoja.
1, 2. Nautsing, vaimo Pitlekaista. 3, 4. Rotshitlen. 5. Nuori mies

Yankaremasta. 6. Nuori mies Irgunnukista.
L. Palanderin tekemien valokuvien mukaan.
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Tshuktshien luku, kieli ja ulkonäkö.

eroavan toisistaan. Emme ole voineet päättää, onko tslmk-
tshin kieleen lainattu sanoja muista asialaisista kielistä.
Wenäläisiä_sanoja ei siinä ainakaan tavattu. Minusta soi
se kauniilta. Se on lähisukuinen Korjäkin kielelle, mutta
niin eroavainen kaikista muista, sekä itä-asialaisista että
amerikalaisista kielistä, ettei kielitutkijain vielä ole onnis-
tunut saada tshuktshien heirnolaisuutta selville.

Samoin kuin useimmat muutkin polarikansat eivät
tshuktshitkaan luultavasti emään ole sekaantumatonta rotua.
Siihen päätökseen tulee kohta, jos tarkastaa suuren teltta-
kylän asukkaita. Toiset heistä ovat hyvin kookkaita, hei-
dän on tukkansa jouhimainen, pikimusta, ihonsa muni, ne-
nänsä korkea ja köyry, sanalla sanoen johtaa heidän ulko-
muotonsa mieleen ne kertomukset, joita lukee Pohjois-Ame-
rikan inttäneistä. Toisten musta tukka, heikko parta, ma-
tala nenä, tahi oikeammin suuret poskipäät, ja viistot sil-
mät tietävät mongolilaista sukuperää; ja vielä toisten muo-
dot ja valkoverisyys antavat aihetta siihen luuloon, että
ovat venäläisten karkulaisten tahi sotavankien jälkeisiä.
Useammat siellä tavattavat henkilöt ovat keskimittaisia,
heidän musta tukkansa, on suora ja karkea, otsa ylöspäin
kapeneva, nenä kaunis muodoltaan, mutta joskus juuresta
litteä, silmät vaakasuorassa eikä suinkaan pienet, kulmakar-
vat selväpiirteiset ja mustat, silmäripsit pitkät, poskipäät
suuret, monasti pakkasen paisuttamat, jotka vallankin si-
vulta nähden ovat silmäänpistävät, jotenkin vaalea iho, joka
nuorilla naisilla usein on yhtä punainen ja valkoinen kuin
europalaisilla. Parta on aina heikkoa. Melkein kaikki
ovat turpeita jakaunisvartaloisia; raajarikkoisia emme näh-
neet ollenkaan. Nuoremmat naiset tuntuvat joskus sangen
mielyttävältä, jos vaan voi olla inhomatta sitä likaa, jota
ei muut kuin talven lurairyöpyt poistele, ja sitä ilkeätä
traanihajua, joka talvella seuraa heitä tukalasta telttaka-
marista. Lasten raitis näkö, ystävällinen ja siivo käytös
tekee melkein aina miellyttävän vaikutuksen.

Kansa on kestävätä, mutta peräti hidasta, kun ei ruoan
puute pakoita ponnistuksiin. Miehet viettävät pyydystys-
retkillään kokonaisen vuorokauden 3O ä 4O asteen
pakkasessa ulkoilmassa jäällä, ilman ruokaa ja lämmitystä.
Janonsa sarauttavat he lumella, ja nälkänsä saaliin verellä
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ja lihalla, jos sattuvat jotakin saamaan. Melkein alastonna
poistuvat vainiot usein kovassakin pakkasessa sisä-teltasta,
missä lamppu ajoittain tekee lämpösen tukalaksi. Vieraan
tulo houkuttelee vallan alastomia lapsia konttaamaan puo-
leksi näkyviin sen peurannahkaisen väliseinän alta, joka
eroittaa makuuhuoneen ulkoteltasta. Se on lämmittämätön
ja melkein yhtä kylmä kuin ulkoilma. Äidit eivät arvele
pikimältään tässä kylmässä näyttää vieraille yhden tai
kahden vuoden ikäisiä alastomia kakaroitaan.

Taudit ovat kuitenkin harvinaisia, lukuun ottamatta,
että melkein kaikissa syksyllä ennen pakkasta on kova yskä
ja nuha. Pahat rohdunnaiset ja haavat ovat myöskin niin
tavallisia, että tekevät olon sisä-teltoissa europalaiselle
vastenmieliseksi. Osasta ovat haavat vaan paleltumia, joita
pakkanen puree kylmästä välinpitämättömien asukasten pai-
jaisin kauloihin, rintoihin ja ranteisiin Pahaakin pakkasen
panemaa hoidetaan erinomaisen huolettomasti. Koetetaan
vaan hieromalla tahi lämmittämällä mitä pikemmin huove-
tuttaa paleltunutta paikkaa. Syvempiä pakkasen jälkiä
emme sitä vastoin nähneet kenenkään jaloissa eikä käsissä,
joka on luettava heidän tarkoituksenmukaisten jalkineittensä
ja lapasiensa ansioksi. Lokakuun alusta 1878 heinäkuun
puoliväliin 1879 ei meitä lähellä olevilla telttapuikoilla
näy olleen yhtään kuolema-tapausta. Samassa ajassa syntyi
kaksi tai kolme lasta. Vaimon raskaana ollessa kohteli
miehensä häntä suurella hellyydellä, seurusteli yhtenään
hänen kanssaan teltassa, suuteli ja hyväili häntä vierasten
läsnä ollessa ja näkyi ylpeydellä näyttelevän häntä tel-
tassa kävijöille.

Hautaajaisia ja häämenoja emme olleet tilaisuudessa
nähdä. Näyttää siltä kuin kuolleita joskus poltettaisiin,
joskus taas pantaisiin, aseita, rekiä ja huonekaluja muka-
naan, tunturalle petojen syötäviksi. Ruumiinpolttamisen van-
haa tapaa on kenties ruvettu hylkäämään, kun saalis ja
sen ohessa polttamiseen tarpeellinen rasvakin on vähenty-
nyt. Ennen olen jo puhunut poltetuilla luilla täytetyistä
kuopista, joita tri Stuxherg syyskuun 9 päivänä 1878 kui-
vettuneen puron äyräältä tapasi. Niitä pidimme aluksi
hautoina, mutta kun ei niitä ollenkaan nähty talvehdus-
paikkamme tienoilla rupesimme epäilemään tätä otaksumista
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vääräksi. 1 Varma on kuitenkin, että asukkaat Pitlekain
läheisyydessä hautasivat kuolleensa panemalla ne tunturalle.

Sillä tavoin haudatusta miehestä, jonka Johnsen loka-
kuun 15 päivänä löysi, ilmoittaa t:ri Almqvist, joka seu-
raavana päivänä itse kävi paikalla, seuraavan;

„Paikka oli 5 ä 7 kilometeriä Jinretlenhn kylästä, lähellä sen
pienen laakson pohjaa, joka mainitusta kylästä eteläiseen suuntaan
juoksee sisämaata kohti. Ruumis oli laskettu pienelle, matalalle
töyräälle, joka oli vaan pari syltä läpimitaten. Se oli höllän lumen
peittämä eikä juuri kovaan jäätynyt. Mitään vasetuista kuoppaa
ei sen alla ollut lumessa eikä jäässä. Ruumis oli asetettu PLP—-
EEI, pää viimeksi mainittua ilmaa kohti. Pään alla oli kaksi mus-
taa mukulakiveä, jommoisia tshuktshit taloudessaan käyttävät. Min-
käännäköistä alustaa tahi peitettä, ei näkynyt. Vaatteet olivat
pedot repineet repaleiksi, selkä oli eheä, mutta kasvot ja rinta
pahoin raiskatut, sekä käsivarret ja sääret melkein täydellisesti
syödyt. Töyrämällä oli selviä suden, ketun ja korpin jälkiä. Ruu-
miin oikealla sivulla olivat ne aseet ja huonekalut olleet, jotka John-
sen edellisenä päivänä toi laivalle. Jalkapäässä oli selvästi uuden,
paikalla säretyn reen pirstoja. Läheltä löysimme lumelta peskin
ja jalkineiden jäännöksiä, molemmat uusia ja vallan erinomaista
laatua. Pedot olivat epäilemättä hiljakkoin riistäneet ne ruumiista
ja kulottaneet niitä hajalle. Töyräällä oli vielä viisi tai kuusi muu-
takin hautaa, joille oli asetettu pieniä kiviä tahi pölkynpää. Pa-
rilla haudalla oli peuransarvia kosolta. Ankara pakkanen esti mi-
nua tutkaisemasta, peittivätkö nämä kivet haudattujen ruumisten
jäännöksiä. Tshuktshin pään katsoin saavani ottaa, koska se epäi-
lemättä muutoin olisi joutunut susien saaliiksi. Se vietiin laivaan
ja perattiin."

Keväällä 1879 olimme, lumen lähdettyä, tilaisuudessa
nähdä useita hautausmaita eli oikeammin sanoen paikkoja,
mihin tshuktshit ovat kuolleitaan laskeneet. Ne olivat omi-
tuisissa kiviaitauksissa, joita t:ri Stuxherg mittaili ja joista
hän on tehnyt seuraavan kertomuksen:

„Heinäkuun 4 ja 7 päivänä 1879 Pitlekain ja Jinretlenhn
etelä puolella olevalla kukkulalla tutkimani tshuktshilaiset haudat
olivat lu’ultaan lähes viisikymmentä. Jokainen hauta oli suurista
kivistä soikeloksi kudottu. Sen toisessa päässä oli tavallisesti syr-

1 Tulkki Dourkin, joka 1787—91 oleskeli poro-tshuktshien seassa oppiak-
seen heidän tapojaan ja kieltään tuntemaan sekä heille ilmoittaakseen Billing’in
retkikunnan tuloa, on Sarylshew’ille ilmoittanut; että tshuktshit monenlaisilla
juhlamenoilla hautaavat kuolleensa (SarytsTiews Reise, II s. 108). Tämä tieto
on siis vallan luotettava. Hooper'in tapaama rantaväestö asetti sitä vastoin
kuolleensa erityisille telineille, joilla joko joutuivat korppien saaliiksi tahi mä-
tänivät (main. teos s. 88).
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jälleen pystytetty isohko kivi ja toiseen päähän oli asetettu yksi
tai kaksi puukapulaa pitkin maata. Soikelon sisässä oli joskus
pieniä kiviä, joskus oli se taas tyhjä jaruohoittunut. Kaikilla hau-
doilla oli 4 å 7 askeleen päässä haudan syrjästä sen pituusakselin
suunnassa tahi sen sivussa pienempi kivikehä, jonka sisässä oli
peuransarvia, joskus myöskin rikkinäisiä hylkeenpäitä ja muita
luurainoja. Ainoastaan yhdestä haudasta löytyi ihmisluita. Hau-
dat olivat nähtävästi hyvin vanhoja, sillä mainitut puukapulat oli-
vat usein hyvin lahoja ja melkein kokonaan maahan uponneita, ja
kivet päältä tykkänään jäkälöittyneitä. Minä arvaan näiden hau-
tojen i’än noin kahdeksi sadaksi vuodeksi."

Tslmktshit eivät tee lumimajoja eikä myöskään puu-
huoneita, koska rakennusaineita puuttuu ranta-tshuktshien
maasta, eikä puuhuoneet sovellu kiertäville paimentolaisille.
He asuvat sekä kesät että talvet teltoissa, jotka ovat omi-

Tshuktshilaisen haudan pohjapiirros.
A. Stuxhergin piirustuksen mukaan.

tuista rakennusmaina. Pakkasen suojaksi ovat ne nimit-
täin kaksinkertaiseksi tehdyt, niin että telttoja on kaksi,
toinen toisensa sisällä, Sisäteltta eli makuuhuone on muo-
doltaan särmiö, noin 3,5 meteriä pitkä, 2,2 meteriä leveä
sekä 1,8 meteriä korkea. Se on paksuista lämpöisistä peu-
rantaljoista koottu, katolla lisäksi heinäkerros. Permantona
on mursunnahka, joka on levitetty risujen ja korsien päälle.
Yöksi lasketaan permannolle peurannahkainen peite, joka
otetaan päiväksi pois. Huoneet sisä-teltan kylillä ovat
myöskin esiripuilla eroitetut ja ajavat ruoka-aitan virkaa.
Sisä-telttaa lämmitetään kolmella traanilampulla, jotka pie-
nessä huoneessa monilukuisten ihmisten kera vaikuttavat
niin kovan lämpösen, että ankarimmassakin talvipakka-
sessa käy siellä alasti oleskeleminen. Vaimot tekevät töi-
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Teltat.

tään ja ruokaa valmistetaan talvella tässä telttahuoneessa,
jossa usein ollaan tarpeillakin. Kaikki tämä tekee ilman
täällä saastaiseksi. Ompa myös siivorapiakin perheitä, joi-
den makuuhuoneessa ei ole niin inhoittavaa löyhkää.

Kesällä keitetään ja tehdään työtä ulkoteltassa, jossa
päivän aikaan oleskellaan. Se on tehty kokoonneulotuista
hylkeen- ja mursunnahoista, jotka tavallisesti ovat karvat-
tomia, reikiä täynnä ja niin vanhoja, että näkyvät monta
sukupolvea tehneen virkaa. Ulkoteltan nahat ovat jänni-
tetyt puupiiruille, jotka huolellisesti ovat nahkahihnoilla

Teltanrunko Pitlekaissa.
G. Boven piirustuksen mukaan.

yhteensidotut. Piirut nojaavat osasta pylväillä osasta ajo-
puista tehdyillä kolmijaloilla; pylväät ovat maahan upote-
tut, ja kolmijalkaa jäykistää sen keskustaan ripustettu ras-
kas kivi tahi hiekalla täytetty säkki. Kangistukseksi on
vieläkin raskaampi kivi samalla tavalla ripustettu teltan
huippuun sidottuun hihnaan, tahi on huipusta paksut reme-
lit jännitetty maahan kiini. Yhdessä kohden oli tähän tar-
koitukseen käytetty haaksirikkoon joutuneesta laivasta otettu
köysi, joka väkikiekolla oli teltan huipusta maahan jääty-
neesen rautakoukkuun kiristetty. Sitä paitsi on jokaisessa
teltassa piirujen tukena T-muotoisia pienapuita.
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Teltan sisälle pääsee matalasta ovenrei’ästä, jonka tar-
peen vaatiessa sopii peurannahalla sulkea. Ulkoteltan per-
mantona on paljas maa. Se pidetään sangen puhtaana, ja
vähät huonekalut ovat huolellisesti järjestykseen teltan sisä-
ja ulkoseinälle ripustetut. Lähellä telttaa on joitakuita
maahan upotettuja, miehenmittaisia ristipuilla varustettuja
pylväitä, joille nahkaveneet, airot, heittokeihäät y. m. las-
ketaan, ja joille kalan- ja hylkeenverkot pannaan riippu-
maan.

Lähellä asumusta on muonahuone, joksi käytetään jo-
honkin sopivaan paikkaan kaivettua kellaria. Usein käy-
tetään tähän tarkoitukseen entisten onkilon-asumusten sijoja.
Kellarin suu mu tavallisesti tukittu ajopuilla, joiden päällä
on kiviä painona; yhdessä kohden oli valaan lapaluu ovena
eli luukkuna. Meidän ja maan-asukasten keskinäiseen luot-
tamukseen nähden, ihmetytti se epäluuloisuus, jota he muo-
nahuoneiden suhteen aluksi osoittivat meitä kohtaan. Ken-
ties oli tieto meidän kaivamistöistä onkilon-asumusten si-
joilla, Irkaipiin luona, levinnyt Koljutshiniin ryöstön nimellä.

Teltat asetetaan aina meren rannalle, usein kapeille
kielekkeille, jotka eroittavat rantalannaat merestä. Ne viri-
tetään ja hajoitetaan muutamissa tunneissa. Tshuktshilais-
perheen on siis helppo muuttaa asuinsijaa, ja siirtyykin
usein kylästä toiseen. Muutamilla perheillä näkyy olevan
ulkoteltan virityspuita monessa kohden, ja muutettaessa
otetaan siinä tapauksessa vaan telttanahat, koirat sekä tar-
peellisimmat nahkatavarat ja huonekalut mukaan. Loput
jätetään aitauksetta, lukotta ja vahditta entiselle asuinsi-
jalle, ja kuitenkin säilyy kaikki siltään paikallaan. Vä-
hän aikaa viivyttäessä tyydytään kylmässäkin ilmassa val-
lan vaillinaisiin telttoihin eli kotuksiin, jotka kootaan kä-
sillä olevista nahkatilkuista. ' Eräs nuori pariskunta, joka
keväällä palasi Pitlekaihin, asui onnellisna ja tyytyväisenä
yksinkertaisessa, hatarassa, repaleisessa teltassa eli terävä-
huippuisessa nahkakotuksessa, jonka levein kohta alhaalla
oli vaan 2 1/-z meteriä. Yastanaineiden poissa ollessa pidin
heidän asumuksessaan tarkan kalunkirjoituksen, jonka mu-
kaan heidän koko kalustonsa oli seuraava: huono lamppu,
hyvä amerikalainen kirves, muutamia peurantaljoja, peili-
lasin kappale, koko joukko Vegalta saatuja tyhjiä läkki-
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Veneitä ja koirarekiä.

hulikoita, joita muun muassa käytettiin keitinastioiksi, tyhjä
pottu, tulenketrotin, kampa, nahkaa yksiin lapikoihin, vä-
hän neulomakaluja sekä muutamia sangen alkuperäisiä ja
vaillinaisia metsästysaseita.

Veneet ovat tehdyt kokoonneulotuista mur-
sunnahoista, jotka ovat jännitetyt puisten ja
luisten kaarten päälle. Kaariston eri osat ovat
toisiinsa sidotut nahkahihnoilla tahi valaanhe-
tuloiden kuiduilla. Muodoltaan jakooltaan ovat
tshuktshien suuret veneet, atkuat, joita venä-
läiset nimittävät haidareiksi, vallan samanlaiset
kuin grönlantilaisten umiak eli vaimojen vene.
Se on niin köykäinen, että neljä miestä kantaa
sen hartioillaan, ja kuitenkin niin suuri, että
se kantaa kolmekymmentä miestä. Yhden mie-
hen kantavia veneitä, anatkuat, ei usein ta-
paa, ne ovat paljon huonompaa tekoa ja ru-
mempia nähdä kuin grönlantilaisten kajak.
Suuria veneitä soudetaan leveälapaisilla ai-
roilla, yksi mies tahi vaimo kussakin. Jos on
soutomiehiä tärpeeksi asti, saavat he veneen
kulkemaan kymmenen kilometeriä tunnissa. Sa-
moin kuin grönlantilaiset taukoovat he kuiten-
kin usein soutamasta saadakseen nauraa ja lör-
pötellä rauhassa, soutavat jälleen rajusti, leväh-
tävät, soutavat uudelleen kiivaasti j. n. e. Kun
on meri riitteissä, istuu kaksi miestä kokkaan
tallaamaan toisella jalallaan jäätä rikki.

Talveksi pannaan veneet korjuusen jakoira-
Tshuktsllilai

reet asetetaan kuntoon. Ne ovat toista raken- nen airo.

nusmallia kuin grönlantilaisten reet, tavallisesti i/18 iUOn. kok.
hyvin keveitä ja kapeita, tehdyt jostakin not-
keasta puulajista, ja jalakset varustetut valaan leukaluista,
kylkiluista tahi hetuloista tehdyillä anturoilla. Tehdäkseen
ne liukaskulkuisemmaksi valetaan anturat ennen lähtöä mo-
neen kertaan vedellä, joten niihin muodostuu kahden ä kol-
men millimeterin paksuinen jäähile. 1 Reen eri osat eivät
ole nauloilla eikä vaarnoilla kootut, vaan nahkahihnoilla

1 Jos ei anturat ole tällaisessa jääkengässä, niin käy keli ankarassa pak-
kasessa kovin kiteeksi.
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tahi valaanhetuloiden kuiduilla toisiinsa sidotut. Matalalla,
epämukavalla istuimella on tavallisesti nahkatilkku, mie-
luummin jääkarhun nahasta. Koiria valjastetaan reen eteen
milloin enemmän milloin vähemmän. Olen nähnyt tshuk-
tshin ajavan kahdella pienellä laihalla koiralla, jotka kui-
tenkin kovin ponnistelematta saivat raskaan kuormansa kul-
kemaan kovalla lumella. Toisten rekien edessä olen näh-
nyt 10 ä 12 koiraa, ja yhtä kuormarekeä Kolymasta veti
28 koiraa. Tavallisesti ovat koirat parittain valjastetut
peräkanaa yhteiseen vetohihnaan 1

,
joskus lyhyillä matkoilla

useampi kuin kaksi rinnatusten tahi miten milloinkin on
sattunut. Koiria ei ohjata vaan alituisella huu-
dolla ja kiljunnalla sekä pitkän ruoskan lätkäyksillä. Sitä
paitsi on kussakin hyvin varustetussa reessä lyhyt, paksu,
rautaheloilla ja rautarenkailla varustettu sauva. Kun ei
muusta ole apua, heitetään vikuroitsevaa koiraa tällä sau-
valla. Se on niin raskas, että koira riepu pian heittää
henkensä sellaisesta iskusta. Tämän tietävät koirat ja
kamoksuvat tätä hirveätä asetta niin, että paljas renkai-
den helinä panee ne ponnistamaan viimeisensä. Levähdet-
täessä painetaan tämä sauva lumeen ja koirat sidotaan sii-
hen kiini.

Koiransaapas.

>/s luon. kok.

Koirain siiat tehdään tuuman levyisistä
nahkahihnoista. Kaula- eli lapahihna on
molemmin puolin yhdistetty suolivyöhön,
jonka sivuun vetohihna on kimitetty. Koi-
rain tuuhea turkki suojaa niitä silojen hink-
kaukselta, enkä ole tavannut ainoatakaan
koiraa, jonka lyöttöhaavat olisivat tehneet
toimeensa kykenemättömäksi. Sitä vastoin
sieroittuvat niiden jalat usein karkeasta lu-
mesta. Kunkin reen varusteluun kuuluu sen
vuoksi tähän liitetyn kuvan näköisiä koiran-
saäppaita. Niitä käytetään vaan hätätilassa.

1 Melkein kaikilla pitkämatkaisilla kulkijoilla, jotka poikkesivat Yegalla,
oli koirat tällä tavoin valjastetut. Sitä vastoin sanoo Sarytshew kaikkien koi-
rain S:t Lawrence baylla olleen rinnatusten valjaissa, ja kuva Hooper’in ennen
mainitussa teoksessa siv. 71 osoittaa asian laidan olleen saman lähellä Mooren
talvehtimispaikkaa Tshukotskoinosilla. Huomattava on että asukkaat molem-
milla näillä paikoilla olivat eskimolta, jotka olivat omistaneet tshuktshien kielen.
Grönlantilaiset eskimoit valjastavat koiransa rinnatusten, kamtsliatkalaiset pit-
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Tshuktshien koirat ovat samaa rotua, mutta pienem-
piä kuin eskimoien tanskalaisessa Grönlannissa. Ne ovat
sudennäköisiä, pitkäsäärisiä, takkukarvaisia. Niiden korvat
ovat lyhyet ja tavallisesti pystyssä, ja karvaltaan ovat ne
monenlaisia, joko mustia tahi valkoisia, mustan- ja valkoi-
senkirjavia, tahi harmaita ja keltaisenruunia. Lukematto-
mat sukupolvet ovat niitä käyttäneet vetureina, jota vas-
toin ne vartioina ovat tarpeettomat sellaisen kansan kesken,
joka ei varkaudesta tiedä mitään. Haukkumisen taito on
niiltä sen vuoksi kokonaan unohtunut, jos sitä lienee ollut-
kaan. Europalainenkin saa astua ulkotöittään ilman että
siellä olevat koirat luiskauksellakaan, sisäteltassa nukkuville
isännilleen ilmoittavat vieraan tuloa. Sitä vastoin ovat ne
ajossa kestäviä vaikka hitaita. Ne ovat yhtä likaisia ja
yhtä rauhallisia kuin isäntänsä. Koirat eivät koskaan tap-
pele keskensä, ei omat eikä vieraat. Europassa ovat koi-
rat isäntiensä ystäviä ja toistensa vihollisia, täällä toistensa
ystäviä ja isäntiensä orjia. Talvella näkyvät ne hätätilassa
tulevan toimeen hyvin vähällä ruoalla; silloin ovat ne san-
gen laihoja ja makaavat enimmäkseen liikkumatta jossakin
nietoksessa. Yksin poistuvat ne harvoin teltan tyköä, ei
edes ruokaa etsiäkseen tahi omin päinsä metsästääkseen.
Tämä tuntuu sitäkin kummemmalta, kuin usein päivittäin
jopa viikoittain ovat isänniltään ruokaa saamatta. Siten
oli rantaäyrään jäätyneestä hiekkakerroksesta nahkoilleen,
lihoilleen esille pistävä valaan ruumis muutamien tuhansien
jalkojen päässä Pitlekaista vallan koskematon, ja teltan ym-
päryställä, niissä nälkäiset koirat juoksentelivat, oli talvella
jäniksiä ja metsäkanoja kosolta. Jo muutamien kuukausien
ikäisinä valjastetaan penikat aikakoirain sekaan, aikanaan
tottuakseen vetämään. Kylrpällä vuodenajalla saavat koi-
rat asustaa ulkoteltassa, hitat penikoilleen sisäteltassakin.
Meillä oli kaksi skotlantilaista lammaskoiraa Vegalla. Nii-
den haukkuminen peloitti aluksi tshuktsheja. Tshuktshi-
laisten koirain suhteen osoittivat ne samaa etevyyttä, kuin
europalainen villi-ihmisten suhteen. Koiraskoira pääsi pian
tshuktshilais-hittojeii suosioon, vieläpä ilman kahakoita, joi-

kään jonoon. Tietysti ei rintavaljaat ole soveliaat metsäisillä seuduilla. Nyt
mainitut erinäiset valjastustavat osoittavat siis, että eskimoit kauemmin kuin
tshuktshit ovat asuneet pohjoispuolella metsärajaa.
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hin kaunotarten lempi tavallisesti antaa aihetta. Lukuisa
sikiö skotlantilais-tshuktshilaista koirarotua on siten syn-
tynyt Pitlekaissa. Penikat tulivat vallan isänsä näköisiä
ja miellyttivät tshuktsheja suuresti.

Kun koira oli tapettava, pisti tshuktshi sitä keihääl-
lään ja jätti sen veren vuodatuksesta kuolemaan. Koiria
ei tshuktshit silloinkaan syöneet, kun ruoasta oli niin suuri
puute, että Pitlekain ja Jinretlenin asukkaat parhaasta
päästä elättivät henkeänsä meiltä saaduilla ruoka-aineilla.
Ammutun korpin he sitä vastoin mielellään söivät.
' Kun tshuktshi lähtee jäälle hylkeitä pyytämään, ottaa

hän koirat mukaansa. Tapettu hyle kiepautetaan selälle, ja
sen päähän solmitaan vetohihna, josta koirat laahaavat sitä
pitkin jäätä kotiin. Eräs Jinretlenin asukas palasi kerran
mereltä saatuaan viisi hylettä, joista pienin oli reelle ase-
tettu, muut sidotut pitkään jonoon toiset toistensa perään.
Viimeistä hylettä seurasi pitkä saitta, jota verkkoa lasket-
taessa käytetään.

Tshuktshien puku on peuran- ja hylkeennahoista tehty.
Edelliset ovat lämpöisempiä ja siis talvipuTiksi soveltu-
vampia. Miehet pitävät talvella kahta peskiä; lähinnä ruu-
mista pidettävä on ohutta nahkaa, karvat ihoonpäin, pääl-
lyspeski on paksuista nahoista, karvapuoli ulospäin. Sitä
paitsi pitävät he sade- ja rämssy-ilmalla suolista, tahi Jcali-
koolcsi nimittämästään pumpulikankaasta valmistettua sade-
takkia. Kerran näin sellaisen päällystakin jonkunlaisesta,
erinomaisesta, kotitekoisesta peura-säämiskästä. Se oli al-
kuaan valkoista, mutta oli sittemmin maalattu leveisiin ruu-
niin raitoihin. Meidän antamia sinisiä ja punaisia villa-
paitoja, joiden heleät värit olivat heidän mieliinsä, pitivät
he nahkavaatteidensa päällä. Tshuktshien peski on lyhempi
kuin lappalaisten. Se ei ulotu juuri polviinkaan saakka, ja
köytetään hihnalla vyötäreeltä. Peskin alla käytetään kahta
paria housuja; alushousuissa on karvapuoli sisäänpäin, pääl-
lyshousuissa ulospäin. Housut ovat hyvää tekoa, säärten
mukaiset ja ulottuvat vaan nilkkaan saakka. Jalkineina
käyttävät he peuran- tahi hylkeennahkaisia lapikkaita, jotka
ovat nilkasta käärityt ja sidotut housunlahkeisin samoin
kuin lappalaisten on tapana. Pohjat ovat joko mursun-
tahi karhunnahkaa, karvat sisäänpäin. Muuten on jalkineissa
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karvat ulospäin. Lapikkaiden sisässä käytetään hylkeen-
nahkaisia sukkia ja heiniä. Päänpukimena pidetään hel-
millä koristettua päähinettä, jonka päälle kovassa pakka-
sessa vedetään koiraunahalla reunustettu päällyspäähine.
Päällyspäähine kiertyy usein leuan alle ja ulottuu yli har-
tioiden. Täydelliseen pukuun kuuluu vielä nahkainen kaula-
huivi eli sieppura sekä rintatilka, joka tehdään joko mo-
nenkertaisesta peurannahasta, tahi neulotaan erillaisista na-
hoista ruudulliseksi kuin shakkilauta. Kesällä ja syksyllä
ovat miehet paljain päin, vaikka tukkansa on päänlaelta
juurta myöten keritty.

Lämpöisellä vuodenajalla riisutaan talvivaatteita sen
mukaan kuin lämmin lisääntyy, niin että lopuksi jää vaan
yksi peski, sadetakki ja yksi pari housuja jälelle. Kesä-
jalkineet ovat usein yhtä pitkävartisia kuin meidän meri-
saappaat. Teltoissa pitävät miehet vaan lyhyitä, reisiin
ulottuvia housuja, sekä nahkahihnoja vyötäreellä ja käsi-
varsissa-. Miesten puku on jotenkin koruton. Sitä vastoin
kantavat he usein helmirihmoja korvissaan ja suurilla, mauk-
kaasti järestetyillä helmillä koristettua nahkahihnaa otsas-
saan. Näistä nahkahihnoista eivät he mielellään luovu, ja
eräs vaimo kertoi, että helmet niissä merkitsevät tapettujen
vihollisten lukua. Olen kuitenkin siitä varma, että tämä
oli vaan turhaa kerskailemista. Luultavasti sovitti kertoja
jotakin, entisten sotaisten aikojen tarua nykyaikaan, ja tässä
on siis vaan tshuktshilaisessa muodossa sama röyhkelemi-
nen sotaisesta väkivaltaisuudesta, mikä sivistyneissäkin kan-
soissa on tavallinen.

Miesten pukuun kuuluu vielä helmillä ja hopeaheloilla
kaunisteltu silmivarjustin, jota vallankin keväisin käytetään
suojaksi lumikentästä heijastuvaa, kirkasta valoa vastaan.
Siihen vuodenaikaan on lumisokeus yleinen, ja kuitenkaan
ei sellaiset lumilasit, joita eskimoit ja samojedit käyttävät
näy olevan täällä tiedossa.

Miehet eivät ole kirjaeltuja, mutta niillä on joskus
musta tai punainen risti maalattu poskelle. He keritsevät
tukkansa juurta myöten, mutta jättävät lyhyen tupsun kes-
kelle päätä ja pienen ripsun tukanrajaan. Vaimot pitävät
pitkää tukkaa, jakausta keskellä päätä ja letitsevät hiuk-
sensa helminauhoilla palmikoiksi, jotka riippuvat korvalli-
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silla. Heidän kasvonsa ovat useimmiten kirjaellut, joskus
myöskin käsivarret ja muut ruumiinosat. Kirjaeleminen
tapahtuu vähitellen; muutamia viivoja piirretään kenties
vasta naimisiin mentäessä.

Vaimojen puku on samoin kuin miestenkin talvella
kaksinkertainen. Päällyspeski, joka on piserapi ja laveampi
kuin miesten, supistuu liepeiltään jonkunlaisiksi, avaroiksi
housuiksi. Myöskin hihat ovat niin avarat, että niistä hel-
posti saa käsivartensa pois ja jälleen sisään. Päällyspeskin

Tsliuktshien kaavokirjaelu.
A. Stuxherg'in piirustuksen mukaan.

alla pidetään sisuspeskiä eli turkkipaitaa, ja sen alla yhtä
paria hyvin lyhyitä housuja. Päällyspeskin liepeisin liitty-
vät lapikat kohdastaan. Niskalta on peski kaarelle leikattu,
joten osa selästä jää paljaaksi. Olen nähnyt tyttöjä siten
paljastetulla selällä 30° ä 4Ö° palvkasessa. Sukissa,
jotka ulottuvat polvihin saakka, on karva ihoon käsin ja
reunukset koirannahasta. Lapikkaat, rintatilka, päähineet
ja nahkaiset kaulahuivit eivät suuresti eroa vastaavista
miesvaatteista. Yleensä on vaimojen puku enemmän koris-
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Vaimojen puku.

teltu kuin miesten, sekä tehty kauniimmista ja parhaista
nahoista. Sisäteltassa kuleksivat vaimot usein melkein
alasti, ilman muita vaatteita kuin nahasta tahi „kalikoosta“
tehdyt alushousut tahi kapea cingulum pudicitise. Alasto-
malla ruumiilla pidetään sitä paitsi yhtä tai kahta nahka-
hihnaa toisessa käsivarressa, nahkanauhaa kaulassa, saman-
laista vyötäreellä sekä joitakuita rautaisia, harvemmin vas-

Tslmktsbilaisia lapsia.

a. Tyttö Irgunnukista. L. PalanderHn tekemän valokuvan mukaan, b. Poika
Pitlekaista, puettuna äitinsä päähiueesen. Matruusi Hanssoriin

piirustuksen mukaan.

kisia rannerenkaita ranteissa. Nuoremmat vaimot ujostele-
vat kuitenkin tässä pubissa muukalaisia, ja kiiruhtavat sel-
laisten tullessa peskillä tahi muulla käsillä olevalla vaat-
teella alapuoliaan peittämään.

Kun lapset ovat päässeet muutamia vuosia vanhoiksi,
puetaan ne samanlaisiin pukuihin kuin vanhemmat, pojat
erillaisiin, tytöt erillaisiin. Pieninä pistetään ne avaraan
nahkatupeen, jonka hihat ja lahkeet ovat yhteen ommellut.
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Takana on neliskulmainen aukko, johon tupataan rahka-
sammalta (Sphagnum) imemään jälet itseensä. Hihojen
päässä on kaksi silmukkaa, joihin,, lapsen sääret pujotellaan,
kun äiti päästäkseen siitä erilleen asettaa sen jokonkin
nurkkaan. Pukua ei näytä muuttavan, ennenkuin se käy
pieneksi. Sisäteltassa oleskelevat vanhemmat lapset vallan
alastomina.

Sekä miehet että vaimot käyttävät talvella lumikenkiä.
Ilman niitä eivät he mielellään lähde pitkältä tallustamaan
pehmoisessa lumessa. He pitävät sellaista kulkua niin vai-
keana, että suuresti surkuttelivat yhtä laivaraiestämme, jonka
lumituiskun jälestä lumikengittä oli kulkeminen Jinretlenin

Lumikenkiä.
a. tavallista lajia. b. siihen tarkoitukseen aiotut, kuin senraava kuva osoittaa.

'/is luon. kok.

kylästä noin B kiloraeterin päässä olevalle laivalle. Erään
vaimon tuli häntä niin sääli, että lopulta lahjoitti hänelle
parin lumikenkiä, jommoista anteliaisuutta tshuktshilaiset
ystävämme muutoin aika harvoin meitä .kohtaan osoittivat.
Lumikenkien puitteet ovat puusta, pienat kovista venymät-
tömistä hihnoista. Tämmöiseen lumikenkään, joka on sa-
manlainen kuin intianeilla ja sangen tarkoituksenmukainen,
on helppo tottua. Eräs tshuktshi, joka helmikuun alussa
ajoi laivan ohi, kaupitteli toisenlaisia kulkuneuvoja. Ne
olivat hirveän leveitä, ohuesta puusta tehtyjä, hylkeenna-
halla vuorattuja, laidoilta ylöspäin taivutettuja suksia. Mi-
nun oli vaikea käsittää miten näitä leveitä, mölskiä kaluja
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LumiTcenkiä.

menestyksellä käytettiin, kunnes allaolevasta kuvasta tulin
huomaamaan, että ne jollakin tavoin ajavat reen virkaa.
Kuva on otettu japanilaisesta teoksesta, jonka nimikirjoitus
käännettynä on seuraava: Matka Japanin (Jesson) pohjois-
osaan, 1804 (n;o 565 mukanani tuomassa japanilaisessa
kirjastossa).

Koska tshuktshien talvella täytyy hankkia vettä sulat-
tamalla lunta lampulla, on ymmärrettävä ettei sitä riitä
ruumiin pesemiseksi. Heidän kasvonsa ovat kuitenkin lumi-
ryöpyn puhtaaksi piiskaamat, mutta ajetuksissa ja pakka-
sen panemat. Yleensä on tshuktshien puhtaudentunne hei-

Aino-mies ajava suksessa peuralla.
Japanilainen piirros.

kolia kohdalla, ja vallankin eroaa heidän käsityksensä puh-
taasta ja likaisesta meidän käsityksestämme. Niinpä käyt-
tävät vaimot virtsaa kaunistusvetenä. Yhteisessä atriassa
käytetään kättä usein lusikkana, ja syömisen päätyttyä pes-
tään ne, veden puutteessa, hiljan lasketussa virtsassa. Vaat-
teita harvoin muutetaan, ja vaikkapa ulkopuku onkin puh-
das, uusi ja kauniista nahoista mukavasti tehty, on alus-
puku sangen likainen eikä eläväisiä myöskään puutu, jos
kohta niitä on vähemmän kuin luulisi. Ruokaa nauttivat
he usein meistä inhoittavalla tavalla, esim. siten että maku-
pala kiertää suusta suuhun. Ruoka-astioita käytetään mo-
neen tarpeesen mutta pestään harvoin j. n. e. Tämän kaiken
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vastakohtana mainittakoon, että tarkkaa järestystä muuta-
missa suhteissa noudatetaan sisäteltassa, ettei 010 siellä
kävisi vallan tukalaksi. Siten ei siellä esim. saa sylästä
lattialle, vaan erityiseen astiaan, jota hätätilassa myöskin
yöastiana käytetään. Jokaisessa ulkoteltassa on erittäin
muodosteltu peuransarvi, jolla lumi ravistetaan vaatteista,
päällyspeski riisutaan, ja lumi kopistetaan jalkineista ennen-
kuin sisätelttaan astutaan. Mursunnahkainen matto, joka

peittää sisäteltan permannon, on siis
vallan kuiva ja puhdas. Ulkoteltastakin
laastaau löyhä lumi, ja joka päivä luo-
daan valaanluisella lapiolla teltan ovelle
kasaantunut lumi pois. Jokainoa kalu
niin uiko- kuin sisäteltassa pannaan
määräpaikalleen j. n. e.

Koristeina käytetään parhaasta
päästä lasihelmiä, joita joko kannetaan
kaulassa ja korvissa, tahi neulotaan pää-
hineesen ja muihin vaatteisin, tahi pal-
mikoidaan tukkaan. Sitä paitsi käyte-
tään sangen somakaavaisia kirjaus-om-
melraia. Peskien kaunistamiseksi neu-
lotaan niihin usein murmelien, oravien
y. m. elävien nahasta leikattuja kaista-
leita ja häntiä. Monasti tehdään eril-
laisista nahoista kirjava häntä, joka pis-
tetään päähineen takapuoleen kiini, tahi

a Juomapim 'A luon. asetetaan päähineeksi aiotut nahat niin,kok. b. Lumenkaapin.
.
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Vs luon. kok. että elävän korvat asuvat päähinettä
pitävän korvallisilla. Paitsi helmiä kan-

netaan tenhottimia, puuhaarukkoja, pieniä, luusta tehtyjä
päitä tahi muita kuvia, metallipalasia, rahoja y. m. Eräällä
lapsella oli vanha kiinalainen raha neliskulmainen läpi kes-
kellä, sekä uusi amerikalainen viidencentin-kappale kaulassa.

Muinoin mahtanee niin sotaisa kansa, kuin tshuktshit
olivat, pitänyt kauniita ja hyviä aseita korkeassa hinnassa;
tätä nykyä ovat sota-aseet harvinaisia muinaiskaluja, joita
kuitenkin vielä pidetään jonkinmoisessa kunniassa ja joista
ei siis mielellä luovuta. Se keihäs (kuv. 2 siv. 93), joka
tavattiin ruumiin luota tuntuvalta ja jossa kultakoristeet



Tshuktshilaisia aseita ja metsästyskaluja.

1. Harppuuni Vl5. 2. Keihäs, löydetty haudalta 'U. 3. Linnunlinko Vs. 4. Heitto-
keihäitä ynnä niihin kuuluva siimalinko lh. 5. Linnunkeihäs ja heitto-

puu Via- 6. Luinen ahraia V*. 7. Haarniska elfenluusta Vs>-
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Tskuktahllainen jousi ja viini.

Vs luon. kok.

vielä osasta tuntuvat, näkyy
lähteneen osaavan miehen hyp-
pysistä. Luultavasti on se van-
ha, kasakoilta otettu sotasaalis.
Vaihtokaupassa tulin saamaan
elfenluisen haarniskan (kuv. 7
siv. 93), sekä toisen jäännök-
siä. Pantsarilastat ovat 12
c.m. pituisia, 4 c.m. levyisiä
ja lähes 1 c.m. paksuisia el-
fenluisia kiskoja, joiden reu-
noissa on reikiä, joista ne nah-
kahihnoilla solmitaan toisiinsa.
Tämä solmitus on niin tehty,
että koko pantsaripaita lan-
kea suppuun, kun ei sitä käy-
tetä.

Sodassa käyttivät entiset
tshuktshit paitsi keihäitä ja
harniskaa myöskin jousta. Ny-
kyään käytetään tätä asetta
vaan metsästyksessä, ja näyt-
tääpä siltä kuin joutuisi se
pian tältäkin alalta unohduk-
siin. Jotkut käyttävät sitä kui-
tenkin vielä erinomaisella tai-
dolla. Ne jouset, jotka tulin
saamaan, olivat enimmäkseen
vaan huonotekoisia, hiukan
kaarrettuja, joustavia puunpa-
lasia, jotka olivat päistään
nahkahihnalla kiristetyt. Ai-
noastaan muutamilla vanhoilla
jousilla oli jalompi muoto. Ne
olivat isompia ja taidolla teh-
dyt; niin olivat ne tuohella
vuoratut, ja jäntevyyden lisää-
miseksi oli niiden selkäpuolelle
jäntäreitä taidollisesti letitty.
Nuolet ovat monenlaatuisia,
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osasta luu- tahi puukärellä varustettuja, osasta raudoitet-
tuja. Suuntasulat puuttuu usein. Vartena on mölskästi
tehty puupuikko. Myöskin kaaripyssyjä eli joutsipyssyjä
käytetään joskus. Leikkijousia rautakärkine nuolineen näim-
me myöskin. Telttapaikoilla lähellä talviasemaamme tavat-

Tshuktshilaisia nuolia.
V» luon. kok. a Nuolenkärki Va luon. kok.

tiin pari kivääriä, nalleja, lyijyä ja ruutia. Niitä eivät
paljon viljelleet, ja turhaan koin houkutella tshuktsheja
pitkille retkille lupaamalla heille pyssyn, ruutia ja lyijyä.
Kun se tshuktshi, joka oli vienyt kirjeemme Nisiini Kolym-
skiin, palattuaan sai punaisen paidan, kiväärin, nalleja, luo-
teja ja ruutia palkakseen, oli hän valmis vaihtamaan pys-
syn ynnä siihen kuuluvat tarveaineet kirveesen.
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Tshuktshien paras elatuskeino on metsästys ja kalas-
tus. Molemmista on muutamilla vuodenajoilla runsas sato,
mutta talvisaikaan eivät ne paljon hyödytä, ja kosk’ei villi-
ihminen paljon ajattele huomispäivää, syntyy silloin suuri
puute ruoasta, polttoaineesta ja lumen sulatusneuvoista.
Heidän metsästys- ja kalastuspyydyksistä en ole tilaisuu-
dessa antaa niin tarkkoja tietoja kuin soisin, syystä että
he pyydystysretkille lähtiessään huolellisesti karttoivat Yo-
gan metsästäjiä.

Kiehkuraishylkeitä pyydetään verkoilla, jotka tehdään
vankoista hylkeennahkaisista hihnoista, ja jotka kesällä las-
ketaan pohjajäiden sekaan lähelle rantaa. Hyle sekaantuu
siihen ja tukehtuu, kun ei se pääse vedenpinnalle henkeänsä
vetämään. Talvella tapetaan hylkeitä sekä verkoilla rai-
voista että harppuunilla, kun ne kömpivät avennoistaan
jäälle; myöskin asetetaan aventojen suulle hihnoista teh-
tyjä permiä. Välttääkseen hylkeiden kallisarvoisen, tshuk-
tshien mielestä herkullisen veren hukkaan vuotamista, ta-
petaan ne nuijimalla, ja vaan hätätilassa teräkaluilla. Kar-
hut tapetaan keihäällä tahi puukolla, jonka viimeksi mai-
nitun aseen eräs tshuktshi vakuutti olevan paraan, mursut
ja suuremmat hylkeet harppuunilla (kats. kuv. 1 siv. 93)
tahi melkein samanlaisella keihäällä, kuin grönlantilaisten
käyttämät. Valaskin harppunoidaan harppuunilla, joka on
tavallista paljon isompi, ja johon sidotaan kuusikin pudis-
tettua hylkeennahkaa. Sellaisia harppuunoja täytyy valaasen
töytätä monta, ennenkuin se henkensä heittää. Lintuja
pyydetään permillä tahi tapetaan niitä heittokeihäillä, nuo-
lilla ja lingoilla. Viimeksi mainittu ase (kuv. 3 siv. 93)
on tehty ymmyrkäisistä luupalleroista, jotka ovat kiini yh-
teennivotuissa nahkahihnoissa. Sulkia on usein sidottu sol-
mun kohdalle, ilman vastusvoimaa lisäämään. Linkoa hei-
tettäessä hajaantuvat luupallerot sen kautta kaikkialle ja
osaaminen käy helpommaksi. Jokainen mies ja poika kantaa
aina kesällä sellaista linkoa mukanaan, tavallisesti päänsä
ympärille käärittynä, ja on aina valmis sillä heittämään
ohilentäviä lintuparvia. Myöskin käytetään tavallisia lin-
koja, kaksi hihnaa nahkatilkku välissä. Linnunkeihäät (kuv.
5 siv. 93) ovat vallan samankaltaisia kuin eskimoilla. Jin-
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retlenissä pyysivät pojat eläintutkijallemme pieniä lintuja
hetulansäikeistä tehdyillä permillä.

Kaloja pyydetään verkoilla, koukuilla ja jonkunlaisella
aliraimella (kuv. 6 siv. 93). Verkot tehdään jännelangasta.
Minä vaihdoin itselleni monta sellaista ja kummaksuin nii-
den halpaa hintaa siihen katsoen, että langan valmistuksessa
ja verkon kutomisessa lienee ollut paljon työtä. Joskus
käytetään niitä myös nuotanvetoon. Ongenvavat ovat vaan
30 centimeterin mittaisia, ja niihin on lyhyt jännesiima si-
dottu. Siiman päässä on elfenluinen paino, josta lähtee
kolme tai neljä rahetta, kussakin koukku joko luusta, luusta
ja vaskesta, tahi luusta ja raudasta. Koukussa on kolme
tahi neljä kärkeä karrillaan. Olen ennen jo maininnut mi-
ten syksyllä ongitaan särkiä jäältä, sekä miten hyötyisä
talvikalastus lähellä Tiapkaa tapahtuu.

Myöskin ranta-tshuktshit näkyvät syövän paljon peu-
ranlihaa. Luultavasti vaihtavat he sitä itselleen poro-tshuk-
tsheilta merellisellä, nahkahilmoilla, mursunhampailla ja ken-
ties kalalla. Minä otaksun, että se jäätynyt peuranveri,
jota asukkaat lähellä talvi-asemaamme käyttivät keitoksi, oli
samalla tavalla hankittua. Villipeuroja ja karanneita poroja
pyydetään lämsällä. Niitä eläviä ei tätä nykyä näy pal-
jon olevan Tshuktshilais-niemimaalla.

Paitsi kalaa ja lihaa syövät tshuktshit vihanneksia ja
muita kasviaineita suurin määrin. 1 Tärkeimmät niistä ovat
monien kasvien lehdet ja varvut (esim. Salix, Rhodiola y. m.),
jotka perataan, ja säilytetään hylkeennahkaisissa säkeissä.
Kesällä happanevat nämä kasviaineet ja jäätyvät syksyllä
yhdeksi möhkäleeksi. Jäätynyt ruho pienitään palasiin ja
syödään lihan kanssa, niinkuin me syömme leipää. Joskus
keitetään palaset vedessä vihanneskeitoksi, joka syödään
lämpöisenä. Samalla tavoin käytetään peuranpötsin sisäl-
lystä. Sitä paitsi syödään leviä ja monenlaisia juuria, joista
yksi laji kurtistuneita mukuloita, kuten jo ennen on mai-
nittu (edellinen osa, s. 377), maistuvat erittäin hyvälle.

Kesällä syövät tshuktshit muuramia, puolukoita ja

1 T:ri Kjellman on Yega-retken tieteellisiin toimituksiin tehnyt lavean
kertomuksen tshuktshien kasvikunuasta saamista ruoka-aineista. Popovi jo
mainitsee, että tshuktshit syövät paljon marjoja, juuria ja yrttejä (Mailer. 111
s. 59).
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muita marjoja, joita, sisämaassa sanotaan runsaasti kasva-
van. Ruokakasveja kootaan siihen vuodenaikaan monen-
laisia, eikä niitä pitkin hylitä, jos vaan lehdet ovat vihan-
tia ja mehukkaita sekä karvaasta mausta vapaita. Kun
asukkaat helmikuun alussa ruoan puutteen vuoksi muutti-
vat Pitlekaista pois, veivät he mukanaan monta säkillistä
jäätyneitä vihanneksia, ja kuitenkin jäi niitä paljon kella-
reihin toistaiseksi. S:t Lawrence-lahden rannalla oli telt-
tojen luona lehdekkäitä piilipuun varpuja ja Rhodiolan
lehtiä kasottain, sekä oksia säkittäni. Ne kirjailijat, jotka
sanovat tshuktshien saavan elatuksensa yksinomaan eläin-
kunnasta, erehtyvät siis suuresti. Päinvastoin näkyvät he
muutamin ajoin vuodesta syövän kasveja enemmän kuin
yksikään muu tuntemani kansa, ja tämä heidän makunsa
antaa minusta aihetta uusiin, kivi-aikakauden kansojen elan-
totapaa koskeviin tutkimuksiin, Tshuktsheista päättäen ei
esivanhempaimme siis suinkaan mahtaneet olla niin raate-
levia, kuin tavallisesti luullaan, ja kyllä mahdollista on,
että «helium omnium inter oranes“ vasta oli pronssi- ja
rauta-aikakauden korkeamman sivistyksen seurauksia.

Tshuktshien ruoanvalmistus on yksinkertainen, kuten
useimpien villikansojen. Hyvän saaliin saatuaan mässäävät
kaikki teltan asukkaat sitä ja näkyvät huvikseen tahraa-
van kasvonsa ja kätensä vereen. Raa’an lihan sekaan syö-
vät he silavaa, ydintä ja suolenpätkiä, joista vaan hyppy-
sissään puristavat sisuksen pois. Kalat syödään raakana
ja niin kovassa jäässä, että taittuvat käsissä. Kun on
tilaisuutta, keittävät tshuktshit kuitenkin ruokansa tahi kor-
ventavat lihanpalaset lampunvaalkeessa, jota raenetystapaa
paremmin sopisi kutsua noettamiseksi. Luutnantti Hovgaar-
din käydessä Naitskaissa syötiin siinä teltassa, missä hän
majaili, illalliseksi ensiksi hylkeenlihasta tehtyä keittoa,
sitten keitettyä kalaa ja viimeiseksi keitettyä hylkeenlihaa.
Siellä seurattiin siis täydellisesti Europassa hyväksyttyä
ruokajärestystä. Sormet saavat ajaa kahvelin virkaa ja
lusikoita ei myöskään yleisesti käytetä. Moni kantaa kui-
tenkin vaskesta, rautapellistä tahi luusta tehtyä lusikkaa
(kuv. 8 siv. 103) mukanaan. Keitto juodaan kohdastaan
keitinastiasta tahi särvitään onsien luiden läpi (katso kuv.
siv. 92). Näitä luita käytetään juoma-astioiden asemesta
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ja kannetaan samoin kuin lusikat vyössä. Tshuktshilaisia
ruokalajeja mainittakoon vielä; vihanneskeitto, keitetty hyl-
keenliha, keitetty kala, verisoppa, hylkeenverestä ja silavasta
tehty keitto. Tähän tulee lisäksi muserretuista luista, tahi
hylkeenlihasta, silavasta ja luista keitetty soppa. Luiden
musertamiseksi on kussakin teltassa vasara, tehty soikeasta
kivestä, joka nahkaliihnalla on nivottu lyhyeen, luiseen tahi
puiseen varteen. Ruoaksi käytettävät luut muserretaan
tällä aseella kiviliitalla tahi valaannikamalla hienoksi, ja

Kivivasaroita ja alasin luiden musertamista varten.
Vo luon. kok.

keitetään vedessä ja veressä. Alussa luulimme, että tämä
ruoka oli koirille aiottu, mutta sittemmin näimme ihmis-
tenkin sitä syövän, vaikk’ei muustakaan ruoasta ollut puu-
tetta. Vasara on samaa mallia kuin ne kiviaseet, joita
meillä usein tavataan kivi-aikakauden haudoissa. Että va-
sara oli kyökkiin kuuluva, näkyy siitä, että se oli vaimo-
väen hallussa ja että heitä kysyttiin neuvoksi vasaraa hu-
kattaessa. Paitsi vasaroita käytettiin kussakin teltassa ala-
simeksi joko valaannikamata tahi suurenlaista, pyöreätä
kiveä, jonka keskustaan kuppimainen kovero oli kulunut
tahi tehty.
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Talvella kävi suurin osa Jinretlenin, Pitlekain ja Ir-
gunnukin asukaista joka päivä laivalla kerjäilemässä ja vaih-
telemassa itselleen ruokaa, ja saivatkin tähän aikaan elatuk-
sensa pääasiallisesti meiltä. He oppivat pian meidän ruo-
kaamme ja pitivät erittäin rokasta ja puurosta. Puuron
panivat he tavallisesti lumeen jäätymään ja veivät sen sit-
ten jäätyneenä telttoihinsa. Kahvista eivät suuresti välit-
täneet, ellei se ollut hyvin sokeroittua. Suolaa eivät he
käyttäneet, mutta sokeriin olivat kaikki mieltyneet. Teetä
joivat he myös mielellään. Muuten on vesi heidän juo-
maansa. Talvella täytyi heidän kuitenkin veden puutteessa
monasti sammuttaa janoansa lumella. Laivassa pyysivät he
usein vettä ja joivat sitä paljon yhtaikaa.

Viinaa, jolle ovat tuiki ahvattuja, nimittävät he, ku-
ten mainittu on, „ramiksi“. Tätä sanaa mainitessaan ry-
käisevät he naurussa suin, jakulottavat oikeata kättä pitkin
ruumistaan suusta vyötäreelle, tahi lallattavat juopuneen
tavoin. Keskensä kutsuvat he viinaa tulivedeksi ( akmimil).
Sitä lupaamalla sai vastahakoisenkin tshuktshin taipumaan
mielensä mukaan. Jos lähtivät kyytiin koirillaan eivät he
suuresti kysyneet muita eväitä, mutta tultuaan huomaamaan
meidän säästäväisyytemme viinan suhteen, eivät he mielel-
lään „rami“-varastoa tarkastamatta aloittaneet matkaa.
Että juopuminen enemmän kuin itse juominen tässä oli
pää-asiana, näkyy siitä, että he esineestä, jota huomasivat
minun mielelläni haluavan, vaativat niin paljon viinaa, että
pääsisivät aika humalaan. Kun erään vastanaineen paris-
kunnan teltassa kärevästi käestin tulenketrotimeen, rupesi
nuori, sangen soma vaimo kaupanhierontoon selittäen, ettei
hänen miehensä luopuisi tuluksista muusta hinnasta, kuin
niin paljosta viinasta, että se peräti päihdyttäisi hänet.
Siihen sanoi vaimo, vilkkaasti jälitellen juopuneen kommer-
ruksia, tarvittavan kahdeksan ryyppyä. Vasta niin monta
juotuaan olisi mies hyvillään s. o. sikana päissään. Itse
olen monasti nähnyt heidän hoipertelevan kahdesta pienestä
ryypystä. Päihtyneinä ovat he leikkisiä, iloisia ja ystäväl-
lisiä, mutta liiaksi hyväilynhaluisia. Juopuneiden maan-
asukästen seurassa sai vaan varoa, ett’ei joku vanha rasva-
suinen hylkeenpyytäjä äkkiarvaamatta rauiskannut suuta.
Myöskin vaimot ottivat mielellään yhden ryypyn, mutta
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eivät kuitenkaan olleet niin kärkkäitä väkiville kuin miehet.
He saivat kuitenkin samoin kuin nuorimmat lapsetkin osansa.
Kun joku telttakunta, kuten täällä ollessamme kahdesti
tapahtui, sattui saamaan Beringin salmelta viinaa vähän
runsaammin, juotiin sitä miehissä, ja mustelmat osoittivat,
niinkuin ennen olen maininnut, seuraavana päivänä, että
akmimil riivasi tämänkin rauhallisen kansan. Meidän aika-
namme tapahtui lähempänä Beringin salmea kaksi murhaa-
kin, joista kumminkin toinen tehtiin viinapäässä.

Vaikkei Tshuktsheilla suinkaan ole suurta yhteyttä
sen maanosan kanssa, missä viinateollisuus oikein kukoistaa,
näkyy tämä nautintoaine kuitenkin täällä olevan säännölli-
sen kaupan esineenä. Moni ohitsemme kulkeva tshuktshi
oli päissään ja loiskutteli ylpeästi viina-astioitaan, siten
ilmoittaakseen, että vieläkin oli ainetta jälellä. Yksi mie-
histämme, jonka olin pyytänyt tutkaisemaan mitä lajia vii-
naa astioissa oli, sai lopullisesti paljon vaivaa nähtyään
sormustimen verran sitä; enempää ei annettu. Matruusin
sanan mukaan oli se maultaan tavallista, värjäämätöntä,
kristallikirkasta, mutta väetöntä. Se oli siis luultavasti
venäläistä viljaviinaa, eikä gin’iä.

Kun luutnantti Hovgaard ja Nordqvist syksyllä 1878
kävivät poro-tshuktshien luona sisämaassa, tarjottiin heille
sangen vedensekaista amerikalaista giniä, ja teltan isäntä
näytti vierailleen tinaista pokalia, johon oli piirretty: „Capt.
Ravens, Brig Timaudra 1878“. Muutamat asukkaat va-
kuuttivat, että Beringin salmelta ympäri vuoden sai ostaa
viinaa. Kaikki kylän miehet ja vaimot, vaan ei lapset,
olivat, iloissaan vieraiden tahi pikemmin viinan sapumisesta,
laittaneet itsensä aika reilaan. Kun ei europalaisia asu
ainakaan Asian-puoleisella Beringin salmen rannalla, todis-
taisi tämä viinakauppa, että todellakin löytyy niin kohtuul-
lisia maan-asukkaita, että malttavat pitää tällaista kauppa-
tavaraa takanaan.

Tupakkaa poltetaan ja pureskellaan yleisesti. 1 Kaikki
maan-asukkaat pitävät aina mukanaan melkein samannä-
köistä piippua kuin tungusien, sekä tupakkamassia (kuv.

1 Jo 1700-luvun alussa polttivat kaikki Sipirian kansakunnat, miehet ja
vaimot, täysi-ikäiset ja lapset, vallan rajusti (Hist. genealog. des tartares,
s. 66).
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7 siv. 103). Tupakka on monenlaista, niin venäläistä kuin
amerikalaista, ja kun se loppuu käytetään kotimaisia kas-
veja. Parhaimpana pidetään imelätä, väkevätä hammas-
tupakkaa, jota merimiehet tavallisesti käyttävät. Imeltääk-
seen ennen sokeroimatonta tupakkaa murentavat miehet so-
keria, jos sitä sattuvat saamaan, tupakkien sekaan mas-
siinsa. Usein pidetään tupakkaa ensin poskessa, sitten kui-
vataan mälli korvan takana ja poltetaan lopullisesti pii-
pussa. Piiput ovat samoin kuin japanilaisilla niin pieniä,
että muutamalla vedolla palavat pohjaan. Savu niellään.
Vaimot ja lapset polttavat ja pureksivat hekin, ja tähän
opetellaan niin nuorena, että näimme sellaisen lapsen pitä-
vän poskessa, polttavan ja ottavan „rami“ryypyn, joka tosin
jo osasi kävellä, mutta kuitenkin vielä imi äitiään.

Muutamilla kimpuilla Ukräni-tupakkaa, jota olin otta-
nut mukaani, hankin kansatieteelliseen kokoelmaan monta
esinettä, jota en vaihtotavara.n puutteessa muuten olisi saa-
nut. Rahoista eivät tshuktshit nimittäin ymmärrä mitään.
Tämä on todella kummastuttavaa siihen katsoen, että he
välittävät sangen suurta vaihtokauppaa ja ovat sukkelia
kauppamiehiä. von mukaan (main. p. s. 109)
oli vielä ainakin vuonna 1856, alituinen, hidas mutta sään-
nöllinen tavara-kuletus voimassa pitkin koko Asian ja Ame-
rikan pohjois-rannikkoa, jota tietä tavaroita "Venäjältä vie-
dään Polari-Amerikan sisä-osiin, ja sieltä taas turkiksia
Moskovaan ja Pietariin. Tätä kauppaa tehdään viidellä
markkinapaikalla, joista kolme on Amerikassa, yksi Berin-
gin salmen saarilla ja yksi Anjuin luona lähellä Kolymaa.
Viimeksi mainittua nimittävät tshuktshit „viidenneksi majava-
markkinoiksi“ h

Tshuktshien parasta kauppatavaraa ovat hylkeennahat,
merellinen, kettujen ja muiden turkkieläinten nahat, mur-

1 on the western Esquimaux“issa antaa t:ri John Simpson
tarkkoja tietoja näistä amerikalaisista markkinoista. Paitsi Beringin salmen
markkinapaikkaa luettelee hän kolme amerikalaista markkinapaikkaa. Mark-
kina-aikaan pidetään niin ahkeraan tansseja ja muita huvia, että niiden kes-
täessä tuskin ollenkaan maataan. Anjuin markkinoista, joille tshuktshit vielä
vuonna 1821 saapuivat täydessä asussa, keihäällä, joutsella ja nuolilla varus-
tettuina, on Matiushkin tehnyt sangen vilkkaan kertomuksen (Wrangels Keise,
I s. 270), ja niillä käynnistään vuonna 1868 kertoo myöskin C. von Neumann ,
joka tähtitutkijana otti osaa von MaydelVin retkeen Tshuktshilais-maahan (Eine
Messe im Hochnorden; das Ausland 1880, s. 861).



Tshuktshilaisia aseita.
i. Määlinhöylä l/u 2. Puikkoja Va- 3. Jäänkaapin, jolla hylettä houkutellaan

avannolleen, sekä siihen sidottu luinen tenhotin l/2. 4. Luinen puukko Vs.
5, 6. Luisia tenhottimia (amuletteja) l/i- 7. Piippu ja tupakkamassi Vs.

8. Metallista tehtyjä lusikoita Vs-



Kahdestoista Luku.

104

sunhampaat, valaanhetulat y. m. Ostotavaraa on taas tu-
pakka, rautakalut, peurannahat, peuranliha sekä, jos vaan
saatavissa on, viina. Kauppaa tehdään pitkällisten kuisku-
tusten perästä sangen varovasti. Tiinaa käytin vaan hätä-
varassa vaihdossa, mutta kun tshuktshit huomasivat että
oikein mieleiseni taide- tahi muinaiskalu sai minun tästä
kauniista päätöksestä luopumaan, käyttivät he tilaisuutta
hyväkseen, vallankin koska aina tavarasta maksoin täyden
hinnan ja annoin tuliveden kaupanpäälliseksi.

Lamppuna (katso kuvia siv. 20), joka valaisee ja läm-
mittää telttaa, käytetään puusta, valaanluusta, vuojokivestä
tahi poltetusta savesta tehtyä laakaa kaukaloa, joka on ta-
kaa leveämpi kuin edestä, ja jonka irrallinen, hammastettu
lauta jakaa kahtia. Etimmäiseen osastoon pannaan samma-
linen sydän (Sphagnum-lajeja) ohueen karhoon pitkin laitaa.
Polttoaineena käytetään merellistä. Lampun alla on aina
toinen astia, johon lampusta läikkyvä merellinen kokoontuu.

Kesällä keitetään ulkona tahi uikotel tässä puilla, tal-
vella vaan hätätilassa jälkimäisessä. Tshuktshit eivät ni-
mittäin voi kärsiä puista umpinaiseen telttaan leviävätä
savua. Taikka ajopuita oli kosolta rannalla, pitivät maan-
asukkaat merellisen puutetta yhtä suurena onnettomuutena
kuin ruoan puutetta. „Uinga eelc“, polttoaineiden puute
(oikeemmin: ei mitään tulta), kokivat ne yhtenään, jotka
vetivät laivalle ajopuita vaihtaakseen niillä leipää itselleen.
Savuamattomasta polttoaineesta on kuitenkin se etu, ettei
tshuktshien silmät ole läheskään niin hätärät kuin lappa-
laisten.

Teltassa pitävät vaimot aina tarkasti silmällä lampun
perkaamisen ja valkean hoidon. Niitä puupuikkoja, joilla
sydäntä karsitaan, ja jotka tietysti ovat rasvaisia, käyte-
tään tarvittaessa kyntteliuä eli soittona ulkoteltassa, piip-
pujen sytytyksessä y. m. Samalla tavoin käytetään muita-
kin merelliseen kastettuja puikkoja 1

. Savilamppuja tekevät
tshuktshit itse, johon tarkoitukseen savi sotketaan hyväksi
ja sekoitetaan virtsalla. Polttaminen tehdään vaillinaisesti
tahi ei ollenkaan.

1 Samanlaisia päästä poltettuja puikkoja, sekä soikeita, merelliseen kas-
tettuja, soittona käytettyjä kiviä olen tavannut ruumisten vierestä vankoissa
eskimohaudoissa luoteis-Grönlannissa.
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Tuluksia.

Merellistä ja muita juoksevia aineita säilytetään hyl-
keeunahkaisissa säkeissä, jotka tehdään päätä myöten täy-
dellisesti tupeen nyletyistä nahoista, yksi kustakin, sittekuu
kaikki luonnolliset ja tapettaessa syntyneet reiät ovat ko-
vaan kiini solmitut. Toiseen etukäpälään sovitellaan sitten
suurella taidolla ilman- ja vedenpitävä hana tappineen.
Kuivia tavaroita varten tehdyistä säkeistä leikataan käpä-
lät pois ja rintaan tehdään poikkipuoleinen reikä, josta
säkki täytetään ja tyhjennetään.

Tulta viritetään osasta, kuten meilläkin joitakuita vuo-
sikymmeniä sitten, tulusraudalla, piillä ja taulalla, osasta
jonkinlaisella ketrottimellä. Tulusrautana käytetään taval-
lisesti viilanpalasta eli jotakin muuta vanhaa teräskalua,
tahi myöskin varta vaseti taotuita rauta- ja teräskappa-
leita. Tavallisesti ilmoittaa näiden kalujen ulkomuoto eu-
ropalaista tahi venäläis-sipirialaista alkuperää, mutta sa-
tuinpa myöskin saamaan mölskästi taottuja rautapalasia,
jotka edustavat kotimaista takomataitoa. Eräs tshuktshi
näytti minulle suurta, kulumisesta siloittunutta tulusrautaa,
jossa sormeusijat olivat vaskesta tehdyt. Hän piti sitä
nähtävästi kalliina kaluna, enkä saanut häntä siitä luopu-
maan. Siinä luulossa, että mölskästi taotut rautakappa-
leet mahdollisesti olisivat meteorista alkuperää hankin niitä
itselleni niin monta kuin sain. Kotiin tultua tutkittiin
niitä nikkeliä merkiksikään löytämättä. Rauta ei siis ollut
raanarautaa.

Piinä käytetään kaunista kalcedonia tahi agatia, jota
on muodostunut koillis-Asiassa yleisten, vulkanisten vuori-
lajien ontoissa, ja jota luultavasti myöskin on paikoittain
tuntuvalla virranuomien somerikoissa. Sytykkeeksi käyte-
tään sekä useiden eläimien karvoja että kaikenlaisia kuivia
kasveja. Tulusrautaa ja piinpalasia pidetään tupakkakuk-
karossa tupakkien seassa kaulassa. Tupakkakukkaron si-
sässä on toinen pienempi kukkaro, jossa sytykettä säilyte-
tään. Ruumiinlämmin pitä sen lämpöisenä ja kaksinkertai-
set kukkarot estävät sen kostumista. Sitä paitsi kantavat
miehet usein mukanaan hyväksi kuivattuja ja väännettyjä
vittaksia, jotka palmikoidaan ja pannaan kääryille. Tällai-
nen kinttu palaa hitaasti, tasaisesti ja hyvästi.

Toisenlaisissa tuluksissa hierotaan kuivaa puupuikkoa,
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tavallisella jänneketrottimella kuivaan, puoleksi lahonneesen
puuhun. Tämän puikon yläpuoli pyörii ymmyrkäisellä rei-
ällä varustetussa, puisessa tahi luisessa kapukassa. Yk-
sissä vaihtamissani tuluksissa oli peuran kantalastaa (astra-
galus) siksi käytetty. Sytytystukkiin tehdään lovia hierin-
puikon sijoiksi ja kenties senkin vuoksi, että niissä pikem-
min hieraantuu sytytystukista jauhoja, joissa tuli syttyy.
Kun tällä aseella tulta viritetään, vedetään hierinpuikolle
vähäsen merellistä, toisella jalalla poletaan sytytystukki
vakavasti maahan, ketrottimen jänne kiepautetaan puikon
ympäri, vasen käsi painaa puikkoa kapukalla kovasti syty-
tystukkiin, ja ketrottimen kaarta kuletetaan tasaisesti, vaka-

Tulenketrotin,

Vs luon. kok.

vasti ja taukoamatta tullen mennen, kunnes tuli leimahtaa.
Pari minuuttia kuluu tähän tavallisesti. Vaimot näkyvät
olevan tottuneemmat käyttämään tätä asetta kuin miehet.
Parannetuissa tuluksissa oli puupuikon alaseen osaan my-
kiönmuotoinen, lävellinen puunpahkura kimitetty. Tämä
ajoi huimapyörän ja painon asiaa. Puupuikossa oli lä-
vellinen poikkipuu, joka kahdella jänteellä oli puikon ylä-
päähän kimitetty. Sysäämällä tätä poikkipuuta tullen men-
nen, sai puikon kiivaasti pyörimään. Tämä ase ansait-
see minusta huomiota syystä, että se antaa aihetta uuteen
selitykseen, miten niitä lävellisiä kivi- ja tiilimykiöitä on
käytetty, joita usein tapaa kivi-aikakauden haudoista ja
vanhoilta huoneensijoilta.
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Tulitikut ovat sivistyneiden kansojen keksinnöistä en-
simäiset, joiden etevyyden tshuktshit, samoin kuin muutkin
villikansat, ehdottomasti tunnustavat omien kalujensa rin-
nalla. Ystävämme Beringin salmella kiusasivat siis meitä
tulitikkujen kerjuulla pitkin talvea, ja olivat valmiit yhdestä
laatikosta luopumaan verraten kallisarvoisista kaluista. Näitä
tarvekaluja ei meillä valitettavasti ollut paljon liikenemään,
eli ehkäpä onneksi olisi enemmän kohdalleen sanottu, sillä
jos tshuktshit muutamina vuosina saisivat vaihtaa pari
tulitikkulaatikkoa mursunhampaasen, niin epäilen että omien
tuluksien käyttäminen joutuisi heiltä unohduksiin.

Muita huonekaluja mainittakoon:
Määlinhöylä (kuv. 1 siv. 103) on kivestä tahi rau-

dasta puuvarressa. Tällä aseella puhdistetaan kostutettu
vuota täydellisesti. Sitten hierotaan ja vuorataan sitä monta
päivää yhtämittaa. Että määlintä on raskasta työtä nä-
kyy siitä, että hiki tippuu vaimoista, jotka sitä teltoissa
tekevät. Vaimo istuu tätä työtä tehdessään vuodalla ja
pinnistää sitä käsin ja paljain jaloin. Kun vuotaa on tar-
peeksi asti venytelty, täyttää hän jonkun astian oraalla
virtsallaan, sekoittaa siihen lampun päällä kuivattua, hie-
noksi murennettua pajunkuorta, ja tuhraa tämän sekoituk-
sen vielä lämpöisenä peurannahkaan. Tehdäkseen tämän
toiselta puolelta punaiseksi pannaan parkkilieraeen erään
Pinus-lajin (?) kuorta. Nahat tulevat näin tavoin hyvin
pehmeitä ja lihanpuolelta melkeen säämiskän kaltaisia.
Joskus tehdään peurannahoista myöskin oikeata, sangen
hyvää säämiskää.

Kahdenlaisia tuuria; varsi on puusta, toisten terä va-
laanluusta, toisten mursunhampaasta; .se on nahkahihnoilla
taitavasti varteen nivottu. Joskus ovat sekä varsi että
terä luusta ja vähäsen poikkeavalla tavalla toisiinsa ni-
votut.

Kovasimia kotimaisesta saviliuskeestä. Ne ovat usein
toisesta päästä lävistetyt ja kannetaan puukon, lusikan ja
imupillin kera elfenluisessa haarukassa vyössä.

Kotitekoisia puuastioita , valaanluita, valaanhetuloita ja
monenlaisia nahkoja. ,

Puukkoja, napakairoja, kirveitä , patoja europalaista,
amerikalaista tahi sipirialaista alkuperää. Tähän lisäksi
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rannikolle ankkuroiduista laivoista saatuja kuppeja, ankkuri-
ketjujen pätkiä, rautaromua, säilykehulikoita, laseja, pul-
loja y. m. Laivoja on vasta viimeisinä vuosikymmeninä
säännöllisesti käynyt Beringin salmen pohjois-puolella ole-
vassa meressä, ja matruusien ja tshuktshien vähä yhteys
ei vielä ole ehtinyt suuresti jälkimäisten elantotapoihin vai-

Tuuria.

Vs luon. kok.

kuttaa. Maan-asukkaat valittavat kuitenkin, että valaan-
pyytäjät hävittävät mursunpyyntiä, jota vastoin he mielellä
suovat kauppalaivojen joskus heidän rannikoilleen poik-
keavan.

Irkaipiin suuren telttapaikan edustalla viipyessämmre
luulimme, kuten ennen olen maininnut, vaatetuksesta päät-
täen, erästä Tshepurin nimistä, uljasta maan-asukasta, jolla
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Tslmklsheilta puuttuu esivalta.

oli kaksi vaimoa, jonkinlaiseksi päälliköksi. Häntä kestit-
siin tämän johdosta peräsalongissa, hän sai kauniimmat
lahjat ja joutui suuren kohteliaisuuden esineeksi. Tshepu-
rin kannatti tätä koroitusta vakavalla ja ikäänkuin ala-
arvoisella käytöksellään, joka tietysti vaan lisäsi meidän
luuloamme ja hankki hänelle uusia lahjoja. Jälestäpäin
tulimme kuitenkin huomaamaan erehdyksemme, ja ettei
ranta-tshuktsheilla ole päällikköjä laisinkaan eikä minkään-
näköistä yhteiskunnallista järestystä. Entisinä sotaisina
aikoina on asian laita kenties ollut toinen, 1 mutta nyt val-
litsee täällä täydellinen vallattomuus, jos tällä sanalla
muutoin käy merkitseminen yhteiskunnallisia oloja, joissa
riidat, rikokset ja rangaistus ovat tuntemattomia, tahi ai-
nakin tuiki harvinaisia ilmiöitä. Jonkunlainen päällikkyys
näkyy kuitenkin poro-tshuktshien seassa sisämaassa olevan
olemassa. Ainakin on niiden joukossa miehiä, joilla on
venäläisten virkakuntain antamia valtakirjoja. Sellainen
mies oli starosti Menka, jonka käynnistä laivallamme en-
nen olen kertonut. Kaikki osoittaa kuitenkin, ettei hänellä
ollut suurta valtaa. Hän ei osannut lukea, ei kirjoittaa
eikä venäjän kieltä, eikä myöskään aavistanut että venä-
läistä keisaria ole olemassa. Kuittia vastaan, joka meille
näytettiin, oli hän monena vuonna maksanut veroksi ai-
noastaan muutamia ketunnahkoja, jotka luultavasti olivat
markkinamaksuja Anjoilla ja Markovassa. Menkää seurasi
laivalle huonoissa vaatteissa kaksi nuorta miestä, joiden
muoto suuresti erosi tshuktshien muodosta. He näkyivät
olevan niin paljon alempiarvoisia että aluksi pidimme heitä
orjina, jossa kuitenkin erehdyimme, ainakin toisen, Jettu-
gin’in suhteen. Tämä kerskaili sittemmin suuresta poro-
laumastaan, joka oli paljon suurempi kuin Menkan, ja pu-
hui vähän ivaallisesti Menkan päällikkö-houreista. Sisä-

1 Niissä tiedoissa, joita 1700-luvun alkupäässä Anadyrskissa koottiin
tshuktsheista, mainitaan myöskin, ettei heillä ole mitään esivaltaa. Päinvastoin
mainitaan M. von Krusenstern’in teoksessa, Yoyage autour du monde 1803—

1806, Paris 1821, II s. 151, kuvernöri Kosheleifin keskusteluista „koko tshuk-
tshilaisen kansakunnan päällikön" kanssa. Minä arvelen kuitenkin, että tämä
päällikkyys oli kehnolla kannalla, ja Kosheleifin koko kertomus tästä tapauk-
sesta on niin europalais-romantista laatua, ettei se suinkaan pidä paikkaansa.
Samassa paikassa sanotaan myöskin, että kuvernöri Kosheleifin veli talvella
1805—1806 matkusti tshuktshien maassa, ja että hän kotiin tultuaan lähetti mat-
kakertomuksen ynnä tshuktshilaisen sanaluettelon v. Krusensternllle.
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maan tshuktsheilla kuuluu venäläisten kirjailijain mukaan
todellakin olevan orjia, luultavasti entisten sotavankien jäl-
keläisiä. Ranta-tshuktsheissa vallitsee sitä vastoin täydel-
linen yhdenvertaisuus. Täällä ei koskaan huomannut, että
yhdelläkään miehellä olisi ollut valtaa oman perheensä ja
oman telttansa ulkopuolella.

Ranta-tshuktshit eivät ainoastaan ole pakanoita, heiltä
puuttuu myöskin, sen minkä huomasimme, kaikki käsitys
korkeimmista olennoista. Taika-uskoisia ovat he kuitenkin.
Siten pitävät useimmat kaulassaan nahkahihnoja, joissa on
pieniä puuhaarukkoja eli puuniverryksiä. Eräällä pojalla
oli päähineessään helmivyö ja siinä elfenluinen niverrys,
joka luultavasti kuvasi karhunpäätä (kuv. 6 siv. 103). Se
oli niin pieni ja turhanpäiväinen, että mies varmaankin te-
kisi senlaisia tusinan päivässä. Turhaan tarjosin kuitenkin
pojan isälle linkkuveistä ja tupakkaa siitä, mutta poika,
joka oli kuullut keskustelumme, vaihtoi sen vähän päästä
minulle sokeripalasesta. Kun isä sai tämän tietää, nauroi
hän vaan imelästi, eikä koettanutkaan kauppaa peruuttaa.

Muutamiin kaluihin, kuten edellä (kuv. 3 siv. 103)
kuvattuun jääkaappimeen, on pieniä puukuvia sidottu, ja
samanlaisia kuvia löytyy paljon telttojen romukätköistä,
joissa elfenluun palasia, agatikappaleita ja rautaromua säi-
lytetään. Tähän on puupiirustuksina liitetty valikoima siitä
suuresta kuvakokoelmasta, jonka vaihtokaupalla tulin saa-
maan. Vaikkapa nämä niverrykset todellakin kuvailisivat
korkeampia olentoja, niin ovat niihin liittyvät uskonnolliset
käsitteet, shamani-kannaltakin katsoen, sangen hämäriä, vä-
hemmän nykyisessä kansassa elävätä tietoa, kuin vanhaa
muistelemista. Useimmat kuvat muistuttavat nykyisen kan-
san vaatetus- ja elantotavasta. Merkillistä on minusta,
että kasvot kaikissa näkemissäni luu- ja puuniverryksissä
ovat litteämmäksi tehdyt, kuin tämän kansan kasvot todella
ovat. Muutamat niverrykset tietäisivät minusta hudda-
laista alkukuvaa.

Jokaisessa tshuktshilais-teltassa tapaa rummun eli oi-
keemmin tamburinin (katso kuv. siv. 21), joka on tavalli-
nen kalu melkein kaikilla Europan, Asian ja Amerikan po-
larikansoilla, niin lappalaisilla kuin samojedeilla, niin tun-
guseilla kuin eskimoilla. Jonkunlainen taikauskoisuus seu-
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Ihmiskuvia.
N:rot 1, 3 ja s.,kuvaavat vaimoja, kasvot kirjaeltuja. N:o 4on puusta, n:o 6

puusta, silmät tinasta; muut ovat elfenluusta.
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raa sitä täälläkin. Sitä eivät mielellään lyöneet meidän
läsnäollessa, eivätkä mielellään siitä luopuneet. Jos ehdit-
tiin, pistettiin se piiloon meidän astuessamme telttaan.
Rumpu on tehty hylkeen vatsakalvosta, joka on jännitetty
lyhyessä varressa olevalle puuvanteelle. Kalvossa ei ole
mitään piirustuksia. Rumpukapulana käytetään 300—400
millimeterin pituista valaanhetulan säi’että, joka toisesta
päästään on hieno ja taipuvainen kuin piiskan letku. Kun
säikeen paksumpata päätä lyödään rummun laitaan letkah-
taa sen toinen pää rummun keskustaan, ja kalvoon sattuu
siis säikeen molemmat päät yhfhaavaa. Rumpua lyövät
miehet ja laulavat sen ohessa sangen yksitoikkoisesti. Emme
ole nähneet tanssin, irvistysten eikä muiden shamaniveh-
keiden seuraavan sitä.

Yleensä emme tavanneet tshuktsheissa shamaneja.
Wrangel, Hooper ja muut matkustavaiset tietävät niistä
kertoa. Wrangel kertoo (I s. 284), että shamanit vuonna
1814, jolloin kova rutto raivosi tshuktshien porolaumoissa
Anjuin luomia, henkien lepyttämiseksi neuvovat surmaa-
maan Kotshen’in, joka oli kansan etevimpiä miehiä. Ei
kukaan tahtonut panna toimeen tätä tuomiota, jota ensiksi
lahjomalla sitten piiskaamalla ennustajoita koetettiin saada
muutetuksi. Mutta kun ei siitä ollut apua ja ruttoa yhä
kesti eikä kukaan tahtonut panna tuomiota toimeen, käski
Kotshen oman poikansa surmaamaan itsensä. Tämän täy-
tyi siis tappaa oman isänsä ja antaa hänen ruumiinsa sha-
maneille. Koko kertomus sotii niin peräti sen kansan luon-
netta ja tapoja vastaan, jonka tuttavuuteen 65 vuotta tä-
män tapauksen jälkeen Beringin salmella jouduimme, että
olisin valmis väittämään koko asiata valeeksi, ellei oman
maanosamme historiasta olisi nähty, miten turhanpäiväiset
uskonriidat, joista ei kukaan enään välitä, ovat saaneet
verta tulvaamaan. Mutta välinpitämättömyyden puuska on
kenties puhaltanut polarimaideu jää-aavikoihin saakka.

Rumpua käytetään myös toiseen tarkoitukseen, joka
ei juuri näy soveltuvan shamanien taikakalun tahi kirkon-
kellon virkaan. Naiset suorivat ja kampaavat nimittäin
pitkiä mustia hiuksiaan rummun kohdalla, jonka pohjalle
kaikki ne eläväiset kokoontuvat ja tapetaan ellei niitä
syödä jotka kampa raastaa omilta tuvilta kolkkoon
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Taikauskoa.

maailmaan. Nämä eläväiset ovat tshuktshilaisen katsanto-
tavan mukaan hyvänmakuisia ja terveellisiä rinnalle. Myös-
kin permot (suuret, täysikkoiset, lihavat peuranpaarman
toukat, Oestrus tarandi) puserretaan peurojen nahasta ja
syödään; niinikään syödään peuranpaarmoja.

Vielä mainittakoon muutamia, huomaamiamme tshuk-
tshien taikaluuloja. Hyvän saaliin saatuaan helmikuussa
eivät tshuktshit millään ehdolla luopuneet yhdestäkään hyl-
keenpäästä tahi pääkallosta, ei edes viinastakaan, ja ai-
noastaan suurimmassa salaisuudessa uskalsi Notti, joka oli
parhaita ystäviämme Irgunnukissa, antaa meille yhden hyl-
keensikiön. Korppi ammuttiin kerran läheltä jäähuonetta.
Ampuja meni maneittiseen havaintohuoneesen, mutta laski
sitä ennen ammutun linnun sekä pyssynsä ja muut rauta-
kalunsa ennen mainittuun, observatorion edustalla olevaan
asekirstuun. Vähän päästä syntyi hirveä hälinä teltan edus-
talla. Miehiä, vaimoja ja lapsia kokoontui huutaen ase-
kirstun ympärille. Tshuktshit olivat nimittäin huomanneet,
että korppi rupesi virkoomaan ja leipomaan siipiään kirs-
tussa, josta he sanoilla ja viittauksilla ennustivat suurta
onnettomuutta. Sääliväisyydestä ei villi-ihminen mitään
tiedä. Selvä oli ettei sääli nytkään nostanut meteliä, vaan
turha pelko. Kun eräs matruusi samalla taittoi korpilta
niskan, ottivat tshuktshit sen mielellään ruoakseen.

Talvi 1878—1879 näkyy näissä seuduissa olleen ta-
vallista hankalampi ja saaliin saanti kehno. Se luettiin
meidän syyksi. Pelolla kysyivät tshuktshit meiltä monasti,
jos aikomuksemme oli nostaa veden niin korkealle, että se
tulisi heidän telttoihinsa saakka. Kun vihdoin helmikuun
11 päivänä pitkän ajan päästä satuttiin saamaan hylkeitä,
kaadettiin niiden suuhun vettä, ennenkuin ne vietiin telt-
toihin. Tämän sanoivat he tekevänsä sen vuoksi, ettei
sulat uitit jäässä kovin pian sulkeutuisi.

Ääntäjänä käyttävät tshuktshit paitsi rumpua myöskin
kahtia halaistua kapulaa, jonka molemmat»puoliskot liite-
tään yhteen, sittekuin niiden välistä rakoa on vähän ison-
nettu ja valaanhetulan säiettä väliin soviteltu. Talvella
yrittelivät he myös, laivalla nähdyn mallin mukaan, tehdä
viuluja, ja saivatkin paremman kumukuojren antiin kuin
olisi luullutkaan. Koirien vetohihnassa oli heillä usein ve-
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näläisiltä ostettu kello tahi umpikulkunen, ja poro-tshuk-
tsheilla oli joskus sellaisia vyössä.

Tanssi, minkä näin, tapahtui niin että kaksi vaimoa
tahi lasta laski kätensä toistensa olkapäille ja hypähtivät
sitten vuorotellen toisella ja toisella jalalla. Kun monta
otti tanssiin osaa, asetuttiin riviin, laulettiin yksitoikkoista,

tyhjänperäistä laulua, hypät-
tiin tahdissa, mulkoiltiin sil-
millä ja tehtiin oikealle ja va-
semmalle keikauksia, joiden
nähtävästi piti kuvaaman he-
kumaa ja kipua. Poronteu-
rastus-aikana, joka on varsi-
nainen tanssin ja laulun aika,
emme olleet täällä, emmekä
siis oikein tulleet tshuktshien
tanssikykyä näkemään.

Kaikenlaiset koetustem-
put huvittivat tshuktsheja suu-
resti, esim. Palanderin uuden-
vuoden-aattona toimeenpanema
ammunta pienellä, Yegalla ole-
valla riploitetulla tykillä. A-
luksi asettuivat vaimot lapsi-
neen peränpuolelle, kauaksi
tästä hirveästä aseesta, ja osoit-
tivat pelkoaan melkein saman-
laisilla liikennöillä, kuin euro-
palais-rotuisellakin, heikom-Soittokoneita. paiaio-iuuuiocxxanau, xxcuiinxx-

1. Yihellyspilli, luon kok. 2. Vihellys- mal Ja kauniimmalla Suku-
kone Vs luon. kok.; a. puhallusreikä. puolella, tällaisissa tilaisilllk-

sissa on tapana. Mutta pian
pääsi uteliaisuus voitolle. Ja nyt tunkivat he niin liki, kuin
suinkin huudahtaen ho ho hoo! kun laukaukset pamahteli-
vat ja kranatit räjähtivät ilmassa.

Millä kannalla on tshuktshien kauneudentunne? Kun
tämä kansakunta vielä melkein on kivi-aikakauden kannalla,
ja vähä yhteytensä europalaisten kanssa ei sanottavasti ole
voinut muuttaa| heidän makuaan ja taidollisuuttaan, niin
näkyy tämä kysymys minusta olevan suuresta merkityksestä
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sekä taidehistorioitsijalle, jonka täällä sopii tutustua sen
siemenen laatuun, josta taide vuosisatojen ja vuosituhan-
sien kuluessa on kasvannut ja kehkeytynyt nykyiseen ku-
koistukseensa, että muinaistutkijalle, arvostellessaan sekä
Skandinavian kallionkirjauksia että paleolitisia piirroksia,
jotka viime aikoina ihmisen ensimäisen ilmestymisen suh-
teen ovat ajaneet niin tärkeätä virkaa. Olemme siis innok-
kaasti koettaneet koota tshuktshilaisia niverryksiä, piirrok-
sia ja kaavoja. Jossakin suhteessa merkittävimmät ovat
tähän liitetyissä puupiirroksissa kuvatut.

Monet elfenluiset niverrykset ovat vanhoja ja kulu-
neita, joka osoittaa niiden kauan olleen käytöksessä, luul-
tavasti tenhottimina. Useat eläinkuvat ovat vaan mieli-
kuvituksia, mutta semmoisina opettavaisia. Yleensä ovat
niverrykset mölskästi tehtyjä, mutta määrättyä muotoa.
Jos niitä vertaa samojedilaisiin jumalakuviin, huomaa että
tshuktshien taidetunne on paljon enemmän kehkeytynyt
kuin sen polarikansan, joka asuu pohjois-Asian länsi ranni-
kolla; sitä vastoin ovat eskimoit Port Clarencella heitä
tässä suhteessa paljon etevämpiä. Myöskin tshuktshilaiset
piirustukset 1 ovat mölskästi tehtyjä, mutta moni niistä on
kuitenkin jotenkin osaavasti piirretty. Nämä kuvat kumoo-
vat minusta ne väitteet, jotka paleolitisissä piirrustuksissa
ilmautuvan, verraten vakavasti tehdyn piirrännän nojalla
kieltävät näiden piirrustusten alkuperäisyyttä. Kaavoissa
ja elfenluisissa solissa ilmautuu myös jonkinmoinen kau-
neuden tunne. Koruja ommellaan tavallisesti punaiseksi
värjätyille nahkatilkuille sekä valkoisilla peurankarvoilla,
että punaisilla ja mustilla langoilla, joita vaihtamalla vä-
hin saadaan Beringin salmelta. Väriaineita ei ole paljon.
Niitä saadaan sekä kivikunnasta (monenvälisiä liraoniteja
ja grafitia), että kasvikunnasta (muutamien puulajien kuo-

1 Alkukuvat tähän liitettyihin piirrustuksiin ovat osasta lyijykynällä- osasta
punaisella värimullalla paperille tehdyt. Eri ryhmät kuvaavat ensimäisellä si-
vulla: 1. koiravaljaita, 2, 3. valaita, 4. jääkarhun- ja mursunpyyntiä, 5, simppua
ja turskaa, 6. kalastavaa miestä, 7. jänis-jahtia, 8. lintuja, 9. puuhakkaajata,
10. miestä, joka taluttaa peuraa, 11. mursunpyyntiä (7 ja 9 kuvaavat europa-
laisia); toisella sivulla: 1. peurakuormastoa, 2. peuraa, jonka kaksi miestä kyt-
kee lämsään, 3. miestä, joka heittää harppuunia, 4. hylkeenpyyntiä veneestä,
5. karhuntappoa, 6. miestä kuussa, 7. miestä, joka taluttaa peuraa, 8. peuroja,
9. sauvalla varustettua tshuktshia ja jousimiestä, 10. peuralaumaa paimenineen,
11. peuroja, 12. kahta telttaa, köirareessä ajavata miestä y. m.
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ria). Mineralivärit jauhetaan veden kanssa litteiden kivien
välissä. Puunkuorta Koitetaan luultavasti virtsassa. Pu-
nainen on tshuktshien mielivän.

Yilli-kansojen väriaistin selvittämiseksi teki t:ri Alm-
qvist talven kuluessa laveita tutkimuksia professori Fr.
HolmgrenHn tutkimustavan mukaan. Lavea kertomus näistä
on painettu sekä „Vftgaretken tieteellisiin toimituksiin 11 että
moneen aikakauslehteen. Tässä tahdon vaan mainita minkä
loppupäätöksen tri Almqvist tekee. „Tshuktsheilla on
yleensä yhtä tarkka silmä värejä eroittaniaan kuin meillä
ruotsalaisilla 11

, sanoo hän. „Sitä vastoin eivät he näy ole-
van tottuneet, tarkasti eroittamaan muita värejä kuin pu-
naista. Kaiken punaisen lukevat he eri varikseen, mutta
pitävät esim. heleänviheriätä enemmän heleänsinisen kuin
vaaleanviheriäisen kaltaisena. Taitaakseen eroittaa kaiken
viheriäisen erikseen, täytyy tshuktshin päästä vallan uuden
käsitteen perille 11

. . 300:sta tutkitusta hengestä oli 273:11a
täydellinen näköaisti, 9 oli täydellisesti värisokeita, 18
puolittain värisokeita tahi sellaisia, joista ei täyttä selvää
saatu.

Ennen mainituista käy selväksi, ettei ranta-tshuk-
tsheilla ole sanottavaa uskontoa, yhteiskunnallista järes-
tystä eikä esivaltaa. Ellei Amerikan polarikansojen oloista
olisi toista opittu, olisi todella valmis otaksumaan, että
sellaisessa laittomassa, jumalattomassa joukossa henki ja
omaisuus olisi alituisessa vaarassa, epäsiypellisyys rajaton,
ja heikompi alttiina voimallisemman väkivallalle. Mutta
niin ei suinkaan ole laita, sillä rikoksia tapahtuu täällä
niin vähän, viinapäässä tehtyjä lukuunottamatta, että niiden
puutteessa olisi mahdoton saada rikosluetteloa aikaan.

Talvella kävi Vegalla joka päivä asukkaita läheisistä
kylistä, ja laivallamme poikkesi kaikki matkamiehet, jotka
lännessä olevista kylistä matkustivat Beringin salmelle tahi
päinvastoin. Ei ainoastaan naapurimme vaan myöskin pit-
kämatkaiset, joita ensimäisen ja luultavasti viimeisen ker-
ran näimme, kuleksivat esteettömästi sellaisen tavaran seassa,
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Tshuktshit rehellisiä vaan ei sanansa pitäviä.

joka heistä olisi ollut mitä kalliinta. Meillä ei kuitenkaan
koskaan ollut syytä katua luottamustamme heihin. Ahtaal-
lakin ajalla, kun saalin saanti kävi vallan huonoon, jakun
useammat elättivät henkeään laivasta saadulla ruoalla, ei
kukaan kajonnut suuriin muonavaroihin, joita varalta, jos
joku onnettomuus kohtaisi laivaa, olimme maalle asettaneet,
ja joita ei kukaan vartioinut. Sitä vastoin ottivat he pari

Tshuktshilaisia solkia ja hakasia elfenluusta.
l/2 luon. kok.

kertaa salaa jo myymänsä kalat, joita säilytettiin laivan
kannella, ja myivät ne arvelematta uudestaan. Sellaista
epärehellisyyttä eivät he näkyneet pitävän varkautena vaan
luvallisena kauppakepposena.

Mainittu tapaus ei ollut ainoa, joka todisti, että tshuk-
tshit pitävät petosta kaupanteossa oikeutettuna, vieläpä
ansiollisenakin. Vaikka heidän omat kalunsa olivat suu-
rella huolella tehdyt, tekivät meille kaupiteltaviansa vallan



Kahdestoista Luku.

120

retuisasti, eivätkä tavallisesti tyytyneet tarjottuun hintaan,
ennenkuin selvästi näkivät, ettei enempätä ollut saatavissa.
Kun huomasivat, että me halusimme metsäkanoja, kaupi-
telivat he tukivaroistaan meille metsäkanan nimellä joten-
kin samannäköistä lokin (Larus eburneus) poikaa. Kun
minä mielissäni ostin tämän, poikapu’ussaan harvinaisen ja
siis linnuntutkijalle arvokkaan linnun, hymyili myyjä itsek-
seen. Hän oli nähtävästi mielissään lipiskanttinsa onnis-
tumisesta. Jostakin ennakkoluulosta eivät tshuktshit, ku-
ten jo mainittiin, myyneet hylkeenpäitä, vaikka saadak-
semme selvää täällä elävistä lajeista tarjosimme heille hy-
vää hintaa. „Irgatti“ (huomenna) tahi „Isgatti“, jos vaimo
teki lupauksen, oli heidän tavallinen vastauksensa. Mutta
lupausta ei täytettykään. Vihdoin toi eräs poika pääkal-
lon, jota sanoi hylkeenkalloksi. Tarkemmin tutkittuamme
huomasimme sen vanhan koiran pääksi, jonka pyydystystä
vahingoittamatta luulivat voivansa valkoisille velhoille antaa.
Tällä kertaa kävi kaupittelijan huonommasti kuin metsä-
kanakaupassa. Pari tovereistani rupesi nimittäin muiden
tshuktshien kuullen häpäisemään poikaa siitä, „ettei hän,
vaikka oli tshuktshi, voinut tällaista erehdystä välttää 11

,

joka näkyi tekevän vaikutuksen häneen. Toisella kertaa,
kun minulla" oli vartiavuoro jäähuoneessa, tuli eräs maan-
asukas sinne ja kertoi kyydinneensä Irgunnukista laivalle
yhtä miestä, joka ei maksanut kyytiä, vaan pyysi minun
siitä antamaan hänelle yhden laatikon tulitikkuja. Kun
minä siihen lausuin, että hän luultavasti oli laivalla saa-
nut runsaan maksun vaivoistaan, vastasi hän surkealla
äänellä; „ainoastaan pienen, pienen leipäpalasen I'. Hän ei
ollenkaan joutunut hämille, kun minä vaan nauroin hänen
valheellensa, enkä antanut tulitikkuja.

Tavallisesti on tshuktsheilla vaan yksi vaimo, ainoas-
taan poikkeuksessa kaksi, kuten esim. ennen mainitulla
TshepurinMlla. Näytti siltä kuin miehet olisivat vaimoil-
lensa uskolliset. Harvoin tapahtui että vaimot, en tiedä
todellako vai leikillä, ilmoittivat haluavansa valkoista miestä
rakastajaksi. Ei juuri kaunis eikä puhdaskaan nainen sa-
noi esim. kerran tehneensä kaksi lasta tshuktshien kanssa,
ja nyt tahtovansa itselleen hankkia kolmannen jonkun laiva-
miehen kanssa. Nuoret naiset olivat siveitä, usein sieviä



Tshuktshilaisia luuniverryksiä.
Koira luusta 1/i. 2, 3. Jäniksiä 1/i. 4. Yaimo, kantava lastaan hartioillaan 2 /s.
5. Nilviäinen sisäjärvistä (Branchypus?) Vi. 6. Luoti l/i. 7. Kettu Vl.

8. Kolmipäinen eläin 2/s. 9. Meritähti 1/i. 10. Kala */i.
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nähdä, ja heissä oli nähtävästi sama, huomiota herättämi-
sen tarve vireillä, joka panee Evan tyttäret Europassakin
keimailemaan. Vaimollista mielistelemistä lienee myöskin
heidän omituinen ääntämistapansa ollut. Jos tahtovat miel-
lyttää, muuttavat he nimittäin miesten r-äänen pehmeäksi
s-ksi; korang (peura) sanan ääntävät vaimot kosang, tirkir
(aurinko) sanan tiskis j. n. e.

Vaimot ovat sangen ahkeria. He hoitavat lapsia, lait-
tavat ruokaa, sulattavat jäätä, siivovat teltan, neulovat ja
tekevät muita „vaimojen töitä 11

, ja sen ohessa ottavat he
talvella teltassa, kesällä rannalla vastaan saaliin, paloitta-
vat sen, ovat ainakin teltan läheisyydessä kalastuksessa
apuna, valmistavat kaikki nahat ja laittelevat jännelankaa.
Kesällä korjaavat he „vuodentulon“ niityiltä ja läheisiltä
vuorenrinteiltä. He ovat siis enimmäkseen kotona ja aina
työssä. Miesten asia on metsästyksellä ja kalastuksella
hankkia eläinkunnasta perheelle elatusta. He lähtevät sen
vuoksi usein pitkille retkille. Teltassa on mies enimmäk-
seen työtönnä, makaa, syö, lörpöttelee, kisaa lasten kanssa
y. m. jollei hän ajan kuluksi hiljakseen korjaile pyydystys-
neuvojaan.

Perhe-elämässä vallitsee täydellinen sopu; emme kos-
kaan kuulleet väärää sanaa miehen ja vaimon eikä van-
hempain ja lasten välillä. Yhtä hyvä sopu näkyi myöskin
olevan teltanomistajien ja niiden naimattomien välillä, jotka
väliaikaisesti siinä asuvat. Vaimolla näkyy olevan suuri
valta. Vaimon neuvoa kysytään ja seurataan tärkeitä vaih-
tokauppoja tehtäessä, silloinkin kun aseet ja pyydystyskalut
ovat kysymyksessä. Sellaisia kaluja, jotka varta vaseti
ovat vaimojen työkaluja, saa hän tahtonsa mukaan vaihtaa
ja käyttää. Kun mies on vaihtamalla saanut kappaleen
kangasta, tupakkaa, sokeria tahi muuta sellaista, antaa
hän sen tavallisesti vaimolle tallennettavaksi.

Lapsia ei kuriteta eikä toruta ja kuitenkin ovat ne
kiltimpiä kuin missään muualla. Ne käyttävät itseään tel-
tassa yhtä siivosti kuin parhaiten kasvatetut europalaiset
lapset vierashuoneessa. Ne eivät kenties ole niin vallatto-
mia kuin meidän lapset, mutta mieltyneet melkein saman-
laisiin leikkiin. Leikkikaluja on heillä myöskin, esim. nuk-
kia, leikkijousia, kaksisiipisiä pieniä tuulimyllyjä y. m. Jos
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Kerjääminen.

vanhemmat saavat jonkun makupalan, jakavat he siitä aina
lapsilleen, jotka riitelemättä kukin tyytyvät osaansa. Jos
sokeripala annetaan jollekulle lapselle lapsilaumassa, antaa
hän sen kiertää suusta suuhun. Samoin tarjoo lapsi isäl-
leen ja äidilleen maistaa siitä sokeripalasta tahi leivänkap-
paleesta, joka hänelle annetaan. Lapsesta alkaen ovat
tshuktshit erinomaisen kärsivällisiä. Eräs tyttö putosi lai-
vanportailta päistikkaa ja meni melkein tainnuksiin, mutta
päästi tuskin ääntäkään. 3 tai 4 vuoden vanha poika,
joka lankesi laivankannelle jäähän tehtyyn ojaan eikä pak-
sussa pubissaan päässyt omin neuvoin
ylös, makasi siinä luiskahtamatta kun-
nes yksi laivamiehistä huomasi ja aut-
toi hänet jaloille.

Tshuktshien rasittavin ominai-
suus on heidän rajaton kerjuuhimonsa.
Luultavasti on sen vastapainona ta-
vaton vieraanvaraisuus jakeskinäinen
anteliaisuus; ja monasti mahtaa se
tapahtua hädän paikoituksesta. Tämä
teki heidät kuitenkin oikeiksi kiusan-
hengiksi, jotkeivät panneet ainoastaan
tiedemiesten ja upserien vaan myös-
kin laivamiesten pitkämielisyyden ko-
vaan koetukseen. Merimiestemme heitä
kohtaan osoittama lauhkea käytös an- „

...... . ...

_
.., , J Tshuktshilainen nukki.

saitsee suurinta kiitosta. Vs luon. kok.Meidän ja maan-asukasten väli
ei koskaan rikkaantunut, ja uskoni
on, että he kauan rakkaassa muistossa säilyttävät meidän
talvehtimisemme, vallankin kun minä ankarasti kielsin kai-
ken hylkeenpyytämisen, joka olisi ollut heidän pyydystyk-
selleen vahingoksi.

Luultavasti olisi tshuktshin mahdoton opastua europa-
laisen työmiehen asemaan. Ompa' kuitenkin tapahtunut,
että tshuktsheja on seurannut valaanpyytäjien kanssa Sand-
wich-saarille, ja että ovat oppineet kelvollisiksi merimie-
hiksi. Talvehtirais-aikanamme oppi pari nuorta miestä
joka päivä tulemaan laivalle auttamaan meitä kaikenlai-
sissa askareissa, niinkuin puiden sahuussa, lumen luomi-
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Tshuktshilaisia luuniverryksiä.

Hylkeitä, mursuja, merikarhu? (alin kuva vasemmalla). Neljä alinta luon. Kok,
muut 2 /a luon. kok.
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TahuktaMlaisia luuniverryksiä.
Kaloja, paarmantoukkia (permoja), nilviäisiä ja valaita. N;o I—9 ja 14 luon,

kok., n:o 10—13 2/s luon. kok.
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sessa, jään kannossa y. m. Palkaksi saivat he ruoanlop-
puja, joilla suureksi osaksi elättivät perheitäänkin.

Jos vertaa nyt kertomiani sir Edvard Farryn mesta-
rillisiin kertomuksiin eskimoista Winter Islandilla ja Iglo-
likilla sekä t:ri Simpsonein kertomuksiin luoteis-Amerikan
eskimoista, että myöskin niihin tietoihin, joita on tanska-
laisen Grönlannin eskimoista, niin on huomaava hyvin suu-
ren yhtäläisyyden tshuktshien, villien eskimoien ja grön-
lantilaisten luonnonlahjoissa, elantotavoissa, vioissa ja hy-
veissä. Tämä yhtäläisyys on sitä merkillisempi, kuin tshuk-
tshit ja eskimoit kuuluvat vallan eri heimoihin ja puhuvat
ihka eri kieltä, ja kuin edelliset, vanhoista kertomuksista
päättäen, vasta viimeisten sukupolvien aikana ovat muut-
tuneet nykyiseksi rauhalliseksi, viattomaksi, laittomaksi ja
uskottomaksi kansaksi. Huomattava on myöskin, ettei eski-
moit tanskan Grönlannissa ole sanottavasti muuttuneet,
vaikka kaikki ovat oppineet lukemaan ja kirjoittamaan, ja
tunnustavat kristinoppia vaikka tosin perisynnin seu-
rausten, lunastuksen salaisuuden ja helvetin rangaistuksen
suhteen osoittavat suurta laimeutta, jota ei mikään lähe-
tystoimen into ole voinut virkistää. Viatonta luonnontilaa
eivät nämä sivistyksen ehdot ole voineet suuresti muuttaa.
Sitä paitsi ei veri grönlantilaisten suonissa varmaankaan
ole paljasta eskimoverta, siinä on mitä uljaimman, sotaisan
kansan verta seassa. Kun ajattelee, kuinka äkkiä nytkin,
vaikka Grönlanti on europalaisen emämaan kanssa alitui-
sessa yhteydessä, kaikki sekarotuisten jälkeiset kieleltään
ja tavoiltaan muuttuvat eskimoiksi, kuinka työläs europa-
laistenkin vanhempain on saada lapsiaan puhumaan muuta
kieltä kuin maan-asukasten, jotka puolestaan tuskin lainaa-
vat sanaakaan europalaisilta, kuinka tavallisia sekanaimiset
ja kuinka monilukuiset sekarotuiset ovat, niin näkyy mi-
nusta tähän kaikkeen katsoen paljon luultavammalta, että
Erik Röden siirtolaiset rauhallisesti vähitellen ovat eski-
molaistuneet, kuin että olisivat tulleet surmatuiksi. Yh-
den vuosisadan täydellinen ero Europasta, vaikuttaisi epäi-
lemättä tällaisen muutoksen Grönlannin nykyisessä eu-
ropalaisessa väestössä, ja Tanskan entisestä vallasta tie-
täisivät vaan tarut kertoa. Kenties säilyttäisivät nämä
tarut, hävityssodan nimellä, vaan jotakin turhanpäiväistä
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Tshulctshit ja eskimoil toisiinsa verratut.

toraa jonkun siirtolais-hallitsijamiehen ja maan-asukkaan
välillä.

Myöskin nykyiset tshuktshit ovat epäilemättä sekoit-
tuneet monesta, muinoin raivokkaasta ja sotaisesta ihmis-
rodusta, jotka vieraat valloittajat ovat ahdistaneet etelästä

Tshuktskien luusta tekemiä linnunkuvia,
alkukuvien kokoisia.

pohjoista kohden, missä kaikki ovat muuttuneet samankie-
lisiksi. Niihin on polarimeren rannalla vallitseva elatus-
tapa, pohjanperäisen yön kylmyys, lumi ja pimeys, pohjo-
lan kesän raitis, valoisa ilma painanut oman muotonsa,
joka vaan vähän vaihdellen kohtaa tarkastajaa ei ainoas-
taan nyt kysymyksessä olleissa kansoissa vaan myöskin
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Skandinavian lappalaisissa ja Venäjän samojedeissa sikäli,
mikäli europalaisten vaikutuksesta ovat omituisuutensa säi-
lyttäneet.

Suuresta sielutieteellisestä merkityksestä olisi saada
selville, onko näiden kansain, rauhalliseen suuntaan tapah-
tunut muuttuminen ollut edistymiseksi vai takaperoksi. Po-
larikansat ovat tosin edistyneet rehellisyydessä, säyseydessä
ja viattomassa ystävällisyydessä, mutta riutuvat kuitenkin
luullakseni riuturaistaan. Tuntuu nimittäin siltä, kuin olisi
täällä' tilaisuudessa tarkastaa villin, raa’an ja raivoisan ih-
misen muuttumista jalommaksi olennoksi, mutta josta olen-
nosta juuri ne omaisuudet, jotka eroittavat ihmisen eläi-
mestä, jotka tekevät ihmisen ihmiseksi, olisivat katoamai-
sillaan, ja joka erityisen suojeluksen tahi suosiollisten olo-
jen puutteessa, tuskin voinee kestää uusien, maahan tun-
kevien ihmisrotujen rynnäkköä.

H —
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Kolmastoista Luku.

Miten tietomme Asian polijois-rannikosta on kehkeytynyt.
Herodot. ■— Strabo. — 1 Plinius. Marco Polo. HerbersteinÖn kartta. Ve-
näläiset valloittavat Sipiriau. Deshnew’in matkat. Rantakulkua Lenan ja
Kolyman välillä- Kertomuksia Jäämeressä olevista saarista ja vanhemmista
retkistä niille. Kamtshatkan löytäminen. Ruotsalaiset sotavangit avaavat
merikulun Ohotan merellä. Suuri pohjoismainen retki. Bering. Shalau-
row. Andrejew’in maa. Uuden Sipiriau saaret. - Hedenström’in retket.
• Anjou ja Wrangel. Retkiä Beringin salmesta länteenpäin. Sepitet-
tyjä polariretkiä.

Kun nyt Asian koillis-niemi vihdoinkin on kierretty,
ja laivat siten ovat kulkeneet pitkin vanhan mailman kaik-
kia rannikkoja, katson sopivaksi, ennenkuin jatkan kerto-
mustani Yegan matkasta, lyhykäisesti esitellä, miten tie-
tomme Asian polijois-rannikosta on kehkeytynyt.

Jo vanhaan aikaan otaksuivat grekalaiset, että kaikki
maat olivat meren saartamia. Osoitettuaan että Homerus
oli samaa mieltä, näyttää Straha meidän ajanlaskumme en-
simäisellä vuosisadalla maantieteensä ensimäisen kirjan en-
simäisessä luhissa sen toteen seuraavilla sanoilla:

„Kaikkialla, missä on maan äärimäiseen rajaan tungettu, on
meri, s. o. valtameri, ollut vastassa. On kierretty itä rannikko
Intiaan päin, länsi rannikko Iberiaa ja Mauricioita kohden, sekä
suuri osa etelä- ja pohjois-rannikkoä. Vielä kiertämätön osa, koskei
molemmin puolin tehtyjä merimatkoja ole yhdistetty, on vähäinen.
Sillä ne, jotka ovat koettaneet kiertää maan ja palanneet, vakuut-
tavat, ettei vastaantuleva manner ole tehnyt heidän hankettaan
tyhjäksi, vaan ruoka-aineiden puute ja täydellinen alakuloisuus.

Mertä aina olisivat päässeet kulkemaan. Tämä (että
maa on meren saartama) sopii myös paremmin yJiteen aikaveden
kanssa, sillä koska veden nouseminen ja laskeminen kaikkialla on
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sama, tahi melkeen sama, niin on myöskin yksi ainoa meri syynä
tähän liikkeesen“ 1.

Mutta vaikkapa oltiinkin siitä yksimieliset, että meri
vastasi Asian ja Europan pohjais-rannikkoa, niin ei kui-
tenkaan vielä kuusitoista sataa vuotta jälkeen Kristukset
syntymän ollut todellista tietoa Asian polijois-rannikon laa-
dusta. Himmeitä taruja oli siitä jo aikaisin liikkeellä.

Herodot sanoo selvästi 4:nen kirjan 45:ssä luhissa,
ettei tiedetä kenenkään tutkineen,

ovatko Europan itäiset ja
pohjoiset maat meren saartamia, mutta kertoo saman kir-
jan 23;ssa Edussa koillisessa olevista maista seuraavaa;

„Näiden skytiläisten piiriin saakka on kaikki kertomamme
maa aivan ruokämultainen tasanko, mutta siitä muuttuu se kivi-
peräiseksi ja kovaksi. Ja tämän avaran, kivisen seudun tuolla puo-
len asuu korkean vuoriharjanteen juuressa ihmisiä, jotka kaikki,
niin miehet kuin naisetkin, sanotaan syntyvän kaljupäisinä; myös-
kin ovat he latuskanenäisiä ja isoposkisia. He puhuvat omaa kiel-
tänsä, mutta pitävät skytiläistä pukua ja elävät hedelmistä. Pon-
ticum on puun nimi, josta saavat elatuksensa; se on viljelemättö-
män viikunapuun kokoinen ja kasvaa pavun kaltaisen hedelmän,
jossa on sydän. Kun nämä hedelmät kypsyvät, pusserretaan niitä
liinoissa, ja neste, joka niistä lähtee, on paksua ja mustaa ja sitä ni-
mitetään ashyksi. Tätä nestettä he joko nuoleskelevat tahi juovat
maidon seassa, ja puserretuista hedelmistä tekevät he kakkuja,
joita syövät. Karjaa ei heillä paljon ole, koska laitumet siellä ovat
huonoja. Näihin kaljupäisiin saakka on nyt maa kyllin
tiettyä ja tunnettua, samoin myöskin heitä tännempänä olevatkan-
sakunnat, sillä skytiläiset käyvät niiden luona. Heidän kauttaan
ei ole hankala saada tietoja, samoin saapi niitä myöskin Borysthe-
nesin luona asuvilta helleneiltä sekä muista Pontus’en rannoilla
olevista merikauppaloista. Heidän luokse matkustavaiset skytiläi-
set ajavat asiansa seitsemän' tulkin avulla ja seitsemällä kielellä.
Näin kauaksi ulottuu tietomme. Mutta kaljupäisten tuolla puolen
olevasta maasta ei kukaan tiedä antaa tarkkoja tietoja, koska kor-
keat raivaamattomat vuoret, joista ei kukaan pääse, eroittavat sen.
Mutta kaljupäiset kertovat jota en kuitenkaan usko että
pukinjaikaisia ihmisiä asuu vuorilla, ja heitä vielä tuonempana ih-
misiä, jotka nukkuvat kuusi kuukautta. Viimeksi sanottua en kui-
tenkaan voi mitenkään otaksua todeksi. Sitä vastoin on tarkkoja
tietoja kaljupäisten itäpuolella olevasta maasta, jossa issedonit
asuvat, mutta siitä pohjaiseen olevista, sekä toisella puolen kalju-
päisiä että toisella puolen issedoneja, ei tunneta muuta, kuin mitä

1 Minä mainitsen tämän, syystä että vieläkin tarkastetaan vuoksi- ja
luodeveden kulkua kun tahdotaan saada selville, ovatko jotkut polarimerten
osat toistensa kanssa yhteydessä vai ei.
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Herodotin kertomukset koillisessa olevista maista.

mainitut kansat tietävät kertoa. Issedoneja ylempänä asu-
vat yksisilmäiset ihmiset ja kullankaitsevat aarniL Issedonit ovat
antaneet tämän tiedon skytiläisille, ja skytiläiset meille, ja me ni-
mitämme tätä yksisilmäistä kansaa skytiläisellä nimellä arimaspeiksi,
sillä yksi on skytiläisten kielessä arima, ja silmä on spu. Koko
ylempänä kaltaillussa maassa on talvi niin kova, että kahdeksan
kuukautta vallitsee ankaran ankara pakkanen, ja sinä aikana .ei
maa käy likaiseksi, jos siihen kaadetaan vettä, mutta hyvinkin jos
valkeata tehdään. Ja meri jäätyy ja koko Kimmerinen Bosporus,
ja hautumassa asuvat skytiläiset kulkevat jäätä ja ajavat sitä vau-
nuilla. Mitä taas höyheniin tulee, jotka skytiläisten kerto-
musten mukaan täyttävät koko ilman, ja tekevät näkemisen jakul-
kemisen edempänä olevassa mannermaassa mahdottomaksi, on mi-
nulla siitä seuraava ajatus. Tämän maan yläpuolella sataa lunta
yhtenään, mutta luonnollisesti kesällä vähemmän kuin talvella'.
Joka on nähnyt lunta runsaasti satavan, tietää mitä tarkoitan.
Lumi on nimittäin höyhenten näköistä, ja tällainen talvi tekee poh-
jaisen osan mannermaata asumiseen kelvottomaksi. Olen siis siitä
luulosta, että skytiläiset ja muut sielläpäin asuvat kansat vertauk-
sen tapaan sanovat lunta höyheniksi. Näitä kerrotaan kauimpana
olevasta maasta."

Vaikka näissä ja muissa samanlaisissa taruissa on mah-
dottomia joukossa, näkyivät ne alkuaan perustuvan näkemä-
miesten kertomuksiin, jotka ovat kulkeneet suusta suuhun,
kansasta kansaan, kunnes ovat tulleet kirjaan pannuiksi.
Vielä monta vuosisataa Herodofin jälkeen kun Roman valta
oli korkeimmallaan, ei pohjais-Asian etäisimmistä osista
tietty juuri tätä enempää. Herodot sanoo l:sen kirjan
203:ssa Udussa, »Kaspian meren olevan vallan erityisen
meren, joka ei sekaannu toiseen mereen", mutta Straho,
jonka lausunto perustuu erään tässä meressä olleen greka-
laisen laivaston päällikön sanaan, väittää (2:sen kirjan l:ssä
ja 4;ssä Udussa), että Kaspian meri on pohjoisen valtame-

ren lahti, josta käy» purjehteminen Intiaan. Flinius v. (Hi-
storia naturalis, (Unen kirjan 13:nes ja 17:nes luk.) mu-
kaan on Asian pohjois-osa avaroita, Skytiläismeren pohjoi-
sessa rajoittamia erämaita, jotka päättyvät niemeen Pro-
montorhm Scijthicum, joka paljon lumen tähden on asumi-
seen kelpaamaton. Niitä seuraa maa, jossa asuu ihmis-
syöviä skytiläisiä, sitä erämaat, sitten jälleen skytiläisia,
sitten erämaita, joissa petoja liikkuu, aina mereen laske-
vaan Tubin nimiseen vuoriharjanteesen saakka. Ensimäi-
nen kansa, joka edempänä olevista tunnetaan, ovat serilai-
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set. Ptolemceus ja hänen seuraajansa otaksuivat taas, vaikka
vanhat kertomukset luultavasti oli heillä tiedossa, että Af-
rika oli Pharao Nechon aikana meritse kierretty, että In-
tian meri] oli kaikkialla maan ympäröimä sisämeri, joka

Mailmankartta, jonka pitäisi oleman kymmenenneltä vuosisadalta
ja joka löytyy Torinon kirjastossa säilytetyssä käsi-

kirjoituksessa 12:lta vuosisadalta.
Santaremin kartastosta.

yhdisti etelä Afrikan itäiseen Asiaan. Vasta Vasco du
Gaman kierrettyä Afrikan luopuivat viidennentoista vuosi-
sadan kartantekijät tästä harhaluulosta.

Tälle kannalle pysähtyi tieto pohjois-Asian maantie-
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teestä, kunnes Marco Polo 1
, kertomuksessaan keski-Asian

kansojen seassa tehdyistä merkillisistä matkoistaan, antaa
joitakuita tietoja, tämän maanosan pohjoisiramistakin maista.
Näitä koskevilla Uduilla on seuraavat merkilliset nimikir-
joitukset: „Pohjassa asuvien tartarien maasta 11

; - «Toisesta
seudusta, jonne ainoastaan kauppiaat matkustavat koirien
vetämissä vaunuissa" ja „Siitä seudusta, missä pimeys val-
litsee" (De regione tenebrarum). Näistä Uduista esiintyy,
että nykyinen Sipiria silloin jo oli asuttua ja että siellä
kuleksi metsästäjiä ja kauppamiehiä, jotka sieltä toivat
mustien kettujen, sopeli-näätien, kärppien y. m. kalliita nah-
koja. Pohjoisimmassa asuvia ihmisiä sanottiin kauniiksi,
kookkaiksi ja lihaviksi, mutta päivänvalon puutteesta san-
gen kalpeiksi. He olivat raakoja ja sivistymättömiä ja eli-
vät kuin pedot, eikä heillä ollut kuningasta eikä ruhtinata. 2

Pohjoismaiden tuotteiden joukossa mainitaan jääkarhuja,
josta näkyy että metsästäjiä silloin jo kävi jäämeren ran-
nikolla asti. Mutta nimen-omaan ei Marco Polo missään
mainitse, että meri rajoittaa Asian pohjoisessa.

Kaikki pohjois-Asian kartat, jotka ovat ilmestyneet
1500-luvun keskivaiheille saakka, perustuvat Herodofin,
Plinius’en ja Marco Polon kertomuksiin. Kun eivät ympä-
röi koko Intian merta mailla, tekevät he Asian pohjoiseen-
ja itäänpäin paljon pienemmäksi, kuin’ se todella on, anta-

1 Marco Polo seurasi 1271 17 talli 18 vuoden ikäisenä isänsä Nicolon
ja setänsä Moffeo Polon kanssa sisä-Asiaan. Täällä viipyi hän vuoteen 1295
ja joutui tällä ajalla Kublai-kanin suureen suosioon. Tämä käytti häntä muun
muassa monissa tärkeissä, yleisissä asioissa, jonka kautta hän tuli hyvin tunte-
maan ne avarat maat, jotka tottelivat tämän hallitsijan valtikkata. Kotiin pa-
lattuaan nosti hänen mukanansa tuonia tavara suurta huomiota ja hankki hä-
nelle il Millionen nimen. Toiset arvelevat kuitenkin tämän nimen kuvaavan
sitä epäilemistä, millä kauan aikaa katseltiin hänen kertomuksiaan Kublai-kanin
maiden väkirikkaudesta ja varallisuudesta, mitkä kertomukset nyt tiedetään
olleen pääasiallisesti, todenmukaisia. „I 1 Millione" joutui sitten miellyttäväksi
karnavali-kuvaksi, jonka tuli keksiä niin monta ja suurta valetta kuin suinkin,
ja aina puheessaan liikkua miljoneilla. Mahdollista on kyllä, että Columbon
edelläkävijä ainoastaan tämän karnavaali-kuvan juurena olisi jälkimailmalle säily,
nyt, ellei hän vähän jälkeen kotiintuloaan olisi ottanut osaa sotaan Genuata vastaan,
jossa sodassa hän joutui vangiksi ja ellei hän vankeudessa olisi kertonut matka-
muistelmiaan toiselle vangille, joka ne pani kirjaan. Tämä teos herätti suurta
huomiota, ja levisi pian ensin jälennöksinä sitten painettuna monelle kielelle.
Sitä ei ole ruotsiksi, mutta Stockholman Kunink. Kirjastossa löytyy se sangen
tärkeänä, näihin saakka vaan vähän tunnettuna käsikirjoituksena 1300-luvun
koskipaikoilta. Siitä on tätä nykyä valokivipiirros-painos tekeillä.

1 Homines illius regionis sunt pulchri, magni, et corpulenti; sed sunt
multum pallidi... et sunt homines inculti, et immorigerati et bestialiter viventes.
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Vanhoja Pohjois-Asian karttoja.

vat meren sillä ilmalla kokonaan kiertää maan ja piirusta-
vat kaksi, mantereesta pohjoiseen pistävätä nientä. Niille
antavat he nimet Promontorium Scythicum ja Tubin

, ja aset-
tavat sitä paitsi lähelle pohjois-rannikkoa suuren saaren,
jonka kutsuvat Plinius’eri käyttämällä nimellä Insula Ta-

Mailmankartta Fra Mauren mukaan 1400-luvun keskipalkoilta.

Teoksesta: Il mappamondo di Fra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato
da D. Placido Zur la, Venezia 1806.

joka kenties vaan sattumalta soi samaan tapaan
kuin Ohin ja Jenisein välinen Tas niminen joki ja meren-
lahti. Vihdoin ovat karttojen reunukset koristellut eris-
kummallisten ihmisten kuvilla, joiden asunnot metsästäjät
ovat sijoittaneet näihin seutuihin, sitä paitsi luetellaan
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Marco Polon mainitsemia kaupunkeja enemmän tai vä-
hemmän.

Ei portugalilaisten matkat Intiaan ja itä-Asian saa-
ristoon, ei Amerikan löytö eikä ensimäinen mailmankierto
suuresti vaikuttaneet pohjois-Asian maantiedettä koskevaan
katselmustapaan. Uusi aikakausi siinä suhteessa alkoi vasta,
kun Eerberstein julkaisi teoksensa, Rerum Moscoviticarnm
commentarii, Vindobome 1549.1 Tähän teokseen kuuluu
kartta nimikirjoituksella: „Moscovia Sigismundi liberi ha-
ronis in Herberstein Neiperg et Gutnhag. Aimo MDXLIX.
Hanc tahulam ahsolvit Aug. Hirsfogel Viennse Austrise cum
gra. et privi. imp.“ 2

,
joka tosin käsittää vaan vähän osan

Sipiriaa, mutta kuitenkin osoittaa, että tieto pohjois-Yenä-
jästä nyt alkoi perustua todellisille havainnoille. Suuri me-
renlahti, merkitty nimellä Mare Glaciale (nykyinen Vienan
meri), pistää täällä Venäjän pohjois-rannikkoon; etelästä
laskee siihen suuri Vienanjoki niminen virta. Vienanjoen
rannoille on merkitty linnoja tahi kaupunkeja, joilla on ni-
met Solovoka (Solowets), Pinega, Colmogor, y. m. Kartalta
tapaa vielä nimet Mesen Peczora, Oby 3

,
Tumen y. m. Oby

saa alkunsa suuresta järvestä, jolla on Kythay lacus ni-
menä. Tekstissä mainitaan Irtish ja Papingorod, siinä pu-
hutaan myöskin mursuista ja jääkarhuista jäämeren ranni-
kolla 4

, sipirialaisesta ketripuusta, että samojedi merkitsee
itsensä-syöjää 5 y. m. Mursusta tehdään lavea kertomus.

1 von Herberstein’istä katso muist. 2 siv. 45 edellisessä osassa.
2 Kun se alkuperäisen painoksen kartta, joka on ollut käytettävissäni,

on maalattu ja siis valokivipiirrostukseen soveltumaton, otan tähän sen sijaan
jäljennöksen sen italialaisen painoksen kartasta joka on tehty vuonna 1550.
Itse kartta on tässä painoksessa pääasiallisesti sama kuin alkuperäisessä, mutta
tekonsa puolesta on se puhtaampi. Muuten löytyy vieläkin vanhempi Venäjän
kartta Sebastian Miinsterin Cosmographia universalis teoksen ensimäisessä pai-
noksessa. Tätä painosta en ole käsiini saanut, mutta Baselissa vuonna 1550
tehty, saman teoksen 3;rhas painos on minulla ollut. Sangen vaillinainen puu-
piirroskartta Venäjästä, jossa kuitenkin Ohi ja „Sybir“ löytyvät, on tähän teok-
seen otettu siv. 910. Vienanjoki ei täällä laske Vienan mereen, vaan järven
kautta, jolle ei Laatokan nimeä ole merkitty, Suomenlahteen; Astrahan, Assow,
Viipuri, Calmahori (Kolmogor), Solowki (Solowets) y. m. ovat jotenkin kohdal-
leen merkityt, ja Vienan mereen on uiva mursu sangen luontevasti kuvattu.

3 Obi-joesta puhutaan ensi kerta vuonna 1492 niissä keskustelemuksissa,
joita itävaltalainen lähettiläs Michael Snups piti Moskovassa hankkiakseen lu-
paa päästä matkustafiiaan sisä-Venäjään (Adelung, Uebersicht der Eeisenden
in Eussland s. 157).

- 4 Kuten olen maininnut puhuu Marco Polo jääkarhuista, vaan ei mursuista.
5 Herodot asettaa ihmissyöjät niille seutuville, joilla samojedit tätä nykyä

asuvat. Myöskin Plinius puhuu ihmissyövistä skytiläisista.
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Venäläiset valloittavat Sipirian.

Vielä mainitaan, että venäläinen suuriruhtinas lähetti kaksi
miestä, Simeon Theodorowitsh Kurhskin ja Pietro Uchatoi tut-
kimaan Petshoran itä puolella olevia maita y. m.

Herhersteinin teos, jossa myöskin tapaa ennen maini-
tun kertomuksen siitä, miten Istoma kiersi Europan poh-
jois-kären, julaistiin vaan muutamia vuosia ennen englanti-
laisten ja hollantilaisten ensimäisiä koillismatkoja, joista jo
ennen olen tehnyt lavean selingon. Niillä pantiin europa-
laisen Venäjän pohjoisin ja Asian jäämerirannikon läntisin
osa kartalle, mutta todellinen tieto Asian pohjois-rannikosta
kokonaisuudessaan saatiin vasta, kun venäläiset valloittivat
Sipirian. Tässä ei sovi ruveta kertomaan. niitä sotaretkiä,
joiden kautta koko tämä äärettömän avara maa joutui
Moskovan tsarin valtikkaan alaiseksi, eikä myöskään niitä
erityisiä metsästys-, kauppa- ja veroitusretkiä, jotka tätä
valloitusta edistivät. Mutta koska venäläisten valloittajien
vähinkin edistys, myöskin edisti tietoa ennen tuntematto-
mista maista, aion tässä mainita maantieteellisessä suh-
teessa tärkeimpien tapausten vuosilukuja, sekä vähän la-
veammin kertoa, niistä löytö- ja valloitusretkistä, jotka
kohdastaan ovat laajentaneet tietoamme kysymyksenalaisten
seutujen maantieteestä.

Sipirian valloitusta valmisteli alkuun rauhallinen kaup-
paliike 1

, jonka varakas, venäläinen talonpoika Änika, Stro-
ganowHn su’un esi-isä, alkoi länsi Sipirian villi-kansojen
kanssa, jotka hän osasta sai maksamaan vuotuista veroakin
Moskowan tsaarille. Hän sekä poikansa saivat tämän joh-
dosta puolivälissä 1500-lukua suuria läänityksiä Kama- ja
Tshusowaja-jokien ja niiden lisäjokien tienoilla, sekä oikeu-
den sinne rakentaa kaupunkeja ja linnoituksia, jonka kautta
heidän ennaltaan suuret rikkautensa vielä lisääntyivät. Näitä
avaroita alueita uhkasi vuonna 1577 suuri vaara, kun
kuusi ä seitsemän tuhatta kasakkaa Jermak TimofejeiPin

1 Pohjanperäinen kirjallisuus sisältää tapausten kanssa melkeen yhden-
aikuisen kertomuksen ensimäisistä venäläis-sipirialaisista kauppayrityksistä: Be-
sohryvinglie vander Samoyeden Landt in Tartarien, nieulijcks onder’t gbebiedt
der Moscoviten gebraclit. lyt de Russclie tale overgheset, Anno 1609. Amster-
dam by Hessel Gerritsz, 1612; latinaksi painettu saman kustantajan vuonna
1513 toimittamaan Descriptio ac Delineatio Geographica Detectionis Freti (Va-
lokivipiirr. uudist. Frederik Muller, Amsterdam 1878). Samassa teoksessa, eli
oikeammin pienten maantieteellisten kirjasten kokoelmassa, löytyy myöskin Isak
Massan käiltä Kola-niemen ja Piäsinan välisestä jäämeren-rannikosta.
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johtamina karkasi Tshusewajan tienoille, välttääkseen sitä
sotajoukkoa, jonka tsaari oli laittanut kukistamaan ja ran-
kaisemaan heitä kaikesta heidän rosvoamisestaan Donin,
Kaspian meren ja Wolgan seutuvilla. Päästäkseen näistä
rosvoista erilleen elätti Anikan pojanpoika Maxim Stro-
ganow Jermakia ja hänen joukkoaan, sekä yllytti myös
kaikin tavoin tätä rohkeata miestä aikomuksensa mukaan
valloittamaan Sipiriaa. Yalloitusretkelle lähdettiin 1579.
Vuonna 1580 meni Jermak Uralivuorten yli ja vaelsi
monen ottelun jälkeen vallankin länsi-Sipiriassa asuvia tar-
tareja vastaan, Tagil ja Tura jokia myöten Uumeniin ja
sieltä vuonna 1581 Toholia ja Irtishia myöten Kutshum-
kanin asunnolle Sihiriin, lähellä nykyistä Toholskia. Tästä
aikoja sitten hävitetystä linnoituksesta on koko pohjois-
Asia saanut nimensä.

Täältä hajaantuivat venäläiset äkkiä joka haaralle,
parhaasta päästä seuraten Sipirian suuria jokia toisesta
jokialueesta toiseen. Jermak tosin itse hukkui elok. 16/e
p. 1584 Irtish-jokeen, mutta hänen seuralaisensa levisivät
muutamissa vuosikymmenissä yli koko sen äärettömän suu-
ren alan. jota Keski-Asian aavikkojen pohjois-puolella kes-
tää Uralista Tyveneen mereen saakka, kaikkialla rakentaen
pieniä linnoituksia eli ostrogeja valtansa vahvistukseksi.
Jalot turkkieläimet Sipirian avaroissa metsissä vetivät ve-
näläisiä promyshlenejä puoleensa samalla kiihkovoimalla,
kuin kulta espanjalaisia onnenetsijöitä Etelä-Amerikassa.

1500-luvun loppupuolella olivat kasakat jo valloitta-
neet suurimman osan Irtish-Obin jokialuetta, ja sopeli-nää-
dän pyydystäjät olivat levinneet koilliseen 1 Tas-joelle, missä
sopelinäädän-pyydystys jonkun aikaa oli hyvin kannattavaa
ja synnytti Mangasei nimisen kaupunginkin, joka kuitenkin
pian taas joutui autiotilaan. Vuonna 1610 tulivat venä-
läiset turkisten pyytäjät Tas-joen alueesta Jeniseille, ja pe-
rustivat Turuchanskin kaupungin Jenisein lisäjoen Turu-

1 Omituista on, että Sipinään siirtyneiden etujoukko ensiksi levisi maan
pohjoisimpaan osaan, missä nyt on Tas, Turuchansk, Jakutsk, Kolyma, Anadyrsk.
Siihen oli epäilemättä etupäässä se syynä, ettei täällä asuvat kansat niin ponte-
vasti kuin eteläisemmät voineet vastustaa useinkin vaan vähälukuisia valloitta-
joita, mutta vaikuttavana syynä lienee myöskin ollut, että Sipirian kallisarvoi-
sinta ja kulotukseen sopivinta tavaraa, sopelinäädän-, majavan- ja ketunnahkoja
oli enin saatavana näistä pohjoisista seuduista.
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Kasakat iunkeuvat Jeniseihin, Lenaan ja Kolymaan.

chanin varrelle. Täältä oli aikomus tunkea veneissä Jää-
mereen ja sitten pitkin rannikkoa eteenpäin, mutta jäät
estivät kulkua. Seurauksena tästä retkestä oli kuitenkin
Piäsinä-joen löytö ja sen varsilla asuvien samojedien veroit-
taminen. Itäänpäin siirryttäessä ei nyt käytetty meritietä
vaan Jenisein lisäjokia. Niitä seuraten tuli Tunguskan läh-
teillä se vuoriharjanne vastaan, joka eroittaa Jenisein ja
Lenan jokialueet toisistaan. Sen yli mentiin, ja tavattiin
toiselta puolelta uusi vesijakso, joka vuonna 1627 johdatti
retkeilijät Lenalle, jonka jokialueesen kasakat ja metsästä-
jät tapansa mukaan kohta hajaantuivat metsästämään, tur-
kiksia vaihtamaan, ja etupäässä läheisiä heimoja veroitta-
maan. Mutta siihen ei tyydytty. Jo 1636 lähetettiin Jeni-
seiskhstä kasakka Elisei Busa tutkimaan niitä jokia, jotka
edempänä laskevat Jäämereen, ja veroittamaan sen ran-
nalla olevia asukkaita. Häntä seurasi 10 kasakkaa, joihin
sittemmin yhtyi 40 metsästäjää. Vuonna 1637 saapui hän
Lenan läntiseen suuhaaraan, josta hän kulki pitkin ran-
nikkoa Olonek-joelle, ja vietti sen luona talvea. Seuraa-
vana vuonna palasi hän maitse Lenalle ja rakensi siellä
kaksi „kotshia“ l

, joilla hän laski jokea alas jäämereen.
Soudettuaan viisi päivää pitkin rannikkoa itäänpäin löysi
hän Janan suun. Kolmen päivämatkan päässä joen suusta
tapasi hän jakuti-heimon, jolta sai sopelinahkoja ja muita
turkiksia runsaasti. Täällä vietti hän talven 1638—39,
rakensi uusia aluksia, meni niillä jälleen Jäämereen ja tuli
toiselle, Janan itäiseen suuhaaraan laskevalle joelle jossa
tapasi maa-majoissa asuvan jukagir-heimon, jonka luona
hän viipyi vielä kaksi vuotta kerätäkseen veroja sen paikka-
kunnan kansoilta.

Samaan aikaan löysi Ivanow Postnik maaltapäin Indi-
girka-joen. Kuten ainakin kiskottiin paikkakunnan jukagir-
heimoilta veroa, joka kuitenkin synnytti kahakoita, joissa
maan-asukkaat aluksi tähtäsivät kasakkien hevoisia, luullen
niitä ihmisiä vaarallisemmiksi. He eivät ennen olleet he-
vosia nähneet. Simovia rakennettiin, johon 16 kasakkaa

1 Latuskapohjaisia, puolikannellisia, 12 sylen mittaisia veneitä. Niiden
laidoitukset olivat puuvaarnoilla naulatut, ankkureiksi'käytettiin puunhaarukkoja,
joihin suuria kiviä oli sidottu, köysien asemesta käytettiin hihnoja ja parkitut
peuranvuodat ajoivat usein purjeiden virkaa. (J. E. Fischer, Sibirische Ge-
schichte, S:t Petersburg 1768, I s. 517).
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jätettiin. Nämä rakensivat veneitä, purjehtivat veroja kis-
koen jokea alas Jäämereen ja löysivät Alasei-joen.

Muutamia vuosia jälemmin näkyy Kolyma-joki löyde-
tyn, ja 1644 teki kasakka Michailo StaducMn sen luo si-
movian, josta sittemmin paisui pieni kaupunki, Nisiini Ko-
lymsk. Staduchinin tietoon tuli täällä kolme seikkaa, jotka
suuresti vaikuttivat seuraaviin löytöretkiin. Hän sai ni-
mittäin täällä tietoa siihen aikaan sotaisasta tshuktshilais-
kansasta, jonka hallussa oli vähän idemmässä oleva osa
pohjois-Asiaa. Maan-asukkaat ja näillä paikoilla ennen
käyneet venäläiset metsästäjät kertoivat myös, että Jääme-
ressä, Janan ja Indigirkan suun kohdalla, oli suuri saari,
joka kirkkaalla ilmalla näkyi maalle, ja jolle tshuktshit
talvella ajoivat peuroilla yhdessä päivässä Tshukotsba-joelta,
joka lännempänä Kolymaa laskee Jäämereen. Sieltä kävivät
he mursunhampaita noutamassa. Tätä saarta sanottiin
hyvin suurenlaiseksi ja pyydystäjät arvelivat „sitä Novaja
Semljan jatkoksi, jolla käy kansaa Mesenistä 11

. Wrangel
päättää tämän kertomuksen vaan tarkoittavan Krestowski-
saarta (yksi Karhusaarista). Tämä ei minusta näy uskot-
tavalta; luultavampi on, että se tarkoittaa sekä Uuden Si-
pirian saaria, että Wrangelin maata, ja kenties Amerikaa-
kin. Ettei venäläiset itse olleet löytäneet Liachow-saarta,
jota myöskin nimitetään Blishni-saareksi ja joka on korkea
ja niin lähellä mannerta, ettei sitä voi olla huomaamatta,
kun selkeällä ilmalla purjehtii Janan itä-puolella olevan
SwiatoinosTn ohi, todistaa, etteivät he vielä siihen aikaan
olleet matkustaneet Janan ja Indigirkan väliä meritse. Vih-
doin puhuttiin suuresta Pogytsha nimisestä joesta, jolle
purjehtimalla itäänpäin Kolyman suusta voi päästä hyvällä
tuulella kolmessa tai neljässä päivässä. Tämä oli ensi-
mäinen tieto Tyveneen mereen laskevasta Anadyr-joesta,
mikä tuli Sipirian valloittajien kuuluviin.

Nämä kertomukset kiihoittivat kohta kasakkoja ja met-
sästäjiä lähtemään uusille retkille. Alun teki Isat Ignatiew
Mesenistä, joka useiden metsästäjien kanssa vuonna 1646
laski Kolymaa alas Jäämereen ja sitten pitkin sen rannik-
koa itää kohden. Meri oli jäitä täynnä, mutta likinnä
maata oli jäätön uitti, jota myöten purjehdittiin kaksi vuo-
rokautta. Silloin saavuttiin lahtemalle, jonka rannalla käy-
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tiin ankkuriin. Täällä tapasiyat venäläiset, kuten jo ennen
olen maininnut, ensi kerran tshuktsheja. Täältä palasi
Ignatiew Kolymaan, mutta hänen saaliinsa pidettiin niin
runsaana ja hänen matkakertomuksensa niin viehättävänä,
että kohta ruvettiin seuraavaksi vuodeksi puuhaamaan uutta,
suurempata meriretkeä Jäämeren rannikolle.

Tällä kertaa rupesi Feodot Älexejew KolmogoEista ret-
ken johtajaksi, mutta metsästäjien pyynnöstä seurasi virassa
oleva kasakka mukana ruunun oikeutta valvomaan. Hänen
nimensä oli Simeon Iwanow Sin Deshnew, maantieteellisissä
kirjoituksissa tavallisesti tunnettu Deshnew'in nimellä. Hän
tahtoi tunkea sen suuren, idässä olevan joen suulle, josta
maan-asukkaat olivat antaneet vihiä ja jonka luultiin las-
kevan Jäämereen. Ensimäinen vuonna 1647 neljällä aluk-
sella tehty matka epäonnistui syystä, että meri olisi ollut
jäistä salpauksissa. Ettei näin kuitenkaan liene ollut asian
laita näkyy siitä, että seuraavana vuonna täydellä menes-
tymisen’toivolla pantiin uusi, suurempi retki toimeen. Luul-
tavampi on että näiden neljän aluksen miehistö oli liian
vähäinen uskaltaabseen mennä tshuktshien joukkoon, ja että
jääsuhteet vaan lykättiin pakoretken syyksi. Syytettäköön
Sipirian valloittajoita muuten mistä hyväänsä, arkamielisiä
ja kestämättömiä eivät he kuitenkaan olleet. Vastahakoi-
suudet jännittivät aina heidän voimiansa, niinpä nytkin.
Seuraavana vuonna 1648 varusteltiin seitsemän kotshia,
joiden kaikkien piti purjehtiman Jäämereen ja sitten pitkin
rannikkoa/ itäänpäin. Retki tarkoitti siellä olevien tunte-
mattomien maiden ja kansojen tutkimista, sekä veron kis-
komista oman kukkaron ja venäjän vallan laajentamisen
hyväksi. Möller arvelee kussakin veneessä olleen noin kol-
mekymmentä miestä, joka minusta tuntuu liialta, kun tie-
tää minkälaiset sipirialaiset alukset ovat ja miten vaikea
on elättää niin suurta väkijoukkoa eväillä tahi metsästys-
saalilla.

Neljästä laivasta ei kertomuksessa puhuta sen enem-
pää; ne näkyvät aikaisin palanneen. Muut kolme tekivät
sitä vastoin sangen merkillisen matkan. Niiden päällik-
köinä olivat kasakat Gerasim Arikudinow ja Simeon Desh-
new sekä metsästäjä Feodot Älexejew. Deshnew oli niin
varma hankkeen menestymisestä, että hän ennen lähtöä
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lupasi Anadyrissa kiskoa 7 kertaa 40 söpeli-näädän nah-
kaa veroksi. Sipirialaiset arkistot sisältävät, Mailerin mu-
kaan, matkasta seuraaväa: 1

1 •

Kesäkuun 30/2 o p. 1648 lähdettiin Kolymasta. Meri
oli jäätöntä; ainakin päästiin ilman sellaista vastusta, jonka
Deshnew olisi katsonut mainitsemista ansaitsevaksi, Suurelle
Tshukotskoi-noshlle. Tämän niemen sanoo Deshnew tyk-
känään toisenlaiseksi kuin Tshukatskaja-joen viereisen nie-
men. Se on nimittäin pohjoisen ja koillisen välillä ja on
Anadyria kohden lengollaan. Venäjän puolella laskee mereen
puro, jonka varrelle tshuktshit ovat tehneet rovion valaan-
luista. Vastapäätä nientä on kaksi saarta, joilla näkyi
tshuktsheja, huulet lävistettyinä. Tästä niemestä purjehtii
hyvällä tuulella kolmessa vuorokaudessa Anadyrille, eikä
raaitsekaan tule pisemraältä, sillä Anadyr laskee merenlah-
teen. Tshukotskoi-nosin eli, Wrangelin mukaan, edellisem-
män „pyhän niemen 11

, SwiatoinosHn (Serdzekamen) luona
joutui Ankudinowhn alus haaksirikkoon. Miehistö -pelastui
ja pääsi Deshnewhn ja Alexejew’in veneisin. Syysk. 30/2o
p. jouduttiin rannalla asuvien tshuktshien kanssa kahakkaan,
jossa Alexejew haavoittui. Vähän jälemraän joutuivat Desh-
newin ja Alexejewin kotshit iäksi toisistaan erilleen.

Myrsky ja vastatuuli ajeli Deshnewia sinne tänne vielä
lokakuussa. Vihdoin pysähtyi hänen laivansa lähelle Olu-
torsk-joen suuta 61° p. lev. Täältä matkusti hän 25 mie-
hensä kanssa Anadyrille. Toivottiin sen suupuolelta tavat-
tavan joitakuita maan-asukkaita, mutta seutu olikin asuma-
ton, joka pani valloittajat ahtaalle, sillä ruokavaroista oli
puute. Vaikkei Deshnew siis voinut saada maan-asukkailta
mitään lisäystä arvatenkin pieniin ruokavaroihinsa, onnistui
hänen kuitenkin tulla toimeen yli talven näillä paikoin.

1 G. P. Mailer, Sammlung russischer Geschichte, S:t Petersburg 1758.
•Möller sanoo tässä teoksessa (111 s. 5) vuonna 1736 jakutilaisen arkiston pii-
loista löytäneensä kertomuksen Deshnewin matkasta, josta ei ennen ollut tietoa
keisarillisessa kovissa eikä Sipirian perillä. Tämä ei kuitenkaan ole vallan
asianmukaista. Kauan ennen Mulleriä tiesi ruotsalainen sotavanki Strahlenherg,
että venäläisiä oli kulkenut meritse Kolymasta Kamtshatkaan. Sen hänen kart-
tansa osoittaa, joka on tehty hänen ollessaan Sipiriassa ja julaistu teoksessa;
„Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia", Stockholm 1730. Tälle
kartalle on Kolyman kohdalle mereen kirjoitettu: „Hic Kutheni ab initio per
Moles glaciales, quse flante Sorea ad Littera, flanteque Austro versus Mare
itenun pulsantur, magno Labore et Yitse Discrimine transvecti sunt ad Kegio-
nem Kamtszatkam."
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Vasta seuraavana kesänä tapasi hän maanasukkaita, joilta
suuri vero kovan taistelun perästä kiskottiin. Simovia ra-
kennettiin sille paikalle, mihin sittemmin Anaclyrski Ostrog.
perustettiin. Deshnewin täällä viipyessä ja surressa, miten
hän, kun veneet olivat hajalla, pääsisi Kolymaari takasin
tahi osaisi sinne maitse, saapui äkkiarvaamatta toukok. 5
(huhtik. 25) p. 1650 uusi joukko metsästäjiä hänen talvi-
majalleen.

Kertomus Jäämeren saarista ja Pogytsha-joesta, jonka
piti laskeman mereen kolmen tai neljän päivämatkan päässä
Kolymasta, oli nimittäin saanut aikaan uuden, kasakka Sta-
ditchinoin johdannonalaisen retken. Hän lähti kesäk. 15 (5)
p. 1647 veneillä Jakutskista, talvehti Janassa, matkusti
sieltä rekikulussa Indigirkaan ja rakensi siellä uudestaan
veneitä, joilla soudettiin Kolymaan. Huomattava on että
Staduchinhlta, juuri sen vuoksi että hän kulki maitse eikä
meritse Janasta Indigirkaan, jäi se suuri Jäämeren saari
löytämättä, josta niin paljon oli puhuttu. Seuraavana ke-
sänä (1649) purjehti Staduchin jälleen pitkin Kolyma-jokea
mereen ja sitten pitkin meren rantaa 7 vuorokautta itää
kohden, löytämättä hakemansa joen suuta. Hän palasi siis
tarkoitustaan saavuttamatta, tuoden mursunhampaita mu-
kanaan, jotka lähetettiin Jakutskiin ikäänkuin liitteenä sii-
hen kehoitukseen, että pyydystäjiä piti laitettaman Jääme-
relle näitä eläviä tappamaan. Sillä välin oltiin asukasten
kertomuksista saatu tietää missä Anadyr oikeastaan laskee
mereen, ja opittu tuntemaan maareitti sen ja Kolyman joki-
alueen välillä.- Useat kasakat ja pyydystäjät pyysivät nyt
saada asettua Anadyrin luo veroittaakseen siellä asuvia
kansoja. Se myönnettiinkin heille, Muutamat maan-asuk-
kaat pakotettiin rupeemaan oppaiksi. Simeon Motoran
johdatuksella lähdettiin liikkeelle ja päästiin vihdoin Ana-
dyrille Deshnewin simovialle. Staduchin lähti jälkeen ja
teki matkan seitsemässä viikossa. Hän joutui kuitenkin
pian Deshnewin ja Motoran kanssa riitaan, erosi heistä ja
lähti Penshina-joelle. Deshnew ja Motora rakensivat itsel-
leen veneitä Anadyrilla, lähteäkseen uusille löytöretkille,
mutta jälkimäinen kaatui 1651 tappelussa maan-asukkaita
vastaan, joita nimitettiin amideiksi. Nämä olivat ensimäi-
seksi kaikista Tyvenen meren rannalla asuvista maan-asuk-
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kaista maksaneet „jossak“ia Deshnewille, ja hän oli silloin
jo joutunut heidän kanssaan riitaan ja hävittänyt yhden
heimon juurta jaksain.

Vuonna 1652 laski Deshnew Anadyr-jokea alas ja
löysi seii suusta mursukarin, josta hän toi mursunhämpaita
mukanaan. Deshnewin ja Seliwestrowin 1 välillä syntyi sit-
ten Jakutskhn virastojen edessä riita löytöoikeudesta tähän
mursukariin, ja näistä riitakirjoista on Miiller ottanut ker-
tomuksensa Deshnewin matkasta. Ainoastaan tämän riidan
kautta ovat yksityisseikat tässä merkillisessä meriretkcssä
säilyneet unohduksiin joutumasta.2

Vuonna 1653 alkoi Deshnew koota aineita rakentaak-
seen laivoja, joilla meritse laitettaisi koottua tavaraa Ko-
lymalle, mutta aineiden ja tarpeellisen varustelun puut-
teessa täytyi hänen luopua tästä hankkeesta, lohduttaen
itsensä asukasten sanalla, ettei meri aina ollut yhtä jää-
töntä kuin hänen ensimäisellä matkallaan. Pakosta viipyi
hän vielä vuoden Auadyrilla ja teki 1654 uuden pyydys-
tysretken mursukarille, jossa kohtasi ennen mainitun Seli-
vestrowin. Täällä tapasi hän raaan-asukasten (korjäkien)
joukosta erään jakutilaisen vaimon, joka oli ollut Ankudi-
nowhlla. Kysyttäessä mihinkä hänen herransa oli joutunut,
vastasi vaimo Feodotin ja Gerasimiu (Ankudinowin) kuol-
leen kerpuukkiin, ja kaikki heidän seuralaistensa tulleen
murhatuksi paitsi muutamia, jotka pääsivät veneisin pakoon.
Näkyy siltä kuin olisivat nämä pitkin rannikkoa tunkeuneet
aina Kamtshatka-joelle saakka. Kun nimittäin Atlassow
vuonna 1697 valloitti Kamtshatkan, kertoivat maan-asuk-
kaat, että eräs Feodotow (luultavasti Feodot Alexejewin
poika) aikoja sitten muutamien kurappalien kanssa oli asu-
nut heidän luonaan ja naineet heidän vaimojaan. Heitä
pidettiin melkeen jumalallisessa kunniassa. Heitä pidettiin
haavoittumattomina, kunnes kerran tappelivat keskenään,
jolloin kamtshatkalaiset huomasivat erehtyneensä ja surma-
sivat heidät. 3

1 Seliwestrow oli seurannut StaducMn’ia hänen jäämeri-matkallaan ja
tämän kehoituksesta laitettu valtion puolesta mursunhampaita kokoomaan. Hän
näkyy tulleen Anadyriin maitse.

2 Matkan pääkohdat lienee Strahlenherg suullisesti saanut tietää venä-
läisiltä pyydystäjiltä ja kauppiailta.

3 Mailerin mukaan. Krasheninnikow (Histoire et description du Kam-
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Merikulkua Jäämerellä 1600-lumlla.

Deshnew’in Staduchinhn ja heidän seuralaistensa mat-
kojen kautta tultiin vähitellen tuntemaan Anadyr-joen juoksu
sekä siellä asuvat kansakunnat. Mutta vielä puuttui tarkem-
pia tietoja niistä saarista, joita piti oleman jäämeressä, ja
ihmetellä täytyy, että niin suuret vastukset kohtasivat näin
yksinkertaista maantieteellistä tehtävätä suoritettaessa. Syynä
oli kaiketi se, ettei sipirialaiset merimiehet koskaan uskal-
taneet siirtyä kauaksi rannasta, joka heidän huonoihin aluk-
siin nähden onkin hyvin ymmärrettävä. Pitkin Jäämeren
rannikkoa näkyy sitä vastoin vilkas meriliike vallinneen
Lenan ja Kolyman välillä, vaikka näistä matkoista ainoas-
taan ne ovat tulleet meidän tietoomme, jotka syystä tai
toisesta ovat synnyttäneet riitajuttuja, tahi erinomaisten
vaarojen ja vastusten kautta nostaneet huomiota.

Vuonna 1650 lähetettiin Andrei Goreloi meritse Ja-
kutskista veroittamaan niitä heimoja, jotka asuivat Indi-
girkan lähteillä ja sen lisäjoen, Moman, varsilla. Hän pääsi
onnellisesti Swiatoinosin ohi Kroman laskulahdelle, mutta
täällä salpaantui hän jäihin ja ajelehti niiden seassa me-
relle. Ajelehdittuaan kymmenen vuorokautta täytyi hänen
luopua laivasta, joka pian musertui rikki, ja astua jalkasin
jäätä maalle. Marrask. 22/i 2 päivänä saapui hän Ujandino-
simovialle, jossa nälkä talvella oli vallalla, koska laivat,

joiden piti ruoka-aineita tuoman , joko olivat hukkuneet tahi
pakosta pyörtäneet takasin; tämä seikka osoittaa, että siihen
aikaan säännöllinen merenkulku osittain oli olemassa jää-
meren rannikoilla.

Samana vuonna matkusti kasakka Timofei Buldakow
meritse Lenalta Kolymalle ruvetakseen sillä seudulla ko-
mentajaksi. Hän saapui onnellisesti Kromalle, mutta sal-
paantui siellä jäihin ja ajaantui merelle. Nyt päätti hän
pyrkiä jäätä myöten maalle, mutta se ei ollutkaan helppo
tehtävä. Jää, joka jo oli puolen sylen paksuista, hajosi
yhtäkkiä tuhansiin palasiin, ja laivat ajaantuivat kovassa
tuulessa yhä edemmäksi rannasta. Näin tapahtui monta
kertaa perätysten. Kun meri vihdoin jälleen jäätyi, jätet-
tshatka, Amsterdam 1770, II s. 292) kertoo, selvästi Kamtshatkalla saatujen
tietojen mukaan, että Nikul-jokea nimitetään Feodotowshinaksi Feodot Alexe-
jewin mukaan, joka ei ainoastaan tunkenut sinne, vaan myöskin kiersi Kam-
tshatkan eteläisen niemen Tigil-joelle, missä hän seuralaisinensa Mailerin ker-
tomalla tavalla surmattiin.
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tiin laivat, ja saavuttiin nälästä, kerpuukista, työstä ja kyl-
mästä uupuneina viimein Indigirkan suun kohdalla maalle.
Kertomus Buldakowhn matkasta on merkillinen, koska siinä
sanotaan kohdatun kasakkoja, kauppamiehiä ja pyydystäjiä
kahdessatoista kotshissa, jotka olivat matkalla sekä Lenasta
idässä oleville jokiloille, että Kolymalta Indigirkalle ja Le-
nalle. Eämä osoittaa nimittäinkuinka vilkas liike silloin oli
kysymyksenalaisessa osassa Jäämertä. Samaa todistaa Nikifor
Margitiinkin kertomus. Ruhtinas hvan Petrowitsh Barjatin-
skyn ollessa voivodiua Jakutskissa (1667—75), matkusti
Malgin kauppias Andrei Woripajewdn kanssa meritse Le-
nalta Kolymalle. Tällä matkalla osoitti luotsi koko mie-
histölle kaukana meressä, Kolyman suusta lännessä olevata
saarta. Kun tämä, Malginin päästyä Kolymalle, joutui pu-
heeksi, mainitsi eräs kauppias, Jakob Wiätkä., että, kun
hän kerran purjehti yhdeksällä kotshilla Lenalta Kolymalle,
ajoi tuuli kolme niistä tähän saareen, ja että maissa käy-
neet miehet tapasivat siellä outojen eläimien jälkiä, vaan
asukkaita ei ollenkaan.

Näihin kertomuksiin ei kuitenkaan luotettu. 1700-
luvun alkupäässä tehtiin siis uusia tutkimuksia ja uusia
retkiä. Eräs kasakka, Jakob PermaJcow , kertoi Lenan ja
Kolyman väliä kulkiessaan Sviatoinosin edustalla nähneensä
saaren, josta ei hän tiennyt oliko se asuttu vai ei, sekä
myöskin Kolyman suun kohdalla olevan saaren, jonka voi
maalle eroittaa. Kasakka Merkurei Wagin lähetettiin nyt
tätä seikkaa selvittämään. Toukokuussa 1712 matkusti hän
Permakowhn kanssa koirilla jäätä myöten Swiatoinosista
vastapäätä olevalle, PermakowMn näkemälle saarelle. Se
oli metsätön ja asumaton ja sen kiertämiseen arvattiin ku-
luvan 9-—12 päivää. Tämän saaren takaa näki Wagin
toisen, jolle hän ei kuitenkaan ruoan puutteen tähden voi-
nut päästä. Hän päätti siis palata takasin lähteäkseen sen-
raavana vuonna paremmin varustettuna uudelleen tänne.
Paluumatkälla nähtiin kovaa nälkää ja, päästäkseen näin
vaarallista ja vaivalloista löytöretkeä uusimasta, murhasi
miehistö PermakowTn, WaginMn ja tämän pojan. Rikos tuli
ilmi, ja tietomme Europalaisten ensimäisestä käynnistä Uu-
den Sipirian saarilla perustuu vaan murhamiesten tutkin-
nossa tekemiin ilmoituksiin. Möller epäilee koko juttua.
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Vuonna 171.2 koki Wasilei Staduchin meritse, javuonna
1714 yrittelivät Alexei Markoiv ja Qrigorei Kusakow koirilla
tunkeudu näille saarille, mutta siitä ei tullut mitään. Kym-
menen vuotta jälemmin sai „vanha taru“ Jäämeressä ole-
vista saarista taas erään Sin Bajorski Feodot Amossovlin
retkelle, jolla hänen piti veroittaman saarten asukkaat,
mutta jäät estivät häntä perille pääsemästä. Matkalla ta-
pasi hän erään Ivan Willegin nimisen pyydystäjän, joka
sanoi toisen pyydystäjän, Grigorei Sankiriin , kanssa matkus-
taneensa jäitse Tshukotskaja-joen suusta mainituille saarille.
Hän ei ollut nähnyt ihmisiä eikä metsää, muuta kuin au-
tioita majoja. ulottui tämä maa Janan suusta
Indigirkan ja Kolyman ohi siihen seutuun, jossa shela-
git, eräs tslmktshilainen heimo, asuu“. Tämän oli hän
saanut tietää eräältä Kopai nimiseltä shelagilta, jonka ko-
dissa hän edellisenä vuonna oli käynyt. Päästäkseen me-
ritse tähän maahan oli siitä rannasta lähteminen, missä
shelagit asuivat, koska meri siellä oli jäättömämpää.

Kun ei Amossow meritse päässyt määränsä päähän,
matkusti hän sinne jäitse jo samana vuonna, marraskuussa
1724, mutta hänen kertomuksensa maasta eroaa paljon
edeltäjiensä kertomuksista, ja Möller näkyy suuresti epäile-
vän, pitääkö se ollenkaan paikkaansa. 1 Kasakkaeversti Shes-
takowHn karttaan nojautuen ovat Delisle ja Buache panneet
tämän uuden maan kartalleen lisäten, että -shelagi Kopai
on siellä asunut ja siellä joutunut -venäläisten vangiksi.
Möller tietää kuitenkin kertoa, ettei mainittu eversti osan-
nut lukea eikä kirjoittaa. Kopai ei myöskään asunut saa-
ressa vaan mantereella, eikä liion koskaan ollut venäläisten
vankina, vaikka hän, maksettuaan heille vuosina 1723 ja
1724 veroa, kyllästyi siihen ja tappoi muutamia Amos-
sow’in väestä, jonka jälkeen hän katosi kuuluvista. Möller
moittii ankarasti väärää ilmoitusta Kopaista, mutta tämä
oppinut akatemikko hairahtuu itse enemmän, kun hän kat-

1 Huomattava on, että vanhimmat kertomukset Jäämeren saarista tar-
koittavat neljää eri maata, nimittäin: 1, Lenan suun ja Swiatoinosin edustalla
olevia Uuden Sipirian saaria. 2. Karhusaaria. 3. Wrangelin maata. 4. Ame-
rikan koillis-nurkkaa. Näiden kertomusten vastakohdat riippuvat epäilemättä
siitä, että Uuden Sipirian asumattomat ja metsättömät saaret ovat joutuneet
väkirikkaan ja metsäisen Amerikan, pienten Karhusaarten, Wrangelin maan
y. m. kanssa vaihdokseen.
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soo sopivaksi jättää kaikki pyydystäjien ja. kasakkojen ker-
tomukset Sipirian Jäämeren saarista ja maista vallan sik-
sensä. Kaikki nämä maat ovatkin poisjätetyt Pietarin Aka-
temian vuonna 1758 toimittamasta kartasta. 1 Se on tässä
suhteessa paljon vaillinaisempi sitä kartanlehteä, joka seu-
raa StrahlenhergTn kirjaa. 2

Ennenkuin alan kertoa suuren pohjoisen retken mat-
koista, aion vielä puhua Kamtshatkan löytämisestä. Edelli-
sestä näkyy, että jo jotkut Deshnewhn seuralaisista tunki-
vat Kamtshatkaan saakka, mutta heidän tärkeästä löydös-
tään ei Moskovassa tietty mitään. Kuitenkin mainitaan
Kamtshatkaa jo kertomuksessa Evert Ysbrants Ides’en lä-
hetysmatkasta Kiinaan 1692—95 3

; tietoja oli siitä luulta-
vasti saatu etäälle harhailevilta Sipirian asukkailta. Nämä
kertomukset olivat kuitenkin sangen vaillinaisia, ja piätde-
sätnikkää (s. o. viidenkymmenen miehen päällikköä) Wolo-
domir Atlasscnv'ia Anadyrskista pidetään siis Kamtshatkan
löytäjänä.

Kun Atlassow oli päällikkönä Anadyrskissa, lähetti
hän vuonna 1696 kasakka Lukas Semenow Sin Moroskon
16 miehen kanssa veroittamaan etelässä asuvia kansoja.
Toimi suoritettiin, ja palattuaan kertoi Moresko ei ainoas-
taan käyneensä korfäkieu luona, vaan myöskin tunkeuneensa
lähelle Kamtshatka-jokea, sekä siellä valloittaneensa kam-
tshatkalaisen ostrogin, jossa hän tapasi tuntemattomalla
kielellä tehtyjä käsikirjoituksia, jotka sittemmin saatiin tie-
tää Kamtshatkan rannalle ajautuneiden japanilaisten omiksi. 4

Tämä oli sipirian valloittajille ensimäinen muistutus Japa-
nin läheisyydestä.

1 Nouvelle carte des decouvertes faites par des vaisseaux russiens aux
cötes inconmies de PAmerique Septentrionale avec les pais adiacentes, dressåe
sur des memoires authentiques des ceux qui ont assiste & ces decouvertes et
sur d’autres connoissances dont ou rend raison dans un memoire separe. S:t
Petersbourg, PAcademie imperiale des- Sciences 1758.

3 Yllämainittuja, Sipinässä tehtyjä löytö- ja valloitusretkiä kertoellessaui
olen seurannut ./. E Fisheria, Sibirisclie Gesohichte, S:t Petersburg 1768 ja
G. F. Maileria, Sammlung Russischer Geschichte, S:t Petersburg 1758.

3 Dreyjährige Reise nach China etc. Frankfurt 1707. 20 luk. Eusi-
mäinen painos ilmestyi Hampurissa 1698.

4 Mailer, 111 s. 19. Jo Witsen puhuu (1705. Nieuwe uitguaf 1785, s. 670)
Atlassowhn tekemästä Kamtshatkan valloittamisesta (Bericht gedaen door zeker
Moskovisch krygs-bediende Wolodimer Otlasofd, hooft-man over vyftig etc.) At-
lassow’in itsensä suullisesti tekemä kertomus on painettuna Strahlenbergän mat-
kakertomuksessa s. 413. Strahlenherg pitää Kamtshatkaa ja Jessoa samana
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Seuraajana vuonna kulki Atlassow itse suuremmalla
joukolla Moroskon raivaamaa tietä, ja tunki aina Kam-
tshatka-joelle saakka, jonka varrelle hän valloittamisen mer-
kiksi pystytti ristin, johon oli kirjoitettu: Vuonna 7205
(s. o. 1696) pystytti piätdesätnikka Wolodomir Atlassow
heinäkuun 13 päivänä seuraajiensa kanssa, kaikkiaan 55
miestä, tämän ristin. Atlassow rakensi sitten Kamtshatka-
joelle simovian, jota sittemmin varustettiin, ja joka sai ni-
mekseen Werchni Karatshatskoi Ostrog. Täältä levittivät
venäläiset valtaansa, mutta saivat yhäti kokea vastarintaa,
kunnes hirveällä tavalla kukistivat 1730 vuoden kapinan.

Vuonna 1700 matkusti' Atlassow Moskowaan, tuoden
mukanaan Kamtshatkan rannalla haaksirikkoon joutuneen
japanilaisen, sekä kootun veron, 3200 soopelin-, 10 meri-
saukon-, 7 majavan-, 4 saukon-, 10 harmaan ketun-ja 191
punaisen ketunnahkaa. Hän otettiin armollisesti vastaan,
määrättiin Jakutskin kasakkojen päälliköksi ja käskettiin
päättämään Kamtshatkan valloituksen. AtlassowTn sota-
ja löytöretket taukosivat vähäksi ajaksi syystä että hän
paluumatkallaan Jakutskiin ryösti venäläisen, kiinalaisella
tavaralla lastatun laivan, joka tapaus ansainnee mainitse-
mista, koska se kuvaa tämän Kamtshatkan Pizarron luon-
netta. Vasta vuonna 1706 laskettiin hän irti ja sai jäl-
leen entisen päällikkötoimensa Kamtshatkassa. Hän kiel-
lettiin kaikkea väkivaltaisuutta harjoittamasta ja kehotet-
tiin innolla uusia maita etsimään; mutta kiellosta ei hän
paljon piitannut, joka nosti alituista valitusta 1 ja synnytti
kapinaa jo ennestään vallattomissa kasakoissa. Vihdoin tap-
poivat oraat maanmiehet vuonna 1711 sekä AtlassowTn että
useoita muita päällikköjä. Sovittaakseen rikostaan ja väli-

maana. Krasheninnikow’in teoksessa (ranskalainen painos 1770, II s. 291)
löytyy, nähtävästi tarujen mukaan tehty kertomus maan valloituksesta. Tässä
kertomuksessa sanotaan Moroskon ja AtlassowÖn matkat tehdyiksi vuosina 1698
ja 1699.

1 Muun muassa ilmoitettiin, että hän teettääkseen viinapannua antoi su-
lattaa kaiken ruunulle kuuluvan vasken. Kun kasakat ensiksi saapuivat Kam-
tshatkaan ja maan-asukkaat melkein taistelutta tunnustivat heidän valtansa,
olisi elämä heistä tuntunut sangen mukavalta, ellei väkijuomia tykkänään olisi
puuttunut. Hätä pakoitti viimein nämä hurjat retkeilijät rupeemaan kemiallis-
teknillisiin koetustöihin, joista Krasheninnikow tekee jotenkin lavean selingon
(main. teos II s. 369). Monen vastuksen perästä onnistui heidän vihdoin siellä
kasvavasta sokerinpitoisesta yrtistä tislata viinaa, ja siitä ajasta on tätä juomaa,
jota itse nimittävät rakaksi, ollut viljalta maassa.
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taakseen rangaistusta rupesivat murhaajat Anziphorow ja
Ivan Kosirewskoi 1 valloittamaan vielä kukistamatonta osaa
Karntshatkasta ja Kurilien saariryhmän kahta pohjoisinta
saarta. Etelässä olevista maista saatiin tietoja lisäksi muu-
tamilta japanilaisilta, jotka 1710 olivat Kamtshatkaan ajau-
tuneet.

Aluksi oli Kamtshatkaan mentäessä aina kierretty
Anadyrskin kautta. Mutta vuonna 1711 käski itä-Sipirian
löytöretkien innokas harrastaja, Jakutskin voivodi Jlorofel
Trauernicht, Ohotan päällikön, Sin Bojarski Peter Guturowln
matkustamaan meritse Ohotasta Kamtshatkaan. Tästä ei
kuitenkaan mitään tullut, koskei Ohotassa ollut merikel-
poisia aluksia, ei merimiehiä, eikä edes kompassin tuntevia
henkilöitä. Muutamia vuosia myöhemmin lähetti kuvernöri,
ruhtinas Gagarin,

mainittuun kaupunkiin Ivan Sorokaumowln
ja 12 kasakkaa valmistelemaan tätä matkaa. Laivojen ja
merimiesten puutteessa ei siitä nytkään tullut mitään, ja
Sorokaumow, joka oli saanut monta rettelöä aikaan, van-
gittiin ja lähetettiin kuvernörille takasin. Nyt antoi Pie-
tari I käskyn, että ruotsalaisista sotavangeista piti valittaman
miehiä,

jotka olivat merielämään perehtyneitä ja lähetettämän
Ohetaan. Niiden piti siellä rakentamaan veneen ja, kompas-
silla varustettuina

,
muutamien kasakkien kanssa meritse mennä

Kamtshatkaan ja palata takasin. 2 Täten avattiin merikulku
Ohotan merellä. Niiden ruotsalaisten joukossa, jotka tämän
avasivat mainitaan eräs, Strahlenherghn sanan mukaan lai-
vanveistäjänä ollut ruotsalainen korprali Henrik Busch .

3

Miillerin mukaan, joka vielä vuonna 1736 tapasi hänet
Jakutskissa, oli hän syntynyt Roomissa Hollannissa, oli
sitten monessa kohden palvellut matruusina, ja vihdoin
ratsuraiehenä ruotsin armeijassa, kunnes hän 1706 Wiipu-

1 Hän rupesi sitten IgnatiewHn nimellä munkiksi, tuli 1730 Pietariin ja
teki itse kertomuksen vaiheistaan, löydöistään ja ansioistaan, joka ensiksi pai-
nettiin Pietarin sanomalehtiin 26 p. maaliskuuta 1730, sittemmin myös ulko-
maalla (Mailer, 111 s. 82).

2 v. Baer, Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiohes, XVI s. 33.
3 Dnjeperilla vuonna 1709 vangittu skånilaisen hevosrykmentin luutnantti

Ambjörn Molin otti myöskin osaa näihin retkiin. Vertaa „Berättelse om de i
Stora tartariet hoende tartarer, som träffats längst nordost i Asien pä ärke-
hiskop E. Benzelii begäran upsatt af Ambjörn Molin", jonka teoksen Avg. Strind-
berg 1880 on julaissut Stockholmassa, Linköpingin kirjastossa olevan käsikirjoi-
tuksen mukaan.
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rissa joutui vangiksi. Eusimäisestä matkastaan Oliotan
meren halki kertoo Möller seuraavaa.

Oliotaan tultua rakennettiin laiva, melkein saman-
lainen kuin ne lotjat, joita Arkangelilaiset ja Meseniläiset
käyttävät Wienan merellä ja Novaja Semlja-matkoillaan.
Laiva oli vankasti tehty; sen pituus 8 : /2 syltä, leveys 3

sen syvyys lastattuna 3 1/2 jalkaa. matka
tehtiin kesäkuussa 1716. Alettiin purjehtia pitkin rannik-
koa koillista kohden, mutta sopimaton tuuli ajoi laivaa,
melkein vastoin matkustajain tahtoa, meren halki Kam-
tshatkaan. Ensimäinen maa mikä nähtiin oli Tigil-joen
pohjois-puolella mereen pistävä niemi. Kun rannikko oli
tuntematon ei kohta noustu maalle, mutta yhtäkkiä kääntyi
tuuli ja ajoi laivan takasin Ohotan rannikolle. Kun tuuli
jälleen kääntyi, palattiin takasin ja laskettiin ankkuri onnelli-
sesti Tigilin luona. Maalle lähetetyt miehet tapasivat vaan
autioita asumuksia. Suurta laivaa peläten olivat nimittäin
karatshatkalaiset pyhäisseet metsiin. Täältä purjehdittiin
kauan pitkin rannikkoa etelää kohden ihmisiä turhaan ha-
kien, kunnes vihdoin saatiin laini eräs kamtshatkalaistyttö,
joka kokosi syötäviä juuria. Siitä tehtiin liehtari, joka neu-
voi heille ihmisten asumuksia ja kasakkoja, jotka olivat
lähetetyt veroa ottamaan. Talvea vietettiin Kompakova-
joella. Talvella loi meri itsestään valaan, jonka ruumiissa
oli harppuuni europalaista tekoa ja latinalaisilla kirjaimilla
varustettu. Laiva lähti toukokuun puolivälisssä (n. ajanlask.)
1717 talvisatamastaan, mutta joutui jäihin, joiden sekaan
se jäi puoleksi kuudetta viikkoa. Sen kautta tuli ruoka-
aineista kova puute. Heinäkuun lopussa tultiin jälleen
Oliotaan. Siitä ajasta on tämän kaupungin ja Kamtshat-
kan välillä ollut säännöllinen merikulku. Päällikkönä en-
simäisellä matkalla Ohotan meren halki oli kasakka So-
kolow. 1

Nyt kertomastani näkyy, että pyydystäjien ja kasak-
kojen löytöretkien kautta jo 1700-luvun alussa oltiin saatu
jotenkin oikea käsitys maista ja jokien juoksusta koillis-
Asiassa. Mutta kun Deshnewhn löytöjä epäiltiin, jos niistä

1 Mailer, 111 s. 102. Busch’in suullisen ilmoituksen mukaan. Strahlen-
berg’in kertomuksessa tästä matkasta (s. 17) näkyy olevan monta virhettä.
Vuosi ilmoitetaan 1713:ksi, paluumatka sanotaan tehdyksi kuudessa päivässä.
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olikaan mitään tietoa, niin oltiin edelleen epäselvällä yh-
distikö kapea kannake Asian Amerikaan koillisessa samalla
tavalla kuin Airikaan, eli kuten Pohjois-Amerikan Etelä-
Amerikaan, vai eikö. Ymmärtääkseen, miten ihmisiä oli
voinut levitä vanhasta mailmasta uuteen, kannatettiin kauan
suurella innolla edellistä mielipidettä. 1 Sen verran kuin
tiedetään ei liioin kukaan, ei europalainen eikä maan-asu-
kas ollut käynyt metsästyksellä Asian pohjoisimmassa nie-
messä, jonka vuoksi sille omannettu asema perustui pelk-
kiin luuloihin. Olipa esim. kyllä mahdollista, että Asiasta
pisti niemi lähelle pohjoisnapaa, tahi että Piäsinan ja Olo-
llekin väliltä lähti leveä kannake, joka yhdisti tämän maan-
osan tunnetun osan asialaiseen polarimaahan. Obi-joen suun
ja Japanin väliseltä avaralta matkalta ei ollut olemassa
ainoatakaan luotettavaa paikanmääräystä eikä maantieteel-
listä mittausta, ja Wenäjän itäisimmän alueen ja Japanin
keskimäisestä asemasta elettiin täydellisessä tietämättömyy-
dessä. 2 Vaikea oli sovittaa venäläisten karttoja portugali-
laisten ja hollantilaisten karttoihin niissä kohdin, missä näi-
den eri kansojen löydöt koskettivat toisiinsa, joka olikin
sangen luonnollista, koska Sipiria siihen aikaan tehtiin
idästä länteen 1700 kilometeriä lyhyemmäksi kuin se todella
on. Saattaakseen tämän selville ja lisätäkseen tietoja siitä
maanosasta, missä ihmisiä ensiksi ilmestyi, mutta luultavasti
etupäässä solmitakseen kauppaliittoja ja keksiäkseen uusia
kauppateitä, varusteli Pietari suuri viimeisinä hallitusvuo-
sinaan maantieteellistä retkeä, joka on suurenmoisempia mitä
historia tietää. Se pantiin kuitenkin vasta hänen kuoltuaan
toimeen ja sitä puuhattiin monena vuonna niin suurin mää-
rin, että sen johdosta Sipirian erämaiden asukkaille mää-
rätty kyytivelvollisuus sanotaan näännyttäneen koko kansa-

1 James Burney, joka ensiksi oli luutnanttina yhdellä kapteni Cook’in
laivalla Beringin salmen pohjoispuolella purjehdittaessa, sittemmin kaptenina ja
Royal Societyn jäsenenä, katsoi vielä 1819 toteen näyttämättömäksi, että salmi
eroittaa Asian Amerikasta. Hän epäili nimittäin Deslmewln matkakertomuksen
todenperäisyyttä. Vertaa James Burney, A chronological History of North-
eastern Yoyages of discovcry, London 1819, s. 298, ja erästä Burneyn kirjoi-
tusta, joka on painettu Transactions of the Royal Society’ssa 1817. Bumeyn
siinä lausumia mielipiteitä vastusti kapteni John Dundas Cochrane teoksessaan:
Narrative of a pedestrian journey through Russia and Siberian Tartary, 2:nen
painos, London 1824, Appendix.

2 Ensimäiset tähtitieteelliset paikanmääräykset Sipiriassa lienevät ruotsa-
laiset sotavangit tehneet; ensimäiset Kiinassa jesnitat (vertaa Strahlenherg , s 14).
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kunnat. Nykyään luetaan kaikki sen eri osastot yhteisellä
nimellä »suureksipohjoismaiseksiretkeksiu . BeringMn, Miiller’in,
Gmelinhn, Steller’in, Krasheninnikoffin y. m. kirjoitukset ovat
ikuisiksi ajoiksi tälle retkelle saavuttaneet suuren maineen,
ei ainoastaan maantieteen vaan myöskin kansatieteen, sekä
eläin- ja kasvitieteen historiassa, ja vielä tänäkin päivänä
täytyy tutkijan, puheen ollessa pohjois-Asian luonnonsuh-

Asian kartta
venäläisen- Tiedeakatemian vuonna 1737 toimittamasta kartastosta.

teista, nojautua näihin teoksiin. Ennenkuin lopetan tämän
lu’un tahdon siis muutamalla sanalla esitellä tämän retken
pääjuonteita.

Suuren pohjoismaisen retken alkuna oli „ensimäinen
retki Kamtshatkaan“. Sitä johti tanskalainen Vitus Bering,

jota seurasi luutnantti Morien Spangherg, myöskin tanska-
lainen syntyjään, sekä Älexei Tshirikow. He lähtivät helmi-
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kuussa 1725 Pietarista, ja kulkivat maitse läpi Sipiriau
vieden mukanaan tarpeellisia aineita rakentaakseen Kam-
tshatkassa laivan, jolla löytöretkelle piti lähdettämän. Yli
kolme vuotta kului tähän matkaan eli oikeammin tähän
maantieteelliseen retkeen, jolla varustelua ja Europasta tuo-
tuja laivanrakennus-aineita kulotettiin pitkin Irtish, Ohi,
Ket, Jenisei, Tunguska, liira, Aldam, Maja, Judoina ja Urak
jokia. Vasta 15/ rp. huhtikuuta 1728 kävi aloittaminen
laivan rakennusta Nisiini Kamtshatskoi Ostrogissa, ja heinä-
kuun 21/io päivänä lähti se veistämöltä, ja saman kuun 31/20

päivänä lähti Bering matkalle.
Hän purjehti koillista kohden Kamtshatkan rannikkoa

seuraten ja pannen sen kartalle. Elokuun 19/ s päivänä
tapasi hän 64° 30' p. lev. tshuktsheja, joita venäläiset sil-
loin vielä pitivät erinomaisen urhollisina ja raivokkaina.
Ensiksi tuli yksi heistä laivalle istuen kahdella pudistetulla
hylkeennahalla, tiedustellakseen miksi laiva oli sinne saa-
punut"; sitten kävi heidän nahkainen venheensä laivan ky-
lelle. Heidän kanssa keskusteltiin korjäkiläisen tulkin avulla.
Elokuun 21/io päivänä löydettiin S:t Lawrence-saari, ja sa-
man kuun 26/is päivänä purjehdittiin 67° 18' kohdalla Asian
koillisimman niemen ohi, jossa huomattiin rannikon kään-
tyvän länteenpäin, kuten tshuktshit ennen olivat ilmoitta-
neet. Nyt oli Bering mielestään saanut selville, että Asia
oli Amerikasta erillään, ja päätti palata takasin, „koska
rantaa eteenpäin seuraamalla pelkäsi joutuvansa jäihin, joista
ei olisi helppo päästä erilleen, koska sumut jo alkoivat val-
lita ja piserapi viipyminen täällä olisi tehnyt mahdotto-
maksi ehtiä samana kesänä Kamtshatkaan takasin. Tshuk-
tshilais-niemimaan rannikolla ei käynyt talvea viettäminen,
sillä siellä olisi perikato kohdannut, joko haaksirikon kautta
aukean rannikon luodoissa, tahi polttoaineen puutteessa tahi
vihdoin raivokkaiden tshuktshien kädestä". Lokakuun 1
(syysk. 20) päivänä palasi laiva Nisiini Kamtshatskoi Ostro-
giin. 1 Tällä matkalla katsotaan se salmi, joka eroittaa

1 Lyhyt, mutta ainerikas kertomus Beringin ensimäisestä matkasta, perus-
tuva Wenäjän hallituksen Puolan kuninkaalle antamaan viralliseen ilmoitukseen,
on painettuna teoksessa: Description geographique etc. de I’empire de la Chine,
par le P. J. B. Du Halde, La Haye 1736, T. TY s. 561. Sama virallinen ilmoi-
tus, josta Du Halde on saanut osaa, on luultavasti myöskin ollut tiedonlähteenä
Mullerlllä hänen kertoellessa tätä matkaa (Mailer, 111 s. 112). Tämän matkan
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Beringin ensimäinen mnfka.

Asian Amerikasta ja joka on saanut Beringin salmen nimen,
löydetyksi. Nyt tiedetään kuitenkin, että urhea pyydystäjä
Deshnew 80 vuotta varhaimmin purjehti siitä, ja että hän
siis oikeastaan on pidettävä tämän salmen löytäjänä. Otak-
sun siis että maantieteilijät mielellään suostuvat siihen eh-
dotukseen, että DeshnewTnkin nimi BeringMn nimen rinnalla
sidotaan tähän osaan maata. Se tapahtuisi siten, että Asian
itäisintä nientä, jolle Itäniemen nimi monessa suhteessa on
sopimaton, tästä lähden nimitettäisiin Kap Deshnewiksi.
Karatshatkalaisten kertomukset suuresta, idässä olevasta
maasta toisella puolen mertä saattoi BeringTn seuraavana
vuonna lähtemään purjehdukselle tätä tutkimaan. Sopimat-
tomat tuulet estivät häntä Amerikan rannikkoa saavutta-
masta, jonka vuoksi hän määränsä perille pääsemättä pur-
jehti Oliotaan, jonne hän elok. 3 (heinäk. 23) päivänä 1729
saapui. Täältä lähti hän heti Pietariin, jonne seitsemän
kuukauden ja yhdeksän päivän kuluttua pääsi.

B eri ng’in poissaollessa oli osasta Sipirian vankeudesta
palanneiden ruotsalaisten upserien avulla toimitettu kart-
toja, 1 joille Kamtshatka oli kuvattu niin pitkältä etelään
pistäväksi, että tämä niemimaa melkein yhdistyi Jesso-saa-
reen, joka on pohjoisin suurista Japanilaisista saarista.
Kamtshatkasta ei siis olisi ollut pitkältä tavaroista rikkaa-
sen Japaniin. Tähän luuloon saatiin lisää vahvistusta, kun
japanilainen, silkillä, riisillä ja paperilla lastattu laiva, jossa
oli 17 miestä, jälleen heinäkuussa 1729 ajautui Awatsha-
lahden eteläpuolella Kamtshatkan rannalle. Lähellä kari-
paikkaa oli paitsi maan-asukkaita pieni joukko Andreas
Shtinnikoiv'in komentamia kasakkoja. Tämä otti aluksi vas-
taan muutamia lahjoja haaksirikkoisilta, mutta vetäytyi sit-
ten pois paikalta. Kun japanilaiset sen johdosta lähtivät
soutamaan edemmäksi pitkin rannikkoa, antoi Shtinnikow
käskyn seurata heitä haidarissa ja tappaa kaikki paitsi
kahta. Tämä julma käsky pantiin toimeen, jonka jälkeen
pahantekijät ryöstivät kaiken tavaran ja rikkoivat aluksen,

kartta löytyy sekä Du Halden teoksen, vuonna 1735 ilmestyneessä Parisilais-
painoksessa, että kartastossa, Nouvel atlas de la Chine etc. par M. D’Amille,
La Haye 1737.

1 Histoire genealogique des tartares (muist. s. 107) ja Strahlenbergin
usein mainittu teos (kartta; teksti s. 31 ja 384).
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saadakseen sen raudan, millä laivan laudat olivat toisiinsa
yhdistetyt. Ne kaksi japanilaista, joiden henki säästettiin,
vietiin Nishni Kamtshatskoi Ostrogiin. Täällä vangittiin
Shtinnikow ja hirtettiin hirmutöistään. Japanilaiset lähe-
tettiin Pietariin, missä he saivat oppia venäjän kieltä ja
käännettiin ristinuskoon, ja missä he puolestaan taas opet-
tivat muutamille venäläisille Japanin kieltä. He kuolivat
1736 ja 1739 välillä. Molemmat olivat he Satsumasta;
vanhempi Sosa, oli ollut kauppias, ja nuorempi, Gonsa ni-
meltä, oli luotsin poika. Heidän laivansa piti pyrkimän
Osakaan, mutta myrsky kuletti sen pois reitiltään, ja kuu-
tena kuukautena ajeli se nyt merellä, kunnes se vihdoin
miehistön onnettomuudeksi pysähtyi karille. 1

Tämä surkea tapaus huomautti sekin puolestaan, että
paljon vielä puuttui koillis-Asian maantieteen tuntemisessa.
Beringin Kamtshatka-retkellä ei hion oltu saatu selville
Asian pohjois-kären asemaa, eikä mitään tietoja Kamtshat-
kan vastapäätä olevasta Amerikasta. Beringin ensimäisellä
retkellä tehdyt havainnot näkyivät myös loukkaavalla ta-
valla joutuneen epäilyksen alaisiksi. Kaikki tämä pakoitti
hänen esittelemään Jatkamista", jonka ohessa hän tarjou-
tui entisten seuraajiensa Spangherghn ja Tshirikowhn kanssa
sitä meriretkeä johtamaan, jonka nostettujen kysymysten
selvittämiseksi tuli Kamtshatkasta lähteä, sekä itäänpäin
Asian itä rannikon ja Amerikan länsi rannikon keskinäistä
suhdetta tutkimaan, että eteläänpäin yhdistämään länsi-
europalaisten ja venäläisten tutkimuspiirit toisiinsa.

Keisarillinen senati, meripuolustuskollegio ja tiedeaka-
temia saivat käskyn kehittää tätä ohjelmaa ja panna se
toimeen. Tämän toimen suorittamisen suhteen saan viitata
Mullerhn usein mainittuun teokseen, sekä von Baer'in kir-
joitukseen; Peters des Grossen Yerdienste um die Erweite-
rung der geographischen Kenntnisse (Beiträge zur Kennt-
niss des Russischen Reiches, B. 16, S:t Petersburg 1872).
Tässä tahdon vaan mainita, että tämä hanke, pääasialli-
sesti senatinsihteri KirilowHn uutterasta toimesta, kasvoi
niin suureksi, että sitä miltei sovi pitää suurempana tie-
teellisenä retkenä, mikä koskaan on toimeen saatu. Pää-

1 Mailer, 111 s. 127.
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tettiin, että samalla kuin Sipirian laajuutta pohjois- ja itä-
ilmalla tutkittaisiin myöskin otettaisiin selkoa maan vallan
vaillinaisesti tunnetuista kansatieteellisistä ja luonnontieteel-
lisistä oloista. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi jaet-
tiin suuri pohjoismainen retki seuraaviin eri osastoihin.

1. Retkikunta, jonka piti matkustaman Arkangelista
Obi-joelle. 1 Tähän retkeen käytettiin kaksi kotshia, „Ob“
ja „Expedition“, molemmat 52 1/2 jalan pituisia, 14 jalan
levyisiä ja 8 jalkaa syvässä kulkevia, sekä kumpikin 20
miehellä miehitetty. Laivat, joita luutnantit Paulow ja
Murawjew komensivat, lähtivät heinäkuun 15/4 päivänä 1734
Arkangelista. Ensimäisenä kesänä pääsivät ne ainoastaan
Mutnoi Saliwiin Kara-meressä, josta kääntyivät Petshoraan
ja viettivät talvea Pustoserskissa. Seuraavana vuonna läh-
dettiin jo kesäkuussa liikkeelle, mutta ei nytkään päästy
edemmäksi kuin 1734. Tämä huono menestyminen luet-
tiin laivojen syyksi, jonka vuoksi meripuolustuskollegio ra-
kennutti retkikunnalle kaksi uutta, 50—60 jalan pituista
laivaa, joita Skuratow ja Suchotin määrättiin komentamaan,
jota paitsi Malygin asetettiin Murawjewin sijaan. Yanhoilla
laivoilla purjehti viimeksi mainittu kesäk. 7 (toukok. 27)
päiv. 1736 Petshora-jokea alas, jonka suussa „Expedition“
hukkui. Tästä huolimatta käski Malygin miehistön toiseen
laivaansa ja tunki vaaroja ja vastuksia nähden ajojäiden
läpi Dolgoi-saarelle. Täällä tavattiin elok. 18/ V päivänä
Arkangelista lähteneet uudet laivat. Suchotin lähetettiin
„Oh“ laivalla takasin Arkangeliin; Malygin ja Skuratow
purjehtivat uusilla laivoilla Kara-joelle ja talvehtivat siellä.
Talvella 1736—-1737 ei ollut suurta haittaa kerpuukki-
taudista, jota paranneltiin täällä kasvavilla yxdeillä, Jäät
alkoivat lähteä Kara-joesta kesäkuun u/s päivänä, mutta
meressä ui vielä niin paljon niitä, että vasta heinäkuun
u/s päivänä kävi lähteminen liikkeelle. Elok. 4 (heinäk.
24) päivänä laskettiin ankkuri salmeen, jota olen nimittä-

1 Tämä retkikunta oli amiralikunnan käskyjen alainen; muita komensi
Bering. Näitä matkoja kertoellesani olen seurannut osasta Muller’ia osasta
WrangeTia, jonka jälkimäisen matkakertomuksessa löytyy yleinen katsahdus edel-
lisistä, pitkin Asian pohjois-rannikkoa tehdyistä matkoista. Oikeastaan olisi
Wienan meren ja Jenisein väliset matkat kuuluneet jo edellisempään lukuun,
mutta minä otan ne vasta nyt puheeksi, saadakseni yhteen mittaan kertoa kai-
kista suuren pohjoismaiden retken eri osastoista.
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nyt Malygin-salraeksi. Täällä viipyivät laivat vastatuulelta
25 päivää. Sitten kierrettiin Samojedien Jalmaliksi nimit-
tämä niemi Obi-lahtea ylös Obi-joen suuhun, johon syysk.
22/ n päivänä 1737 saavuttiin, ja siitä purjehdittiin jokea
ylös Soswaan, jonne laiva jätettiin talveksi. Miehistö vie-
tiin Beresowiin. Malygin palasi Pietariin, annettuaan luut-
nantti Skuratowhlle ja ali-perämies GrolowinMlle käskyn seu-
raavana vuonna tuoda laivat Wienanjoelle. Sinne saapui-
vat he vasta elokuussa 1739. Paluumatkaan kului siis
myöskin kaksi vuotta, täynnä vaaroja ja vastuksia.

Kuusi vuotta oli siis kulunut matkaan Arkangelista
Obi-joelle ja takasin, jonka matkan meidän aikaan puh-
taasti tekee yhdessä kesässä. Malyginhn ja SkuratowTn
retkillä, sekä maamittari Selifontowhn heinä- ja elokuussa
1736 tekemillä matkoilla tuli Jalmalin ja Beli Ostrowin
etelä rannikko jotenkin tarkasti kartoitetuksi. 1 Selifontow
matkusti ensiksi maitse peuroilla pitkin Jalmalin länsi ran-
nikkoa ja meni sitten veneellä Beli Ostrowiin.

2. Retkikunta, jonka Obi-joelta piti purjehtiman Jeni-
seille. Sen käytettäväksi antoi Bering Tobolskissa raken-
taa kaksoispurren, „Tohol“, jonka pituus oli 70 jalkaa,
leveys 15 jalkaa ja joka kulki -8 jalkaa syvässä. Alus
oli

_ kaksimastoinen, kahdella pienellä tykillä varustettu ja
53 miehellä miehitetty, niiden joukossa yksi maanmittari
ja yksi pappi. Päällikkönä oli luutnantti Owzyn. Monen
pienen muonalaivan seurassa lähdettiin toukokuun 2G/i s päi-
vänä 1734 Toholskista ja tultiin kesäkuun 30/it päivänä
itäisimmän jokihaaran kautta Obi-lahteen. Myrsky vioitti
täällä muonalaivoja. Pahimmin rikkaantuneesta laivasta
tehtiin 66° 36' pohj. lev. makasiini, johon ruokavarat kun-
nottomaksi käyneistä laivoista pantiin. Kun nämä työt
oltiin saatu tehdyksi, purjehdittiin eteenpäin, mutta vasta-
tuulet ja matalat vedet estelivät kulkua niin, että elok. 17/e
päivänä vasta oltiin 70° 4' p. lev. kohdalla. Täältä pa-
lattiin jälleen Obdorskiin, jonne syysk. 15/4 päiv. saavuttiin.
Seitsemän päivää myöhemmin meni Obi-joki jäähän.

Seuraavana kesänä lähdettiin uudestaan matkaan. Ke-
säkuun 17/ e päivänä 1735 päästiin edellisenä vuonna teh-

1 Wrangel, 1 s. 36.
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dylle makasiinille. Aluksi oli jäästä haittaa, mutta heinä-
kuun 31/-2 o päivänä hajosi se ja kulkuväylä kävi selväksi.
Nyt oli kerpuukki tarttunut niin miehiin, että 58:sta ai-
noastaan 17 oli tervennä; Owzyn kääntyi sen vuoksi taka-
sin, viedäkseen sairaat Toholskiin. Lokak. 17/ e päivänä
saapui hän tähän kaupunkiin, ja vähän päästä jäätyi joki.
Itse matkusti Owzyn nyt Pietariin kertomaan epäonnistu-
neista matkoistaan ja ehdoittelemaan mitä seuraavan retken
paremmaksi menestymiseksi olisi tehtävä. Hänen ehdotuk-
sensa tarkoitti pääasiallisesti uuden laivan rakentamista,
jonka vaaran-alaisella matkalla tulisi seurata „Toholia“ ja
olla sille turvana. Tämän ehdotuksen hyväksyi merivarus-
tuskollegio, mutta laiva ei ehtinyt valmistua kesäksi 1736,
jonka vuoksi sen vuoden matka tehtiin samalla tavalla ja
yhtä huonolla menestyksellä kuin edellisten. Vasta 1737
saatiin uusi laiva valmiiksi. Laivanrakentaja Koshelew ja
perämies Minin toivat sen kesäk. u/& päivänä Obdorskiin,
jossa Owzyn rupesi päälliköksi siihen, jätti vanhan laivan
Koshelewhlle, ja lähti Ohi-lahtea myöten neljännelle retkel-
leen. Tällä kertaa kävi paremmin. Purjehdittuaan Gyda-
lahteman ohitse tuli hän, jäistä vastusta näkemättä, elok.
27/i6 päivänä Mattesol-niemelle, ja syysk. 12/ i päivänä vi-
rastojen, Jenisein rannalle 71° 33' kohdalla teettämälle ma-
kasiinille. Jenisei jäätyi lokakuun 21/io päivänä.

Neljä vuotta oli Owzyn siis tarvinnut tehtävänsä suo-
rittamiseksi, mutta, jollei hän olisi kääntänyt niin varhain
vuodesta, ja jos' hänen käytettävissään olisi ollut höyry-
voima tahi ainakin nykyaikainen purjelaiva, niin olisi hän
epäilemättä muutamissa viikoissa purjehtinut Obi-joelta Je-
niseille. Owzyn’in ansioksi on suureksi osaksi luettava Obi-
lahden sekä Tas- ja Gyda-lahtemain kartoittaminen. 1

3. Jeniseiltä Taimur-nientä kohden tehtyjä matkoja.
Talvella 1738 käskettiin Owzyn ja Koshelew väkensä an-
taman valituskirjan johdosta Pietariin puolustamaan itseään. 2

1 Wrangel , I s. 38.
3 P v Haveriin mukaan (Nye og forbedrede Efterretninger om det Kus-

siske Rige, Kjöbenhavn 1747, II s. 20) «tuli Pietarissa tavaksi lähettää sellaiset
henkilöt, jotkeivät olleet mieliin, BeringMn kanssa löytöretkille"! Monen urhok-
kaan venäläisen polarimatkustajan kävikin huonosti ja moni sai kiittämättömyy-
den palkakseen. Bering’ia kohdeltiin hänen ensimäisen onnistuneen matkansa
jälkeen epäluulolla. Steller joutui kaikenlaisiin rettelöihin, häritä esteltiiu kauan
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Minin määrättiin retkikunnan johtajaksi ja sai käskyn tun-
keudu itäänpäin pitkin Jäämeren rannikkoa. Ensimäisenä
kahtena kesänä, 1738 ja 1739 ei hän päässyt pisemmälle
kuin pohjoisimpiin simovioihin Jenisein varrella. Mutta
1740 onnistui hänen, kuten näkyy jotenkin jäättömässä
meressä, Taimur-niemimaan länsi rannalla saavuttaa 75° 15'
p. lev. Täällä käänsi hän syysk. 1 (elok, 21) päivänä
keulansa sekä tiviin jään että pääasiallisesti myöhän vuo-
denajan vuoksi. Edellisenä talvena oli Minin lähettänyt
perimiehensä StrelegowHn rekilöillä rannikkoa kartoittamaan.
Tämä saavutti huhtikuun 25/ 14 päivänä 75° 26' p. leveyden,
ja pystytti siellä, mereen pistävälle kalliolle, kiviraunion.
Aukkoja näkyy olleen monessa kohden merellä. Lumihui-
jennus pahoitti kääntymään ja paluumatkalla levähdettiin
joku aika Piäsinä-joen varrella olevassa simoviassa, joka
osoittaa kuinka pitkälle venäläisten pyydystäjäin retket
ovat ulottuneet. 1

4. Matka Lenasta länteenpäin. Heinäk. 11 (kesäk.
30) päivänä 1735 lähti Jakutskista kaksi retkikuntaa kum-
pikin kaksoispurressa, jota seurasi joukko muonaveneitä.
Toisen näistä kaksoispursista piti luutnantti Lassinius’en
johdatuksella menemän itää kohden. Hänen matkastaan
teen tuonnempana selingon. Toista komensi luutnantti Fron-
tshishew, jonka piti menemän Lenasta länteenpäin, jos suin-
kin Jeniseille saakka. Matka kävi onnellisesti ja muka-
vasti jokea alas. Joki oli 4 ä 9 syltä syvä, ja sen koivu-
ja hakometsää kasvavilla rannoilla oli paljon telttoja ja
asuinhuoneita, joiden asukkaat harjoittivat kalastusta, jonka
kautta jokivarsille syntyi vilkas liike. 2 Elok. 13/2 päivänä
tultiin joen suuhun, joka jakautuu viiteen haaraan, joista

Sipiriasta palaamasta, ja kotimatkalla kuoli hän vihdoin, riutuneena sekä ruu-
miin että hengen puolesta. Prontshishew ja Lassinius sortuivat rasituksiin ja
puutteesen jäämerimatkoillaan. Owzyn sai alennuksen muun muassa siitä syystä,
että hän Obdorskissa ystävällisesti seurusteli maanpakolaisuuteen ajettujen yli-
mysten kanssa. Tsheljuskin’in sanoja epäiltiin vielä muutamia vuosia ennen
Yegan matkaa. Kaikkia sipirilaisten kertomuksia jäämeressä olevista saarista
ja maista on viimeisiin aikoihin saakka pidetty mielikuvituksina; ja kuitenkin
orat ne pääasiallisesti tosia.

1 Wranijel. I s. 46.
3 Wrangel (I muis. s. 38 ja 48); luultavasti otteen mukaan Prontshi-

shew’in päiväkirjasta. Lena mahtanee, olla komea joki, sillä saman mahtavan
vaikutuksen, jonka se teki suuren pohjoismaisen retken merimiehiin, on se teh-
nyt kaikkiin muihinkin, jotka sittemmin ovat sen metsäistä väylää laskeneet.
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itäisimpaä seurattiin Jäämereen. Täällä piti näiden meren-
kulkijoiden erkaneman toisistaan. Prontshishew ei päässyt
lähtemään joen suusta, ennenkun elok. 25/u päivänä. Sit-
ten kiersi hän \}J% å 2 x ji sylen vedessä pitkin rantaa Le-
nan suistosaaret. Syysk. 6 (elok. 26) päivänä laski hän
ankkurinsa Olonek-joen lasknlahteen. Vähässä matkassa
tämän joen suusta tavattiin joitakuita asumuksia, joita pyy-
dystäjät olivat rakentaneet kesäpyydystyksen aikana käy-
tettäväksi. Nämä varustettiin nyt talveksi, joka kului on-
nellisesti. Heinäk. 2 (kesäk. 21) päivänä lähtivät jäät
talvimajan kohdalta, mutta merestä vasta elok. 14/ s päi-
vänä, ja silloin vasta kävi ProntshishewTn lähteminen liik-
keelle. Suunta asetettiin koilliseen. Elok. 24/is päivänä
päästiin Chatangaan. 74° 48' kohdalla tavattiin rannalta
tupa, jossa oli hiljan leivottua leipää ja koiria, ja joka
siis näkyy olleen sillä kerralla poissaolevien venäläisten met-
sästäjäin oma. Rantaa pitkin purjehdittaessa tultiin, kah-
den lähtemän ohimentyä, lahdelle, jota väärin pidettiin
Taimur-joen suuna. Syyksi tähän luuloon mainitaan muun
muassa, että lokit täällä parvittani kiertelivät laivaa. Lahti
oli kovassa jäässä, „joka ei luultavasti koskaan hajoaa11

;

ja merelle pisti suuria jäälakeita, joilla jääkarhuja näkyi.
Elok. 31/2 o päivänä joutui laiva 77° 29' p. lev. koh-

dalla äkisti niin suurten jäiden sekaan, ettei päässyt lii-
kahtamaankaan ja oli joka silmänräpäys vaarassa musertua.
Päätettiin siis kääntyä takasin, mutta täysi tyyni ja ajo-
jäiden väliin muodostunut riite teki sen mahdottomaksi. Jos
leveysaste on oikein määrätty, tapahtui kääntö lähellä Asian
pohjoisinta nientä. Paremmalla laivalla ja vallankin höy-
ryn avulla olisi Prontshishew varmaankin voinut kiertää
tämän niemimaan. Mitä eheään jäähän tulee, josta hänen
kertomuksessaan usein puhutaan, oli se luultavasti tiviisen
kasaantunutta ajojäätä. Monasti olen pohjanperäisillä mat-
koillani laskenut jäävyöhykkeiden läpi, jotka muutaman sa-
dan askeleen päähän ovat näyttäyneet suurilta eheiltä jää-
kentiltä. Syysk. 5 (elok. 25) päivänä nousi ankara pohja-
tuuli, joka ajoi laivaa jäineen päivineen etelää kohden.
Matkustajat rupesivat epäilemään henkeään, mutta tuulen-
puuskat hajoittivat jäät, niin että laiva pääsi vesille ja pur-
jehti Chatangan suulle, joka oli jäässä. Heidän täytyi siis
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lähteä Olonek-jokea kohdaksi, jonka laskulahteen syysk. 3
(elok. 28) päivänä päästiin. Sen sataman läheisyydessä,
jonne pyrkivät, kuletti vastatuuli ja ajojäät heitä vielä tul-
len mennen kuusi päivää, joina kylmän ja märän käsissä
ponnistelivat viimeiset voimansa. Prontshishew, joka jo
ennen oli ollut sairas, kuoli syysk. 10 (elok. 30) päivänä
suureksi suruksi laivaväelle, joka hänestä paljon piti. Peri-
mies Tsheljuskin rupesi nyt johtajaksi. Syyskuun 14/ s päi-
vänä onnistui hänen viedä laiva Olonek-jokeen. Sen ran-
nalle haudattiin Prontshishew niin juhlallisesti kuin tilai-
suus myönti. Prontshishewhn surulliseen kohtaloon liittyy
vaiheita, jotka pohjanperäisten tutkimusretkien historiassa
ovat ainoat lajiaan. Hän oli matkalle lähdettäessä vasta-
nainut. Nuori vaimonsa seurasi häntä, otti hänen vaaroi-
hinsa ja vastuksiinsa osaa, eli ainoastaan pari päivää hä-
nen jälkeensä ja lepää nyt Jäämeren kolkolla rannikolla
hänen rinnallaan.

Lokak. 9 (syysk. 28) päivänä meni Olonek jäähän, ja
talvi oli Tsheljuskinhlle ja hänen seuralaisilleen sangen han-
kala. Seuraavana kesänä palasivat he Jakutskiin siitä va-
kuutetut, että Asian pohjoiskärkeä oli mahdoton kiertää,
ja kun ei Beringhä enään ollut siinä kaupungissa, lähti
Tsheljuskin Pietariin suullisesti tekemään Prontshishew’iu
matkoista selkoa. Sotavarustus-kollegio ei kuitenkaan hy-
väksynyt Tsheljuskin’in mielipiteitä, vaan päätti, että vielä
yksi yritys oli tehtävä meritse, mutta jos sekin epäonnis-
tui piti rannikko maalta pantanaan kartalle. Luutnantti
Ghariton Laptew määrättiin nyt meritse suorittamaan tätä
viimeistä yritystä.

Laptew lähti monen pienen muonalaivan seurassa hei-
näkuun 20/ g päivänä 1739 Jakutskista ja saapui heinäk.
31/2 o päivänä Lenan, Krestowskoi nimeseen suuhaaraan,
johon hän mereen pistävälle niemekkeelle rakensi korkean
merkkitornin, jommoisia ei monta ole Asian pohjois-ranni-
kolla ja josta täälläpäin matkustavaiset sen vuoksi puhu-
vatkin. Täältä purjehti hän pitkin rannikkoa Olonekhn
laskulahden ja erään suuren lähtemän ohi, jolle hän,- mi-
nulle tuntemattomasta syystä, antoi vallan ruotsalaisen ni-
men, Nordvik. Tässä lahdessa oli vielä vallan murtuma-
tou jää. Oltuaan Chatanga-lahdessa muutamia päiviä sal-
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pauksessa, tuli hän elokuun 31/2 o päivänä Taddseus-niernelle,
missä laiva seuraavana päivänä 76° 47' p. leveydellä kävi
ankkuriin. Niemen kärkeen tehtiin merkkitorni, ja täältä
laitettiin maanmittari Tshekin tutkimaan ympäröivää maata,
ja Tsheljuskin Taimur-joen laskua etsimään. Maanmittaus-
töitä ei Tshekin saanut sumulta tehdyksi. Tsheljuskin taas
tiesi kertoa, ettei joensuuta ollut lähellä, sekä että koko
lahtema ja sen edustalla oleva meri silmäkannolle olivat
eheässä jäässä. Tämä saattoi LaptewTn kääntymään. Näh-
tyään paljon vaivaa jäiden seassa saapui hän syysk. 7
(elok. 27) päivänä sille paikalle, missä Bludnaja-joki las-
kee Chatangaan. Täällä vietettiin talvi tungusien parissa,
joilla ei ollut poroja ja jotk’eivät siis olleet kiertolaisia.
Ne ajoivat koirilla ja näkyvät eläneen jotenkin samaan ta-
paan kuin ranta-tshuktshit.

Keväällä lähetettiin Tshekin kartoittamaan Taimurin
ja Piäsinan välistä rannikkoa. 18 poroa 1 paimentavan tun-
gusin seurassa matkusti hän kolmellakymmenellä koirareellä
läpi maan Taimur-joelle, seurasi sitä mereen saakka ja
sitten merenrantaa länteenpäin noin 100 virstaa. Puute
ihmisten ja koirain ruoasta pakoitti hänen palaamaan. Itse
tahtoi Laptew, joka uskoi Asian pohjois-kären kiertämisen
mahdottomaksi, viedä laivansa ja enimmät muonavaransa
takasin Lenaan. Suurella vaivalla kulettuaan jokea alas
Jäämereen elok. 10 (heinäk. 30) päivänä, joutui laiva elo-
kuun 24/i3 päivänä salpaukseen ja murtui jäiden seassa
rikki. Tämä tapahtui Pietarin Hydrografisen osaston, vuonna
1876 toimittaman kartan mukaan, Tairnur-niemimaan itä-
rannalla 75° 30' p. leveydellä. Kuusi päivää myöhemmin
veti kova kylmä ajojäiden välit jäähän. Muutamat uska-
likot lippasivat heikosti jäätyneiden jääkappalten yli maalle.
Kolme päivää myöhemmin pääsi Laptew ja muut miehet
myöskin maalle, mutta monet vielä sulat virrat estivät
heitä aluksi menemästä eteenpäin. Pakkasen suojaksi kai-
vettiin jäätyneesen maahan kuoppia, joissa vuorotellen maat-
tiin päälleksyttäin. Joka päivä lähetettiin miehiä laivasta

INe kuolivat kaikki »ruoan puutteesen 11
. Se kuitenkaan ei ole luultava,

sillä vielä niin pohjoisessa kuin Tsheljuskin-niemellä näimme 1878 paljon näiden
elävien jälkiä, ja sangen lihavia peuroja ammuttiin sekä 1861 että 1873 vanhan
mailman pohjoisimmilla saarilla, Seitsensaarilla, missä kasvullisuus on paljon
niukempi kuin nyt kysymyksessä olevissa seuduissa.
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tuomaan niin paljon ruoka-aineita kuin suinkin, mutta syysk.
10 (elok. 30) päivänä repesi jää jälleen ja ajoi laivan-
hylyn merelle.

Lokak. 2 (syysk. 21) päivänä oli virrat vihdoinkin
niin paljon jäätyneet, että kävi aloittaminen matkaa edel-
lisen vuoden, yli 500 kilometerin päässä olevalle talviasu-
Hiukselle. Matkustus aution tuntuvan yli, jota ihmisjalka
ei kenties koskaan ennen ollut astunut, oli sangen vaiva-
loinen, ja 25 päivää kului ennenkuin Laptew miehillensä
taas sai levähtää lämpöisessä huoneessa ja syödä lämmintä
ruokaa. Kaksitoista miestä kuoli kylmästä ja väsymyk-
sestä. Laptew päätti nyt pysähtyä tänne talveksi ja mennä
seuraavana keväänä tuntuvan poikki Jenisseille, jossa toivoi
löytävänsä ruoka- ja ampumavaroja sisältäviä makasiineja.
Mutta ei hän nytkään jäänyt työttömäksi. Hän ei nimit-
täin tahtonut palata, ennenkuin karttaamistyö oli päätetty.
Laivojen puutteessa täytyi tämä tapahtua maitse. Osa
miehistä, joita ei tarvittu, lähetettiin siis keväällä tuntu-
ran halki Jenisseille, ja muut jaettiin kolmeen, LaptewJn it-
sensä, Tskekinhn ja Tsheljuskinhn johdannon-alaiseen osas-
toon, joiden kunkin piti kartoittaman osansa Chatangan ja
Piäsinan välisestä rannikosta, ja jälleen tavata toisensa Je-
nisseillä. Nämä retket onnistuivat hyvin; kulettiin, kuten
näkyy, kovin suuritta vastuksitta moneen kertaan Chatan-
gan ja Taimur-joen välisen tuntuvan halki, Taimur-järvi
löydettiin ja rannikkoa pantiin pitkältä kartalle. Mutta kun
kaikki elokuun puolivälissä taas olivat Dudinolla koossa,
tuli ilmi, että Asian pohjois-kärki vielä oli kiertämättä ja
kartalle panematta. Tämän teki Tsheljuskin 1742 uudella
rekiretkellä, jonka erityiskohdat ovat joutuneet unohduksiin,
nähtävästi syystä, ettei uskottu Tsheljuskiuihi todellakaan
käyneen Asian pohjois-käressä. Yegan retken kautta on
tämä epäluulo tullut täydellisesti kumotuksi. 1

5. Retkiä Lenasta itäänpäin. Niitä johdatti ensiksi

1 Wrangel, I s. 48 ja 72. Asian pohjoisimman niemen kiertämisestä sa-
noo Wrangel: „Yon der Tajmur-Milndung bis an das Kap des heiligen Faddei
konnte die Kuste nioht beschifft werden, und die Aufnahme, die der Steuer-
mann Tshemokssin (Tscheljusldn) auf dem Eise in Narten vornahm, ist so ober-
flächlich und unbestimmt, das die eigentliche Lage des nordöstlichen oder Tai-
mur-Kaps, welches die nördlichste Spitse Asiens ausmacht, noch gar nicht aus-
gemittelt ist.“
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luutnantti Lassinius ja hänen kuoltuaan luutnantti Dmitri
Laptew. Lassinius’en matkaa varten tehtiin Jakutskissa
kaksois-alus. Kuten jo olen maininnut lähti hän monen
lastiveneen seurassa tästä kaupungista ProntshishewMn kanssa
yhtaikaa, ja molemmat purjehtivat yhdessä Lena-joen suu-
hun. Jo elokuun 20/ g päivänä pääsi Lassinius täältä läh-
temään itää kohden. Neljän päivän päästä tuli niin paljon
ajojäitä vastaan, että hänen täytyi pysähtyä erään joen
suulle, joka on 120 virstaa idässä Lenan itäisimmästä suu-
haarasta. Täällä oli ajopuita kosolta ja ruokatavaraa nä-
kyy olleen runsaasti mukana, mutta kuitenkin raivosi ker-
puukki talvella. Lassinius itse ja useammat miehistään
laiolivat. Saatuaan tietää tämän lähetti Bering luutnantti
Tsherhiniriin ja 14 miestä Lassinius’en talvimajalle. Kesä-
kuun 15/4 päivänä perille päästessään tapasivat he ainoas-
taan papin, perimiehen ja seitsemän matruusia hengissä
53 miehestä, jotka edellisenä vuonna olivat Lassinius’en
kanssa Jakutsk’ista lähteneet. Jotkut jälkeenjääneistäkin
olivat niin huonoja, että kepertyivät Jakutskiin palattaessa.
Dmitri Laptew lähetettiin tarpeellisten miesten kanssa ot-
tamaan huostaansa laivan, jolla heidän piti tunkeuda itään-
päin. Elok. 10 (Heinäk. 30) päivänä lähti hän merelle,
mutta sai aluksi taistella jäiden kanssa. Kun hän vihdoin-
kin pääsi sulaan veteen, katsoi hän myöhän vuodenajan
vuoksi täytyvänsä palata. Syysk. 2 (elok. 22) päivänä saa-
pui hän jälleen Lena-joen Bykowilaiseen suuhaaraan, jota
hänen monen tuntemattoman karin vuoksi oli työläs nousta.
Syyskuun 19/ s päivänä meni joki jäähän. Hän talvehti vä-
hässä matkassa joen suusta, ja nytkin ilmestyi kerpuukki-
tautia, joka kuitenkin ulkoilmassa liikehtemisen kautta ja
keetrikäpyjen koitoksella saatiin paranemaan. Täältä lähe-
tetyssä kirjeessä selitti Dmitri Laptew vallan mahdotto-
maksi kiertää Lenan ja Indigirkan välillä mereen pistävät
Borchaja ja Swiatoinos nimiset niemet, koskei jää täällä,
näillä seutuvilla asuvien jakutien sanan mukaan, koskaan
sula eli edes lähde irralle rannastakaan. Bering’in luvalla
matkusti hän Pietariin antaakseen merivarustus-kollegiolle
tarpeellisia tietoja. Päätettiin kuitenkin tehdä vielä yksi
yritys meritse ja, jos sekin raukeisi tyhjiin, pantaisiin ran-
nikko maaltakäsin kartalle.
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Nyt on helppo ymmärtää mikä oli syynä näiden kah-
den yrityksen epäonnistumiseen. Senaikaiset laivat olivat
luovaamiseen sopimattomia, silloin käännyttiin takasin liian
aikasin vuodesta, ja peläten aavaa mexTä purjehdittiin Le-
nan itäpuolella olevaan suureen lähtemään, josta ei mikään
suuri joki aja talvisaikaan muodostunutta ja kasaantunutta
jäätä. Joku epäily tehtävästään näkyy sitä paitsi valloit-
taneen Dmitri Laptewhn ja hänen seuralaisensa; heiltä puut-
tui vakuutus tehtävänsä mahdollisuudesta, joka on menes-
tymisen ensimäisenä ehtona ja joka rohkaisi Deshnewxa.

Merivarustus-kollegion käskystä lähti Dmitri Laptew
kuitenkin toiselle retkelleen, ja kumosi nyt oman väitteensä
kiertämällä ne molemmat niemet, jotka hän aina oli luullut
eheän jään ympäröimiksi. Päästyään niiden ohi jäätyi laiva
syysk. 20/ g päivänä kiini. Laptew ei silloin voinut aavis-
taakaan missä ja kuinka kaukana rannasta hän oli. Tässä
tietämättömyydessä täytyi hänen olla yksitoista päivää,
kunnes syysk. 11 (elok. 31) päivänä veneessä lähetetty
perämies, jalan palasi laivalle ja kertoi, ettei Indigirkan
suu ollut kaukana. Läheiselle rannikolle oli useita jaku-
teja asettunut ja siellä oli venäläinen simoviakin. Täällä
vietettiin talvi ja tutkittiin ympäröivää seutua. Maanmit-
tari Kinäåkow lähetettiin kartoittamaan rannikkoa Koly-
maan saakka. Muun muassa havaittiin täällä, että meri
lähinnä rantaa oli hyvin matalaa, ja että ajopuita oli run-
saasti 30 virstan päässä rannasta, vaan ei ollenkaan Indi-
girkan suussa.

Seuraavana vuonna 1740 koetti Laptew korjailla edel-
lisen vuoden kulussa rikkaantunutta laivaansa, ja lähti sillä
jälleen elok. 11 (heinäk. 31) päivänä merelle. Elok. 14/ s
päivänä kulki hän yhden Karhusaaren ohi, jonka napakor-
keus määrättiin 71° o'. Kun elok. 25/u päivänä päästiin
Kap Baranowin kohdalle, telkesivät äärettömät jäälouhikot
tien. Nyt käännyttiin ja mentiin Kolyraalle talvimajaan.
Heinäkuun 19/ s päivänä 1741 loi tämä joki jäänsä, ja Lap-
tew lähti jälleen liikkeelle jatkaakseen matkaansa itää koh-
den, mutta nytkin jäi Iso Kap Baranow kiertämättä. Nyt
uskoi hän vahvasti, että Anadyrille oli mahdoton päästä
meritse, jonka vuoksi hän päätti tunkeudu maitse tätä jo-
kea kartoittamaan. Sen teki hän vuosina 1741 ja 1742.
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Tähän päättyivät Dmitri Laptewhn retket, jotk’eivät juuri
todista etevätä merimieskuntoa, mutta suurta sitkeyttä, roh-
keutta ja uskollisuutta1

.

6. Luoteis-Amerikan rannikon löytämistä ja kartoitta-
mista varten tehty retki. Tähän tarkoitukseen varusteli Be-
ring Ohotassa kaksi laivaa, rupesi itse S;t Paul laivan
päälliköksi ja määräsi Tshirikoivdn toisen, S:t Peter nimi-
sen laivan johtajaksi. Ohotasta lähdettiin 1740, ja kun
karit estivät laivoja pääsemästä Bolshaja Hekään, talvehti-
vat molemmat Avatsha-lahdessa, jonka mainio satama lai-
vojen nimien mukaan nimitettiin Peter-Paulin satamaksi.
Kesäkuun 15/ i päivänä 1741 lähdettiin tästä satamasta,
sittekuin luonnontutkija Wilhelm Steller oli noussut Be-
ring’in ja tähtitutkija Louis de Vlsle de la Croyere Tshiri-
ko\v’in laivaan. Laivojen piti kulkeman yhdessä seurassa.
Suunta asetettiin aluksi etelä-kaakkoon, mutta kun ei siltä
ilmalta kuulunut maata käännettiin se koilliseen ja itään.
Heinäk. 1 (kesäk. 20) päivänä syntynyt myrsky ajoi laivat
erilleen toisistaan. Heinäkuun 29/is päivänä saapui Bering
58°—59° p. leveydellä Amerikan rannikolle. Läheltä ran-
taa löysi Steller täällä komean tulivuoren, jolle pantiin S:t
Elias nimeksi. Rannikko oli asuttua, mutta laivan lähe-
tessä pötkivät asukkaat tiehensä. Täältä tahtoi Bering
purjehtia luodetta kohden siihen Asian niemeen, josta hän
ensimäisellä retkellään oli pyörtänyt takasin. Melkeen ali-
tuisessa sumussa kävi kuitenkin sekä Alaskan niemimaan
kiertäminen että Aleutien saaristossa pujotteleminen vai-
keaksi. Kerpuukki rupesi nyt raivoamaan, ja päällikkö
sairasti itsekin sitä kovasti, jonka vuoksi luutnantti WaxeVin
täytyi ruveta laivaa johtamaan. Eräällä saarella jouduttiin
asukasten pariin, jotka aluksi olivat hyvin ystävällisiä, kun-
nes yksi sai maistaa viinaa. Tämä säikähytti häntä niin,
ettei mitkään lahjat enään voineet häntä rauhoittaa. Tä-

1 Wrangel I s. 62. Minä olen kuvaillut yllämainittuja Wienan meren ja
Kolyman välillä tehtyjä matkoja parhaasta päästä Engelhardfin, Wrangelin
matkakertomuksesta tekemän saksalaisen käännöksen mukaan. Se on valitet-
tavasti monessa suhteessa vaillinainen ja sekava, vallankin mitä tulee Chariton
Laptewi’n ja hänen seuralaistensa rekiretkiin, joiden tarkoituksena oli Chatan-
gan ja Piäsinan välisen rannikon kartoittaminen. Miiller puhuu vaan sivumen-
nen näistä matkoista. Kertomuksensa lähteiksi ilmoittaa Wrangel (I, muist. 38
sivulla] venäläisen merivarustus-osaston muistoonpanot, sekä alkuperäiset mat-
kustus-päiväkirjat, Tsheljaskin'ia nimittää hän Tshemokssiriiksi.
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män johdosta käskettiin kaikki maissa olevat laivamiehet
laivalle, mutta villi-ihmiset eivät näkyneet tahtovan laskea
vieraitaan. Vihdoin päästivät he kuitenkin venäläiset irti,
mutta tulkkina mukana seuraavan korjäkin pidättivät he
luokseen. Vapauttaakseen häntä antoi luutnantti Waxel
kahdesti lauaista pyssyt villien päällitse sillä seurauksella,
että kaikki hämmästyksissään kaatuivat pitkälleen, ja kor-
jäki pääsi pakoon. Nyt eivät nämä villit enään moiti
tulivettä, eivätkä säikähdä tyhjiä laukauksia.

Seuraavina kuukausina ajelehti Beringin laiva ilman
määrättyä suuntaa melkeen alituisessa sumussa karien, luo-
tojen ja saarien ohi Alaskan ja Kamtshatkan välisessä me-
ressä. Marraskuun 5 päivänä laskettiin ankkuri erään
saaren luona, jota sittemmin on nimitetty Beringin saareksi.
Pian syntyi kuitenkin ankara aaltoilu, joka heitti laivan
saaren kallioiselle rannalle pirstoiksi. Siellä talvehtimi-
sesta, joka Stellerhn kautta luonnontieteellisessä suhteessa
tuli niin merkilliseksi, teen vasta selingon puhuessani Be-
ringin saaressa käynnistämme. Nyt tahdon vaan mainita
että Bering joulukuun 19/ 8 päivänä kuoli kerpuukkiin, ja
että suuri osa hänen miehistään tällä retkellä kepertyivät
samaan tautiin. Keväällä rakensivat hengissä olevat uuden
laivan vanhan jäännöksistä, ja lähtivät elok. 27/ie päivänä
pois tästä saaresta, jossa olivat niin monta kovaa koke-
neet, sekä saapuivat yhdentoista päivän perästä Kamtshat-
kan rannalla olevaan satamaan.

Beringhstä eroittuaan tuli Tshirikow heinäkuun 26/is
päivänä 56° p. lev. Amerikan näkyville. Perämies Abra-
ham Dementiew laitettiin nyt maalle parkaasissa, johon oli
varustettu tykki ja kymmenen aseellista miestä. Kun ei
häntä kuulunut takasin lähetettiin toinen vene hänen pe-
räänsä, mutta sekin jäi teille tietämättömille. Luulta-
vasti joutuivat he villien uhriksi. Tehtyään vieläkin tur-
han yrityksen saada kadonneista miehistä tietoa, päätti
Tshirikow palata Kamtshatkaan. Aluksi purjehti hän kui-
tenkin kappaleen matkaa pohjoiseenpäin pitkin Amerikan
rannikkoa, kuitenkaan maissa käymättä, koska laiva oli
menettänyt molemmat venheensä. Juomavedestä tuli siten
suuri puute, joka kävi vieläkin tuntuvammaksi sen kautta
että vastatuuleet ja sumu viivyttivät paluumatkaa. Mat-
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kalla kuoli 21 miestä, niiden joukossa de I’lsle de la Croyere
joka, kuten usein taitaa käydä laivassa kerpuukkia pote-
vien, kuoli vuoteeltaan maalle vietäessä. 1

BeringMn ja TshirikowMn matkoilla, joilla niin moni
mies menetti henkensä, saatiin Amerikan asema koillis-
Asian suhteen selville ja löydettiin se pitkä vulkaninen
saarijono, joka Alaska-niemimaasta kaartaa Kamtshatkaa
kohdaksi.

7. Merirelkiä Japaniin. Näitä varten rakennutti kap-
teni Spangherg Ohotassa „Yli-enkeli Mikael" nimisen huk-
kertin ja „Nadeshda“ nimisen kaksoispurren, jota paitsi
vanha „Gabriel“ laiva pantiin tätä tarkoitusta varten kun-
toon. Spangherg rupesi itse „Mikael“ laivan päälliköksi,
luutnantti Walton määrättiin kaksoispurren ja merikadetti
Sheltinga „Gabriel" laivan johtajaksi. Sydänkesään asti
estivät ajojäät lähtöä, ja ensimäisenä vuonna (1738) ehdit-
tiin siis vaan tutkia Kurili-saaria 46: teen leveysasteesen.
Kaikki kolme laivaa palasi täältä Karatshatkaan, missä Bol-
shaja Rekassa talvehtivat. Kesäk. 2 (toukok. 22) päivänä
1 739 lähti Spangherg taas pienellä laivastollaan tästä sata-
masta. Kaikki laivat seurasivat aluksi toisiaan, kunnes
Spangherg ja Sheltinga kovassa myrskyssä ja sumussa jou-
tuivat WaltonMsta erilleen. Molemmat saapuivat onnelli-
sesti Japaniin ja kävivät monessa kohden maissa. Joka
paikassa koktelivat maan-asukkaat heitä ystävällisesti ja
näkyivät haluavan hieroa tuttavuutta muukalaisten kanssa.
Paluumatkalla poikkesi Spangherg 43° 50' p. lev. suuressa
Nipponin pohjoispuolella olevassa saaressa. Täällä tapasi
hän hämäräsukuisen Aino-kansan, jotka ovat niin hiuksevia
ja parrakkaita, että melkeen koko ruumis muutamilla on
karvainen. Spangherg pääsi marrask. 9 (lokak. 29) päi-
vänä jälleen Ohotaan. Walton purjehti, Japanin rannikkoa
seuraten, etelään 33° 48' p. leveydelle. Täällä oli kau-
punki, jossa oli 1500 huonetta ja jossa venäläiset matkus-
tajat pidettiin hyvänä, yksityistenkin kodoissa. Sitten kävi
Walton vielä maissa parissa kohden, käänsi keulansa ja

1 Beringön ja Tshirikow’in matkojen selityksessä olen seurannut MiillerHa
(111, s. 187 2GB). Laveammin otan alkukirjoitukset Beringän matkasta pu-
heeksi kun käyntimme Beringin saarella joutuu kerrottavaksi.
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laski ankkurinsa syysk. 1 (elok. 21) päivänä Ohotan sata-
maan. 1

Spangherghn ja Waltonhn tekemät, yhtäpitäväiset kau-
niit havainnot, eivät ollenkaan sopineet Pietarin akatemian
johtavien henkilöiden laatimiin karttoihin. Spangherg sai
siis Sipirian kautta palatessaan käskyn uudestaan lähteä
samoihin seutuihin syntynyttä epäilyä kumoomaan. Uusi
laiva oli rakennettava, ja sillä lähti hän 1742 etelää koh-
den, mutta oli tuskin päässyt ensimäisen Kurili-saaren ohi,
kun laiva rupesi niin vuotamaan, että oli asia kääntyä ta-
kasin. Spangherghn toinen japanilainen retki meni siis tyh-
jään, johon lienee ollut syynä se loukkaava epäily, joka
sen sai toimeen, ja se jyrkkä omavaltaisuus, millä se Pie-
tarissa määrättiin tehtäväksi.

8. Matkoja Sipirian sisämaassa, joita ovat tehneet Gme-
lin, Millien, Steller, Krashennikow, de I’lsle de la Croyere y. m.
Näiden tutkijoiden matkat tekivät tosin käänteen Asian kansa-
tieteen ja luonnonsuhteiden tuntemisessa, mutta pohjois-ran-
nikkoa eivät ne ensinkään koskettaneet. Niiden selvittä-
minen ei siis satu sen kertoelman piiriin, jota nyt olen
ottanut esitelläkseni.

Suuri pohjoismainen retki oli näiden monien sekä maitse
että meritse tehtyjen matkojen kautta ilmituonut todellisille
tutkimuksille perustuvan tiedon pohjois-Asian luonnonsuh-
teista, ja saattanut tämän maan-osan rajoituksen pohjoisessa,
sekä Asian itä rannikon ja Amerikan länsi rannikon keski-
näisen aseman jotenkin selville; Aleutien saaret oltiin löy-
detty ja venäläisten tutkimusala idässä yhdistetty länsi-eu-
ropalaisten löytöpiiriin Japanissa jaKiinassa. 2 Niiden mat-
kaansaamat olivat siis sangen suuret ja merkittävät. Mutta
nämä hankkeet olivatkin vaatineet suuria uhrauksia, ja jo

1 Mailer, 111 s. IG4.
2 Kirjallisuushistoriallisena eriskummana mainittakoon, ettei mainio rans-

kalainen tutkijoja maantieteilijä Virien de Saint Martin teoksessaan „Histoire
de la geographie et des decouvertes geographiques", Paris 1873, sanallakaan
mainitse näistä vanhan mailman tuntemiselle tärkeistä retkistä!
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kauan ennenkuin olivatkaan päättyneet katsoivat Sipirian
virkavallat karsain silmin, kuinka suuresti ruokatavaran ja
muun varustelun kulotus läpi erämaiden rasitti maata.
Kuluikin lähes kaksikymmentä vuotta, ennenkuin saatiin
aikaan uusi, maantieteen historiassa mainitsemista ansait-
seva löytö- ja tutkimusretki sipirialaiseen Jäämereen. Tällä
kertaa päätti yksityinen mies, kauppias Shalaurow Ja-
kutskista 'toistamiseen tehdä Deshnewhn mainion matkan,
ja uhrasi siihen tarkoitukseen koko omaisuutensa sekä hen-
kensä. Maanpakolaisuuteen ajetun, hvan Bachoff nimisen
merikadetin seurassa purjehti hän, hankittuaan karanneita
sotamiehiä ja rikoksista tuomittuja laivamiehiksi, vuonna
1760 Lenaa myöten Jäämereen, mutta ehti ensimäisenä
vuonna ainoastaan Janaan, missä talvea vietettiin. Täältä
jatkoi hän elok. 9 (heinäk. 29) päivänä 1761 matkaansa
itää kohden pitäen rannasta kiini. Syysk. 17/ e päivänä kiersi
hän Swiatoinosin, ja näki salmen toisella puolen korkean
maan, Liachowin saaren. Vasta Karhusaarilla, jonne myö-
täinen tuuli jäättömässä meressä vei laivan, kohtasi vähin
ajojäitä. Mutta vuosi oli jo pitkälle kulunut, ja hän kat-
soi siis parhaaksi vetäytyä talvimajaan lähellä olevan Ko-
lyma-joen suuhun. Täällä teki hän itselleen avaran talvi-
asumuksen ja ympäröi sen lumivalleilla, joihin laivasta tuo-
tuja tykkejä asetettiin. Luultavasti ei koko rakennus ollut
suurempi kuin tavallinen torpanmökki meillä, mutta se oli
kuitenkin kauan aikaa Asian pohjois-rannikolla komein pa-
latsi, josta seuraavat matkustajat usein puhuvat ja jota
maan-asukkaat varmaankin kummastuksella ihantelivat.
Lähiseuduilla oli peuroja runsaasti ja kalansaalis hyvä,
josta syystä vaan yksi ainoa mies kuoli kerpuukkiin, joka
siihen aikaan on luettava sangen hyväksi menestymiseksi.

Seuraavana vuonna purjehti Shalaurow elok. 1 (hei-
näk. 21) päivänä eteenpäin, mutta pitkällinen vastatuuli ja
tyven estivät häntä pääsemästä Kap Shelagskoin ohi, en-
nenkuin myöhäinen vuodenaika pakoitti häntä etsimään
talvimajaa. Metsän ja ajopuiden puutteessa ei läheinen
rannikko hänestä siksi soveltunut, jonka tähden hän pur-
jehti länteenpäin, kunnes vihdoin monen vastuksen perästä
syyskuun 23/i2 päivänä jälleen saapui edellisenä vuonna
Kolyman varrelle rakentamalleen huoneelle.
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Kohta päätti hän seuraavana vuonna uudestaan pyr-
kiä tarkoituksensa perille. Mutta nyt olivat varat loppu-
neet ja kyllästynyt miehistö kielsi häntä seuraamasta. Hank-
kiakseen varoja uuteen retkeen matkusti hän Moskovaan,
ja lähti, sieltä saaduilla apuvaroilla 1766 matkalle, mistä
ei hän eikä kukaan seuraajoistaan palannut. Coxe koet-
taa näyttää, että hän todella olisi kiertänyt Kap Desh-
newin ja tunkenut Anadyrille. Mutta Wrangel luulee hä-
nen joutuneen perikatoon Kap Shelagskoin tienoilla. Vuonna
1823 näyttivät nimittäin tämän niemen asukkaat Wran-
gehin kumppalille, MatiushkinTlle, pienen puoleksi hajon-
neen mökin, joka oli tehty Jäämeren rannikolle Werkon-
joen itä puolelle. Ohitse matkustavaiset tshuktshit olivat
monta vuotta sitten täältä tavanneet petojen kalvamia ih-
misluita sekä monenlaisia huonekaluja, jotka osoittivat haak*-
sirikkoisten täällä talvehtineen. Wrangel otaksuu sen täh-
den Shalaurow’in kuolleen täällä, sitkeästi vaikka turhaan
ponnistettua!! tarkoituksensa voittamiseksi. 1

Saadakseen selville, oliko siinä Sipiriassa vallitsevassa
luulossa perää, että Amerikan manner pisti Asian pohjois-
rannikolla olevien saarien lähelle, lähetti Sipirian kuvernöri
Tshitsherin kersantti Andrejew’’in talvella 1763 matkusta-
maan koirilla jäätä myöten pohjoiseen. Tämä onnistui
päästä muutamille suurille saarille, jotka Wrangel, aina
epäillen uusien maiden ja saarten löytymistä Jäämerestä,
päättää olleen pienet Karhusaaret. Nykyisellä tiedolla
näyttää jotenkin luultavalta, että Andrejew kävi sen maan
jatkolla, jota uudemmissa kartoissa nimitetään Wrangelin
maaksi, ja joka siis, samoin kuin vastaava osa Amerikaa,
on monen suuren ja pienen saaren muodostama ryhmikkö.
Saarilta tapasi Andrejew monta merkkiä siihen, että niissä
muinoin on ollut asukkaita. Muun muassa näki hän suu-

1 ShalaurowMn matkasta kertoo Coxe (Russian discoveries etc. 1780,
s. 323) ja Wrangel (I s. 73). Minusta ei näy uskottavalta, että Matiuschkin’in
näkemä mökki on ollut Shalaurow’in. Sipirian villi-ihmisten tarut eivät nimit-
täin usein mahda käsitellä kuudenkymmenen vuoden vanhoja tapauksia.
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reti, rautakaluitta tehdyn huoneen. Hirret olivat ikäänkuin
hampain järsityt (kivikirveillä hakatut) ja hihnoilla toi-
siinsa nivotut. 1 Huoneen asemasta ja rakennustavasta päät-
täen oli se puolustukseksi tehty; riidalla ja toralla on siis
ollut sijaa täälläkin Jäämeren aavikoissa. Idässä tahi koil-
lisessa luuli Andrejew näkevänsä etäisen maan; hän on siis
oikeastaan ensirnäinen europalainen, joka löysi Wrangelin
maan, jollei hänelläkin ollut edeltäjänä kasakka Feodor
Tatarinow,

joka Andrejew’!n päiväkirjan mukaan, jo häntä
ennen näkyy käyneen samoilla saarilla. Sangen suotava
olisi, että mainittu päiväkirja, jos se vielä on tallella,
tulisi vallan alkuperäisessä muodossaan julaistuksi. Kuinka
tärkeä se on näkyy seuraavasta pykälästä siinä ohjelmassa,
joka annettiin Billingshlle: „Eräs kersantti Andrejew näki
äärimäiseltä Karhusaarelta hyvin kaukaa suuren saaren,
jolle he (Andrejew seuralaisineen) ajoivat koirilla. Mutta
tultuaan 20 virstaa lähelle rantaa, kääntyivät he takasin,
kun huomasivat tuoreita ihraisten, peurojen ja rekien jälkiä“2

.

Etsimään AndrejewTn koillisessa näkemää suurta maata
lähetettiin vuosina 1769, 1770 ja 1771 vielä maanmittarit
Leontiew

, Lussoiv ja Pushkarew. Heidän piti Kolymasta
koirilla matkustaman jäätä koillista kohden, mutta eivät
päässeet kysymyksen-alaiseen maahan, eivätkä edes tainneet
päättää, oliko sitä ollenkaan olemassakaan. Maan-asukkaat
uskoivat kuitenkin vahvasti sen olemista, ja tiesivät nimit-
tää siellä asuvia kansojakin.

Uuden Sipirian saarilla, jotka matkustajat usein olivat
nähneet, kävi ensimäiseksi vuonna 1770 Liachow, joka,
paitsi mannerta lähinnä olevata Liachow-saarta, myöskin
löysi Maloi- ja Kotelnoi-saaret. Hän sai tämän johdosta
yksin-oikeuden täällä koota mammutin hampaita, jota tointa
jo jonkun aikaa menestyksellä oli harjoitettu. Tämä tärkeä
löytö saattoi hallituksen muutamia vuosia myöhemmin sinne
lähettämään maamittari Chtuoinow'in 3

,
joka pani saaret kar-

talle ja tiesi kertoa uusia tämän seudun merkillisistä luon-
nonsuhteista. Chwoinowhn mukaan on siellä monessa koh-

1 Wrangel, I s. 79.
3 Sauer, An account etc. Appendix s. 48.
3 Sauer, main. teos, s. 103, Liacliow’in kumppalin, ProtodiakonowHn suul-

lisen kertomuksen mukaan.
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Den jään ja hiekan seassa mammutin, erään hävinneen här-
kälajin, sarvikuonojen y. m. luita. Monessa kohden käy
silkalta jää-alustalta viertäminen viheriöitsevän sammalpeit-
teen käärylle niinkuin maton. Sen olen minäkin monessa
paikassa polarimaissa havainnut. Näillä uusilla saarilla
oli runsaasti sekä elfenluuta että kallisnahkaisia kettuja ja
monenlaisia muitakin otuksia, jotka jonkun aikaa vetivät
pyydystäjiä puoleensa. Näistä mainittakoon Sannikow,

joka
1805 löysi Stolbovoi- ja Faddejew-saaret, Sirowatskoi, joka
1806 löysi Novaja SibirTn, ja Bielkow, joka 1808 tapasi
hänen nimellään nimitetyt pienet saaret. Riita syntyi nyt
pyydystysoikeudesta, vallankin kun Bielkow y. m. pyysivät
lupaa saada Kotelnoi-saarelle perustaa metsästys- ja kauppa-
aseman (?) h Sen johdosta antoi Wenäjän silloinen kansleri
Romanzow vielä kerran tutkia tätä etäistä seutua ja määräsi
siihen toimeen Sipinään karkoitetun Hedenstmriin

,
joka

ennen oli ollut sihteerinä jollakulla ylhäisellä miehellä Pie-
tarissa 2

. Hän lähti maalisk. 19/ t päivänä 1809 Ustjanskista
koirilla jäätä myöten Liachow-saarelle ja meni sieltä Fad-
dejew-saarelle, jossa retkikunta jakaantui kahtia. Heden-
ström jatkoi matkaansa Novaja Sibirillo, jonka etelä rannan
hän kartoitti. Täältä tapasi hän muun muassa merkillisiä
„puuvuoria“ joista ennen olen puhunut. Hänen seuralai-
sensa Koshewin ja Sannikow tarkastelivat Faddejew-, Maloi-
ja Liachow-saarta. Faddejewilta tapasi Sannikow «jukagir-
reen“, kivestä tehdyn määlinhöylän ja mammuti-elfenluusta
valmistetun kirveen, josta päätti, että saaressa oli ollut
asukkaita, ennenkuin rauta venäläisten kautta oli tullut
tunnetuksi Sipirian villi-kansoissa.

Aloitettuja tutkimuksia jatkettiin vuonna 1810. Maa-
liskuun 14/2 päivänä lähdettiin Indigirkan suusta ja tultiin
yhdentoista päivän päästä Novaja Sibirille. Alkujaan oli
ollut HedenströnTin tarkoitus saaren tutkimuksessa käyttää
peuroja ja hevosia, mutta peläten ruoan puutetta luopui

1 Vertaa VranqeVia , I s. 98.
2 Hovineuvos Matthias Hedenström, jonka nimi tietäisi hänen olleen ruot-

salaista syntyperää, kuoli* lokak. 2 2O) päivänä 1845, 65 vuoden ikäi-
senä, Haidukovon kylässä, 7 virstaa Tomskin kaupungista. HedenströnTin elämä-
kertaa koskevia tietoja kuuluu olevan Irkutskin läänin kalenterissa vuodelta
1865, siv. 57—60; minä en ole tätä kirjaa käsiini saanut, enkä muualtakaan
tullut tietämään HedenströnTin syntymäseutua ja elämänvaiheita.
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hän tästä aiheestaan. Sekä Hedenström että Sannikow luu-
livat saaren pohjois-rannikolta koillisessa näkevänsä siner-
täviä vuoria taivaanrannalla. Päästäkseen tähän uuteen
maahan lähti edellinen jäätä myöten sitä kohdaksi. Mutta
jää olikin niin epätasaista, ettei hän neljässä päivässä en-
nättänyt enempää kuin 70 virstaa, jonka matkan päässä
hän huhtik. 9 (maalisk. 28) päivänä tapasi sulan veden,
jota näkyi kestävän Karhusaariin saakka, s. o. noin 500
virstaa. Hän palasi sen vuoksi eteläänpäin ja saapui 43:n
sangen vaivalloisen päivämatkan päästä mantereelle. Pa-
luumatkalla onnistui HedenströnTin tappaa yksitoista jää-
karhua, joka pelasti hänen seurueensa nälkään kuolemasta.
Vielä samana keväänä teki hän uuden yrityksen tunkeudu
koirilla koillisessa olevaan tuntemattomaan maahan, mutta
leveät rairot ja suuret sulat tekivät sen mahdottomaksi.
Kuitenkin luuli hän nytkin monesta merkistä huomaavansa,
että iso maa oli mainitulla ilmalla olemassa. Suurella
vaivalla onnistui hänen heikkoa jäätä myöten toukokuun
20/ s päivänä Kap Baranowin kohdalla jälleen päästä man-
tereelle.

Samana vuonna tutkisteli Sannikow Kotelnoi-saarta,
missä hän tapasi BielkowTn useoiden pyydystäjien seurassa,
jotka kesällä olivat asettuneet saaren länsi rannalle koo-
takseen mammutintoria ja pyytääkseen kettuja. Hän löysi
myöskin rannalle pystytetyn kreikkalaisen ristin ja laivan-
hylyn, joka, sen rakennustavasta ja ympäristöstä löytyneistä
aseista y. m. päättäen, näkyy olleen Arkangelilaisen pyy-
dystäjän oma, jonka tuuli tahi jäät olivat ajaneet Huippu-
saarilta Novaja Semljaan.

Seuraavana kesänä päättyivät „Hedenström’m retket 11
,

jolloin Pshenizyn pani Novaja Sibirin pohjois-rannikon kar-
talle, Tatarinow vielä kerran koetti Kamennoi-niemestä jäätä
myöten tunkea koillista kohden ja Sannikow tutki Fadde-
jew-saarta uudelleen. Tatarinow huomasi jään (luultavasti
maaliskuun lopussa) 25 virstan päässä maasta niin hei-
koksi, ettei hän uskaltanut mennä edemmäksi, ja tämän
heikon jään rajalta näkyi vallan jäätön meri. Sannikow
tutkisteli ensiksi Faddejew-saarta ja kun luuli sieltä näke-
vänsä korkean maan koillisessa, lähti hän sitä kohdaksi,
mutta tuli 25 virstan päässä sulalle vedelle. Jo samana
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keväänä palasi hän siis Ustjanskiin ja varusteli siellä mat-
kueen, joka toukokuun 14/2 päivänä lähti 23 porolla jäätä
myöten Kotelnoi-saarta kohdaksi. Kairot ja jäälle noussut
merivesi työlästytti suuresti saarelle pääsöä. Perille pääs-
tessä olivat peurat kovin surkastuneita, mutta kostuivat
pian, niin että Sannikowin hyvällä menestyksellä kävi te-

Peter Feodorowitsli Anjou
synt. 1798 Venäjällä, kuollut 1869 Pietarissa.

keminen useita retkiä, muun muassa koko saaren halki.
Hän kertoi saaren sisältä kukkuloista tavanneensa hevo-
sen, härän, puhvelihärän (Ovibos?) ja lampaan luita niin
kosolta, että laumoittain kasvinsyöviä eläimiä selvästi
muinoin oli siellä elänyt. Samoin löytyi mammutinluita
yltä yleensä saarelta, josta Sannikow päätti, että kaikki
nämä eläinlajit olivat olleet täällä yhteen aikaan, sekä
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Nordenskiöld, Vegarelki. 11. 12

että ilman-ala siitä ajasta oli suuresti muuttunut. Tähän
luuloon vakaantui hän siitäkin syystä, että puoleksi kivet-
tyneitä puunrunkoja oli tällä saarella vieläkin enemmän
kuin Novaja Sibirilla. 1 Sitä paitsi tapasi hän täällä paljon

Ferdinand, von Wrangel

synt. 1796 Pskowissa, kuoli 1870 Tartovassa.

vanhoja „jukagir-asumusten“ jäännöksiä; saaressa oli siis
ennen ollut asukkaita. Haettuaan PshenitzynTn Facklejew-

1 Geologisesti merkillisiä ovat ne enemmän tai vähemmän lahonneet ja
kivettyneet, monilukuiset puunrungot, jotka jura-ajasta meidän aikoihimme saakka
ovat Sipirian vuori- ja maakerroksiin hautaantuneet. Näyttää siltä kuin ei Si-
pinä maantieteellisessä suhteessa olisi sanottavasti muuttunut koko tällä ääret-
tömällä ajalla, jolla Europassa maa ja meri monasti ovat vaihtaneet sijaa ja
jolla Alppeja on syntynyt ja taas hävinnyt. Tuntuvalla, kaukana nykyisistä
meristä ja jokiloista tavattavia puunrunkoja nimitetään Aatamin puuksi, erotuk-
seksi nuoremmasta kivettymäisillään olevasta, jota sanotaan Noetkin puuksi.
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saarelta, missä hän suuressa puutteessa oli viettänyt ke-
sänsä, ja annettuaan hänen, joka luultavasti oli parempi
kirjoittamaan, tehdä kertomuksen merkillisistä tutkimuksis-
taan, lähti Sannikow marrask. 8 (lokak. 27) päivänä paluu-
matkalle. Marrask. 2i/u päivänä pääsivät he Ustjanskiin. 1

Sopii sanoa, että Hedenströmhn ja Sannikowhn mer-
killiset jäämeri-retket ovat piirtäneet nimikirjoituksen mo-
neen maapallon historian lukuun. Mutta näihin asti on
niistä puuttunut sisältö, joka perustuisi uusille, ajanmukai-
silla apukeinoilla tehdyille tutkimuksille. Sillä niiltä ajoilta
asti ei Uuden Sipirian saarilla ole käynyt ainoatakaan tie-
teellistä retkikuntaa. Vuonna 1823 tekivät kuitenkin meri-
luutnantti Anjou> haavalääkäri Figurin ja perämies Hgin
yrityksen tunkea jäätä myöten pohjoista jakoillista kohden,
mutta heidän oli asia pian kääntyä takasin. Samaan ai-
kaan teki toinen venäläinen meri-upseri Ferdinand von
Wrangel t:ri Kuhersin, meri-kadetti Matiushkiriin ja perä-
mies Kosmiriin seurassa samanlaisia yrityksiä Sipirian man-
tereelta. Mutta ei heidänkään onnistunut etääntyä kauaksi
rannasta. Wrangel palasi siitä vakuutettuna, että kaikki
huhut siitä maasta, jota hänen piti etsimän ja joka nyt
kantaa hänen nimeään, olivat tarinoita, sekaannuksia tahi
suoria valheita. Mutta se suuri hyöty oli Anjouhi ja Wran-
gel’in polarimatkoista, että niiden kautta tuli ilmi, ettei
meri pakkaisnavankaan läheisyydessä ole paksussa yhtämit-
taisessa jäässä, ei edes silloinkaan kuin jää on enimmäl-
lään. Melkein samaan aikaan kokivat Wrangel ja Parry,
toinen Sipirian, toinen Huippusaarten rannoilta, tunkemia
jäätä myöten pohjoiseen, mutta tulivat pian näkemään kuinka
epätasaista ja hankalata kulkea merijää on, kuinka suuresti
se eroaa jäässä olevan järven sileästä pinnasta, jolla me
pohjoismaalaiset olemme tottuneet melkein tuulen nopeu-
della kiitämään. Sen ohessa on Wrangehin matkakertomus
tärkeä alkulähde edellisten matkojen ja pohjois-Asian ny-
kyisten luonnonsuhteiden tuntemiseen, jonka hyvin huo-
maa siitäkin, että Wegan matkaa kertoellessani yhtenään
olen viitannut hänen teokseensa.

1 Matkakertomuksensa johdannossa selittelee Wrangel, nähtävästi kirjoi-
tettujen päiväkirjojen mukaan, jotenkin laveasti Hedenström’in matkoista (main.
teos I s. 99-120).
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Vielä tulee minun luetella muutamia Beringin salmesta
sipirialaiseen Jäämereen tehtyjä raeriretkiä.

1778 ja 1779. Kolmannella mainiolla mailmankierto-
retkellään, tunki James Cook Beringin salmesta Jäämereen
ja pitkin Asian pohjois-rannikkoa länteenpäin Irkaipiin
saakka, jonka hän nimitti Pohjois-nokaksi. Tälle mainiolle
merenkulkijalle lankee siis sekin kunnia, että hän on pur-
jehtinut ensimäisellä merikuntoisella laivalla tähän mereen.
Muutoin vahvisti hän BeringTn tekemän Asian Itäniemen
määräyksen ja määräsi itse vastassa olevan amerikalaisen
rannikon aseman. 1 Melkein saman matkan teki vuonna
jälkeen Cook’in kuoleman hänen seuraajansa Charles Clarke,

kuitenkaan löytämättä mitään uusia maita kysymyksenalai-
silta seuduilta.

1785—94. Cook’in hyvin menestyneet löytöretket ja
ne odottamattomat tiedot venäläisten pyydystäjien matkoista
Tyvenen meren pohjois-osassa, jotka Coxen teoksesta esiin-
tyivät, saivat aikaan uuden suurenmoisen retken, jolla piti
vieläkin tutkittaman niitä meriä, jotka pohjassa ja idässä
ympäröivät suurta Wenäjän valtakuntaa. Ohjelman teki-
vät Pallas ja Coxe, ja sen toimeenpano uskottiin venäläi-
sessä palveluksessa olevalle, J. Billings nimiselle englanti-
laiselle meri-upserille, joka oli seurannut mukana Cook’in
viimeisellä matkalla. Muista, jotka tähän retkeen ottivat
osa, mainittakoon t:ri Merk, t:ri Itobeck, sihteri Martin

1 Ensimäinen europalainen, joka kävi Asian vastapäätä olevassa osassa
Amerikaa, oli Shestakow’in seuralainen maamittari Gwosdew. Jo 1730 meni
hän Beringin salmesta Amerikan puolelle (Mailer 111 s. 1311, ja on siis oikeas-
taan pidettävä tämän salmen löytäjänä. Amerikan luoteisin osa, Beringin salmi
ynnä siinä olevat saaret ovat jo. StrahlenbergMn karttaan merkityt, joka ilmes-
tyi kumminkin kymmenen vuotta ennen Gwosdew’in matkaa. Siinä on luoteis-
Amerika merkitty suureksi saareksi, jossa asui PucTioclwtski niminen kansa,
joka eli alituisessa riidassa salmen saarilla asuvien Giuchieghien kanssa. Myös-
kin Wrangelin maa löytyy tällä merkillisellä kartalla. Vuonna 1767, ja siis
yksitoista vuotta ennen. Cook’in. jäämerimatkaa, kävi luutnantti Synd, Ohotasta
vuonna; 1764 lähteneen venäläisen retkikunnan kera, Beringin salmen amerika-
laisella puolella. William Coxen lyhyessä kertomuksessa tästä matkasta (Account
of the' Russian Discoveries etc., London 1780, s. 300) sanotaan selvästi, että
Synd katsoi sitä rantaa, jolle hän nousi, Amerikaan kuuluvaksi. Synd’in, Coxen
julkaisemassa kartassa on Beringin meren pohjoiseen osaan tehty monta, mieli-
kuvituksen synnyttämää saarta (I. S:t Agaphonis, S:t Myronis, S;t Titi, S:t Sa-
muelia ja S:t Andrese). Koska Synd Sarytshew’in mukaan (alla main. teos s. XI)
matkusti veneessä, on luultava että näillä saarilla, on tarkoitettu sellaisia, jotka
ovat olleet vallan lähellä rannikkoa eikä niin etäällä maasta, kuin kartta osoit-
taa, jota paitsi suurten alankomaiden eroittamat vuorenkukkulat S:t Lawrence-
saarella lienevät eri saariksi merkityt.
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Sauer sekä kaptenit Hall, Sarytshew ja Bering w., kaik-
kiaan yli sata henkeä. Varustelu oli suurenmoinen, mutta
Billings oli tällaisessa yrityksessä sopimaton johtaja eikä
asia menestynytkään toivon mukaan. Retkikunta teki ly-
hyen matkan Jäämerelle kesäk. 30/i9 päivästä elok. 9 (hei-
näk. 29) päivään 1787, ja vuonna 1791 purjehti Billings
S:t Lawrence-lahdelle, josta hän 11 miehen seurassa maitse
matkusti Jakutskiin. Tämä pitkä retki ei muuten kosket-
tanut kysymyksenalaisia seutuja. 1

Nykyisen vuosisadan matkoista olisi vielä mainittavat
retket, joita teki Otto v. Kofzebue, joka mainiolla maailman-
kierto-matkallaan 1815—18 muun muassa purjehti Berin-
gin salmesta ja löysi maantieteellisessä suhteessa merkilli-
set kerrokset Eshsholtz-haylla; Lutke, joka maailmankierto-
matkallaan 1826—1829 kävi Tshukotskoi-nosin tienoilla
olevilla saarilla ja salmilla; Moore, joka 1848—49 tal-
vehti Tshukotskoi-nosilla ja jolta olemme saaneet monta
tärkeätä tietoa namolloista ja tshuktshien elantotavoista;
Kellet, joka 1649 Wraugeliu maan rannikolta löysi Kel-
letin maan ja Herald Islannin; John Rodgers

,
joka Ameri-

kan hallituksen toimesta vuonna 1853 teki tärkeitä hydro-
grafisia havaintoja molemmin puolin Beringin-salmea; Ball-
man, joka ollen kaupparetkellä Beringin merellä kävi Wran-
gelin maalla monessa kohden; Long, joka valaanpyydystys-
parkki Nilen kaptenina vuonna 1867 löysi Wrangelin maan
ja mantereen välisen salmen (Long-salmi) ja tunki Berin-
gin salmesta pisemmältä länteen kuin yksikään edeltäjänsä;
Dali, joka, lisäten tietoja Beringin meren luonnonsnhteista,
myöskin uudestaan on tutkinut jääkerroksia Eshsholz-baylla,
y. ra. y. m. • mutta koska tämä Vegan matkakertomuk-
sen historiallinen osa jo on venynyt kovin pitkäksi, täy-

1 Billingsln matkasta on kertonut: Martin Sauer, Au aocount of a geo-
graphical and astronomical expedition to the Northern parts of Bussia etc. By
Commodore Joseph Billings, London 1802, Ja Gawrila Sarytshew, achtjährige
Keise im nördliohen Sibirien, auf dem Eismeere und dem nordöstlichen Ocean.
Aus dem Russischen iibersetzt von J. H. Busse, Leipzig 1805—1806. Ruotsa-
laisten lukijain osaksi tahdon mainita, että pyydystäjä Pryhilow kertoi Bauerille
vaskella vuoratun, 16 tykillä varustetun, Merkur nimisen ruotsalaisen prikantin
1788 J. H. Coxen johdatuksella risteilleen Beringin meressä lai-
toksia hävittämässä. He eivät kuitenkaan, Prybilowln sanan mukaan Bauerille,
»tehneet pahaa, kun huomasivat ettei meillä ollut mitään ryöstettäväksi
kelpaavata, päinvastoin antoivat he meille lahjoja, sillä heitä hävetti käyttää
väkivaltaa sellaisia köyhiä raukkoja vastaan, kuin me olimme" {Sauer, s. 213).
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tyy minun näiden tutkijain matkojen suhteen vaan osoit-
taa niihin monilukuisiin, enimmäkseen saatavilla oleviin kir-
joituksiin, joita niistä jo on paljon julaistu. 1

Oliko Yega todellakin ensimäinen, ja onko se tätä
kirjoitettaessa ainoa laiva, joka Atlantin merestä on poh-
joista tietä purjehtinut Isoon valtamereen? Kuten yllä-
olevasta kertoelmasta esiintyy, uskaltaa tähän kysymykseen
vastata myöntävästi, samoin käy myöskin väittäminen, ettei
yksikään laiva ole kulkenut päinvastaista suuntaa Isosta
valtamerestä Atlantin mereen. 2 Mutta maantieteellinen ta-
rinakirjallisuus sisältää kuitenkin kertomuksia näiden me-
rien välillä tehdyistä merimatkoista, ja katson velvollisuu-
dekseni tässä mainita niistä muutamia sanoja.

Ensimäisen niistä olisi portugalilainen Martin Chacke
tehnyt jo vuonna 1555. Länsituuli olisi Intiassa eroitta-
nut hänet kumppaleistaan, jonka jälkeen hänen laivansa
ajelehti saarten välitse erään salmen suuhun, joka 59°
pohj. lev. kulki Amerikan pohjoispuolitse; vihdoin oli hän

1 Otto von Kotzehue, Entdeckungs-Eeise in die Sud-See und nacli der
Berings Strasse. Weimar 1821 (Osa 3 luonnontieteellisiä lisäyksiä kirjoittanut
Adalberl v. Chamisso'). Louis Choris, Yoyage pittoresque autour du monde,
Paris 1822.

Frederik Liitke, Yoyage autour du monde, Paris 1835—36. F. H. v.
Kitllitz, Denkwurdigkeiten einer Reise naoh dem russisclien Amerika, nacli Mi-
kronesien und durch Kamtshatka, Gotha 1858.

Kellet, Yoyage of H. M. S. Herald 1845 51, London 1853 (Herald Is-
lannin ja Wrangelin maan itä rannikon löytäminen).

W. H. Hooper, Ten months among the tents of the Tuski, London 1853
(Mooren talvehtiminen Tshukotskoi-nosilla).

John Rodgers, Behrings Sea and Arctic Ocean from Surveys of the North
Pacific surveying Expedition 1855 (ainoastaan merikortteja). W. Heine, Die
Expedition in die Seen von China, Japan und Ochotsk unter Commando von
Commodore Colin Ringgold und Comm. John Rodgers, Leipzig 1858 (Retki-
kunta tuli siihen päätökseen, ettei Wrangelin maata ollutkaan).

(Lindemann) Wrangels Land im Jahre 1866 durch Kapiten Dallmann
besucht (Deutshe Geograph. Blätter, B. IV s. 54, 1881).

Petermann, Entdeckung eines neuen Polar-Landes durch den amerikan.
Capt. Long 1867 (Petermanns Mittheil. 1868 s. 1). Das neu-entdeckte Polar-
land etc. (Mitth. 1869, s. 26).

3 Huomattava on, että mainio englantilainen matkustaja M'Clures teki
ihmeteltävän matkansa Isosta valtamerestä Atlantin mereen pitkin Amerikan
pohjois-rannikkoa suureksi osaksi reellä jäätä myöten , ja ettei ainoakaan eng-
lantilainen laiva ole tätä tietä purjehtinut toisesta merestä toiseen.' Luoteis-
väylästä ei siis mikään laiva ole koskaan kulkenut.
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joutunut lounaasen Islannista ja sieltä purjehtinut Lissa-
boniin, jonne saapui ennen kumppaleitaan, jotka olivat mat-
kustaneet »tavallista tietä 11

, s. o. Afrikan eteläpuolitse.
Vuonna 1579 todisti eräs englantilainen luotsi, 1567 Lis-
sabonissa lukeneensa tästä matkasta painetun kertomuksen,
jota ei hän sittemmin voinut käsiinsä saada, koska kunin-
gas, joka piti sellaisen löydön Portugalin intialaiselle kau-
palle vahingollisena, oli antanut käskyn hävittää kaikki
kappaleet {Purchas, 111 s. 849). Nyt tiedämme, että man-
ner vastaa sillä kohdalla, missä Chacken salmen pitäisi
oleman, ja myöskin tiedetään, että paljon pohjoisemmassa
olevat Amerikan mantereen ja Franklinin saariston väliset
salmet jo 1600-luvulla olivat niin jäisiä, että todenperäi-
sessä kertomuksessa täällä tehdystä matkasta välttämättö-
mästi puhuttaisiin jäistä.

Vuonna 1588 olisi portugalilainen Lorenzo Ferrer Mal-
donado tehnyt vieläkin merkillisemmän matkan. Tämä mies
näkyy olleen kosmografi, joka muun muassa tuumiskeli ma-
neitin poikkeusvirheestä vapaata kompassia, jommoista ei
vieläkään ole saatu aikaan, sekä pituus-asteen määräämistä
merellä, joka siihen aikaan oli vaikea kysymys (alla mai-
nittu Amorettin teos, s. 38). Tästä valhernatkastaan on
hän tehnyt pitkän kertomuksen, jonka espanjalainen jäljen-
nös sekä muutamia piirustuksia ja karttoja tavattiin eräästä
kirjastosta Milanossa. Tämän kirjaston hoitaja, chevalier
Carlo Amoretti 1 on julaissut mainitun kertomuksen sekä
italian että ranskan kielellä, ja liittänyt siihen paljon omia
muistutuksia, jotka tosin ovat korkeaoppisia mutta eivät
juuri osoita suurta kokemusta pohjanperäisissä oloissa. Sit-
temmin on J. Barrow julaissut saman kertomuksen englan-
nin kielellä (A chronological History of Voyages into the
Arctic Regions etc., London 1818. App. s. 24). Maldo-
nadon kertomuksessa esitellään, miten espanjalais-portugali-
laisen hallituksen tulisi järestää ja vahvistaa tätä uutta
meritietä. 2 Itse matkasta puhutaan vaan sivumennen. Mal-
donado sanoo maaliskuun alussa matkustaneensa Newfound-

1 Amoretti, Yiaggio del mare Atlantico ai Pasifico per la via del Xord-
Ovest etc. Fatto del capitano Lorenzo Ferrer Maldonado Panno MDLXXXVIII,
Milano 1881.

2 Maldonadon retken aikaan oli Espanja yhdistetty Portugalin kanssa.
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lannista pitkin Amerikan pohjois-rannikkoa länteenpäin.
Pakkanen, tuulet ja pimeys olivat aluksi purjehtimiselle
suureksi haitaksi, mutta kuitenkin päästiin jotenkin helposti
„Anian-salmelle“, joka eroittaa Asian Amerikasta. Siitä
tehdään tarkka kertomus. Siinä tavattiin monta kiinalai-
sella tavaralla lastattua laivaa, jotka olivat aikeissa mennä
tästä salmesta. Laivaväkenä oli sekä venäläisiä että kan-
salaisia. Heitä puhuteltiin latinaksi, ja he kertoivat tule-
vansa suuresta kaupungista, joka oli vähän päälle sata lea-
gueta salmesta. Puolivälissä kesäkuuta palasi Malclonado
Atlantin mereen samaa tietä jota oli tullutkin, ja nytkin
kävi matka onnellisesti. Kuumuus oli merellä palatessa
yhtä kova, kuin ankarimmallaan Espanjassa, mutta jäistä
ei mitään puhuta. Sen joen varsilla, joka laskee Anian-
salmen satamaan (Amorettin mukaan sama kuin Beringin
salmi), kasvoi sangen suuria puita, jotka ympäri vuoden
kantoivat hedelmiä; seudun eläimistä ei mainita hylkeitä,
mutta kahta lajia sikoja, puhveleja y. m. Kaikki tämä
mahdottomuus osoittaa, että koko matkakertomus on sepi-
tetty, luultavasti tueksi sille ehdotukselle, että Portugalista
pantaisiin luoteis-retki toimeen, ja siinä uskossa, että täl-
lainen salmi todellakin oli olemassa, sekä että matka pit-
kin Amerikan pohjois-rannikkoa olisi yhtä helppo tehdä
kuin Pohjanmeren yli. 1 Se tapa, millä laivan jäädyntää
kuvataan, tietäisi kertojan itsensä tahi hänelle kertoneen
koettaneen talvimyrskyä jossakin pohjoisessa meressä luul-
tavasti Newfoundlannin tienoilla, ja vilkas kertomus sal-
mesta näkyy olevan lainattu joltakin Itäintiassa-kävijältä,
jonka tuuli on ajanut pohjois-Japaniin, ja joka on luullut
jotakin, siellä tapaamansa saarten väliä tarinan Anian-
salmeksi.

Kolmannesta vuonna 1660 tehdystä matkasta on eräs
de la Madelene niminen meri-upseri kreivi de Pontchar-
tririille 1701 antanut seuraavat lyhyet, luultavasti Hollan-

1 Venäläisten jäämerikulkijoiden kertomuksissa on kokonaan toinen henki.
Niissä tapaa useimmiten erityis-seikkoja, jotka pitävät paikkansa, ja heidän löy-
tämänsä rajoittuvat mahdollisuuden piiriin. Minä katson siis, että Deshnewhn,
Tsheljuskinhn, Åndrejewän, Hedenström’in, Sannikowhn y. m. ilmoituksia perät-
tömästi epäillään, ja sangen suotava olisi, että Venäjällä mitä pikemmin jupis-
taisiin kaikki tallella olevat, venäläisten jäämerimatkustajoiden päiväkirjat, niin
täydellisinä kuin suinkin.
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nista tahi Portugalista saadut tiedot: „Portugisi David
Mdguer lähti maaliskuun 14 päivänä 1660 Ie Pere eternel
laivalla Japanista, ja seuraten Tartarian rannikkoa (s. o.
Asian itä rannikkoa) purjehti hän ensiksi pohjoista kohden
84° pöh. lev. asti. Sieltä asetti hän suuntansa Huippu-
saarten ja Grönlannin väliin ja, laskien Skotlannin ja Ir-
lannin länsipuolitse, saapui hän jälleen Oportoon Portuga-
lissa“. Mr de la Madelenen kertomuksen on Mr Buaches
ottanut ansiolliseen maantieteelliseen kirjoitukseensa „Sur
les differentes idees qu’on a eues de la traversee de la
Mere Glaciale arctique et sur les Communications on jonc-
tions qu’on a supposees entre diverses rivieres“ (Histoire
de TAcademie, Annee 1754, Paris 1759, Memoires s. 12).
Kirjoitukseen on liitetty Buachen tekemä polarikartta, joka
on sangen ansiollinen, vaikka itse matka, joka on saanut
sen aikaan, selvästi on sepitetty, ja vaikka siinä on vää-
riäkin kohtia, esim. se, että hollantilaiset vuonna 1670 oli-
sivat tunkeneet Taimur-maan pohjoiseen osaan asti. Hu-
vittava on tämä kartta myöskin, koska se osoittaa mitä
oppinut maantieteilijä vuonna 1754 tiesi polariseuduista.
Että Melguerhn matka todellakin on sepitetty näkyy siitä-
kin, että hän niin helposti pääsi navan kautta toisesta me-
restä toiseen, ja että hänen kertomansa ainoa yksityisseikka,
että Tartarian rannikko nimittäin ylettyisi 84° p. lev. asti,
ei pidä paikkaansa.

Yhteistä näille ja monelle muulle samanlaiselle, mui-
noin laivalla tehdylle koillis-, luoteis- ja polariretkelle on,
että purjehteminen toisesta valtamerestä toiseen Jäämeren halki
on käynyt melkein yhtä helposti päinsä kuin viivan vetäminen
kartalle, ettei jäänhaitasta eikä pohjoismaisista pyydyseläimistä
koskaan puhuta mitään ja että jokainoa mainittu erityisseikka
sotii pohjanperåisisså merissä vallitsevia maantieteellisiä, ilmas-
tollisia ja luonnontieteellisiä suhteita vastaan. Kaikki nämä
kertomukset ovat siis selvästi sepitettyjä ja sepittäjät eivät
nähtävästi koskaan ole pohjan perillä käyneet.

Yega on siis ensimäinen laiva, joka pohjoista tietä on
toisesta isosta valtamerestä toiseen tunkenut.
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Matka Beringin salmesta. Tulo Nunamoon. • Koillis-Asian ranta-
asukkaat. Harvinainen liylelaji. Runsas kasvullisuus. Matka Ameri-
kaan. Jääsuhteita. Port Clarence. ■— Eskimoit. Paluumatka Asiaan.
Konyam-lahti. Luonnonsuhteita siellä. Jää lähtee Konyam-lahden perästä.
S:t Lawrence-saari. Edelliset käynnit siellä. Lähtö Beringin saarelle.

Päästyämme Asian itäisimmästä niemestä ohi, asetet-
tiin suunta ensiksi S:t Lawrence-lahtea kohdaksi, jotensakin
suuri vuono, joka Beringin salmen kapeinta kohtaa vähän
etelämmässä pistää Tshuktshilais-niemimaahan. Aikomuk-
seni oli käydä ankkuriin tämän vuonon peräpuolella, val-
mistaakseni Yega-retken luonnontutkijoille tilaisuutta tut-
kistelemaan luonnonsuhteita tässä osassa Tshuktshilais-nie-
mimaata, missä luonto on mukaisempi kuin aavalla, Jää-
meren tuulille alttiilla rannikolla, johon näihin asti olimme
tutustuneet. Mielelläni olisin muutamia tuntia viivähtänyt
salmen kapeimmalla kohdalla, melkein Asian ja Amerikan
keskivälillä olevalla Diomed-saarella, jossa polarikansat te-
kevät kauppaa ja jota luultavasti jo ennen Columbus’en
aikaa on käytetty kauppa-asemana vanhan ja uuden mail-
man tavaroiden vaihdossa. Mutta lämpöisen jäättömän ja
kylmän, ajojäiden täyttämän meren rajalla vallitseva sakea
sumu* olisi tehnyt viipymisen sekä vaikeaksi että aikaa ku-
luttavaksi.

Myöskin korkeat vuoret Asian puoleisella rannalla oli-
vat edelleen sumuun suljetut, josta vaan muutamia vuoren-
huippuja haamoitti. Lähinnä laivaa näkyi suuria jäälaut-
toja, joilla somasti kirjava hylelaji (Histriophoca fasciata
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Zimm.) joukottani loikoili. Jäiden välissä parveili vesi-
lintuja, enimmäkseen toisia lajeja kuin Europan polarime-
rissä. Jää oli onneksi niin hajallista, että Yogan kävi
täyttä vauhtia kulkeminen lähelle S:t Lawrence-lahtea, jonka
rannoilla oli kovempia jäävyöhykkeitä, jotka laiva kuiten-
kin helposti läpäisi. Vasta juuri vuonon suussa tuli ko-
vaa jäätä vastaan, joka tykkänään salpasi S:t Lawrence-
lahclen mainion sataman. Yegan täytyi siis laskea ankku-

Hyle Beringin merestä.
Histriophoca fasciata Zimm.

rinsa ulapalle Nunamon kylän edustalla. Mutta täälläkin
ajoi avaroita, jos kohta ohuita ja syöpyneitä jäälauttoja
sekä pitkiä, kapeita jäänsiekaleita niin kosolta laivan ohi
etelää kohden, ettei täällä ollut hyvällinen viipyä. Lä-
hettiin siis muutaman tunnin päästä pois.

Talven aikana oli luutnantti Nordqvist ohikulkevilta
tshuktsheilta koonnut niin täydellisiä tietoja kuin suinkin
Tshaun-hayn ja Beringin salmen välillä olevista tshuktshi-
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lais kylistä eli telttapaikoista. Tshuktshit päättivät aina
luettelonsa Kap Deshnewin länsipuolella olevaan Ertryn-
kylään selittäen, että siitä itään ja eteläänpäin asui toinen
kansa, jonka kanssa eivät tosin olleet ilmi riidassa mutta
johon ei kuitenkaan ollut luottamista ja jonka kyliin he
kieltäytyivät meitä saattamasta. 1 Jo jossakin edellisessä
lu’ussa olen huomauttanut, että näiden seutujen kansatie-
dettä koskevissa teoksissa tapaa samanlaisia ilmoituksia.
Kun sakeassa sumussa hiljakseen höyrysimme Kap Desh-
newin tienoilla tuli 20 ä 30 maan-asukasta suuressa nahkai-
sessa veneessä laivalle. Saadaksemme tutustua uuteen hei-
moon otimme heidät ilolla vastaan. Mutta kun he olivat
päässeet laivan partaasta yli, huomasimme heidät pelkiksi
tshuktsheiksi, jotka osasta olivat talvella vierailleet Yegalla.
„Ankalit“ tapaatte sanoivat he ylenkatseellisesti vasta tuon-
nempaa S;t Lawrence-lahden tienoilta. Kun seuraavana
päivänä tämän lahden suussa laskettiin ankkuri, tuli maan-
asukkaita kohta laivallemme, ja itse kävimme heidän tel-
toillaan maissa. He puhuivat vielä tshuktshiu kieltä, jossa
oli vähän vieraita sanoja joukossa, asuivat tshuktshien tel-
toista vähän eroavissa asumuksissa, ja olivat muodoltaankin
heistä vähän eroavia. Itse eivät he tahtoneet myöntää
ollenkaan eroavansa entisestä pohjois-rannikon sota- ja valta-
heimosta, mutta vähän etelämmässä sanoivat sen kansan
asuvan, jota me tiedustelimme. Muutamia päiviä myöhem-
min kävimme Konyam-lahdessa ankkuriin (64° 49' p. lew.,
172° 53' 1. pit. Greenw. lukien). Siellä tapasimme vaan
varsinaisia poro-tshuktsheja; pyydystyksestä ja kalastuk-
sesta eläviä ranta-asukkaita ei täällä ollut lainkaan. Sitä
vastoin olivat asukkaat lähellä ankkuripaikkaamme S:t Law-
rence-saarella eskimolta tahi namolloja. Näyttää siis siltä
kuin suuri osa niistä eskimoista, jotka asuvat Asian puo-
lella Beringiu salmea, viime aikoina olisivat menettäneet
kansallisuutensa ja sulaneet tshuktshien kanssa yhteen.

1 Vihollisuus näkyy kuitenkin olevan jotenkin leppyisätä laatua eikä suin-
kaan rotuvihaan perustuvata. Itäisimmän kylän asukkaat ovat vaan vähän rii-
taisia ja tappeluhaluisia aivan kuin poikanulikat joskus meillä. Luutnantti
Hooper, joka talvella 1848—49 matkusti koirilla Tshukotskoi-nosista rannikkoa
myöten Beringin salmea kohti, mainitsee nimittäin, että Kap Deshnewin asuk-
kailla oli yhtä huono maine etelässä asuvien namollo-naapuriensa, kuin lännessä
asuvien tshuktshien seassa. „Hc puhuivat toista kieltä". Kenties olivat he
puhtaita eskimoita.



Neljästoista Luku.

188

Väkinäistä kartoittamista ei nimittäin viimeisinä vuosina
varmaankaan ole tapahtunut. Huomattava on sitä paitsi,
että Onkilon

, jota Wrangel kuuli käytettävän vanhojen,
tshuktshien kartoittamien ranta-asukkaiden nimenä, nähtä-
västi on sukua „Ankali“ sanalle, joksi poro-tshuktshi tätä
nykyä nimittää ranta-tshuktshia, sekä ettei vanhimmissa
kertomuksissa Shestakowhn ja Paulutskin näihin seutuihin
tehdyistä sotaretkistä koskaan puhuta kahdesta täällä asu-
vasta, eri kansasta. Tosin mainitaan näissä kertomuksissa
että kaatuneiden tshuktshien joukosta tavattiin mies, jolla
oli lävistetyt huulet, mutta luultavasti oli se ollut joku
tshuktshien ennen vangitsema eskiraolaincn, tahi joku tshuk-
tshien luona oleskeleva eskimolainen, joka vapaehtoisesta
otti heidän vapautussotaansa osaa. Minusta näkyy siis
uskottavammalta, että eskimoit ovat Amerikasta muuttaneet
Asiaan, kuin että tämä kansakunta olisi, kuten muutamat
kirjailijat otaksuvat, siirtynyt lännestäpäin Beringin salmen
eli Wrangelin maan kautta Amerikaan.

Nunamon eli, niinkuin Hooper kirjoittaa, „Noonahmo-
nen“ telttakylä ei sijaitse, kuten ennen tapaamamme tshuk-
tshilais-kylät, alhaalla itse meren rannalla, vaan jotensakin
ylhäällä meren ja erään kylän luoteis-puolelle laskevan joen
välissä, jossa nyt lumensularaisen aikaan oli vettä runsaasti.
Vähässä matkassa rannasta kulki sangen korkea, kukkuloiksi
hajaantunut vuoriharjanne, jonka kylet olivat tavattoman
suuriksi terassimaisiksi kiviraunioiksi pirstaantuneet. Täällä
asustaa murmeleja ja kuikujäniksiä (Lagomys spec.) jou-
kottani. Kuikujänis on noin suuremman rotan kokoinen
järsijä, jota ei meidän kotimaassamme ole, ja joka kesällä
kokoilee suuret talvivarat itselleen. Kylässä oli kymmenen
telttaa, järestyksettä ensimäiselle korkealle rantapenkereelle
asetetut. Teltat olivat rakennukseltaan vähän toisen-
laisia kuin tavalliset tshuktshilais-teltat, ja koska ajopuuta
näkyi olevan rantasilla vaan vähän, oli valaanluita suurin
määrin telttojen rakennuksessa käytetty. Niin esim. oli
hylkeennahkainen teltanvuoraus alhaalta jännitetty valaan
kylkiluiden ja alaleukojen päälle, jotka olivat maahan aje-
tut kuin pylväät. Nämä olivat ylhäältä yhdistetyt valaan-
luisilla nuoteilla, joista samanlaisia luita tahi valaan hetu-
loita lahti teltan huippuun, ja lopuksi oli paljon suuria,
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raskaita luita tuulen suojaksi teltanvuorauksen liepeille ase-
tettu. Yhden ainoan teltan ympärille oli tähän tarkoituk-
seen yksitoista valaan lapaluuta käytetty. Ajopuiden puut-
teessa poltetaan kesällä taivasalla ruoanlaitossa merellisessä
koitettuja valaan- ja hylkeenluita; suuri kaarrettu yalaan
kylkiluu ajoi tulensijan päällä hahlon virkaa, valaan nika-
mia käytettiin morttelina; valaan lapaluilla sulettiin silava-
kellarien suut; koverrettuja valaanluita käytettiin lampuiksi;
hetulankaistaleita, alaleuan kappaleita ja suorempia kylki-
luita rekien anturoiksi, lapioiksi ja tuuriksi, hetulansäikeillä
nivottiin kalujen eri osat toisiinsa 1 j. n. e.

Mustaa hylkeenlihaa ja pitkiä pullisteltuja, ilmassa
häilyviä suolia kiikkui telttojen välissä, ja niiden sisässä
laitettiin siivottomalla tavalla ruokaa verisestä lihasta, jota
oli siellä täällä hajullansa. Kaikki tämä teki sekä asuin-
huoneet että niiden asukkaat tavallista enemmän hilloilta-
viksi. Miellyttävän vastakohdan tälle siivottomuudelle teki-
vät vihannoitsevat pajunoksat, joita oli melkein jokaisen
teltan ovella ja joista vaimot ja lapset halukkaasti söivät
lehtiä. Muutamin paikoin oltiin talven varaksi koottu ko-
konaiset säkit Rhodiola-kasvia ja muita yrttejä. Omituista
oli, että täkäläisillä tshuktsheilla oli paljon europalaisia
huonekaluja, muun muassa remington-ldväärejä, ja ettei ku-
kaan tiedustellut viinaa.

Useimmat hylkeet, joita teltoissa näimme, olivat taval-
lisia kiehkuraishylkeitä, mutta myöskin tapasimme monta
Histriophoca fasciata hylkeen nahkaa, ja suurella vaivalla
sain tshuktshien luopumaan yhdestä, tämän omituisesti kir-
javan lajin nahasta ja pääkallosta. Asukkaat näkyivät pi-
tävän tämän nahkaa suuressa arvossa eivätkä mielellään
siitä erinneet. Kuten jo olen maininnut, näimme itse,
Beringin salmesta purjehtiessamme, näitä hylkeitä etelää
kohden ajelevilla jäälautoilla, mutta aika ei sallinut mei-
dän niitä pyydystää.

Pitlekaista lähtiessämme oli kasvullisuus siellä vasta
alussa, mutta Nunamossa loisti rantaäyräs erinomaisen kau-

1 Ompa vielä säilynyt kertomus Intian meren rannalla asuvasta kansasta,
joka Aleksanteri suuren aikana käytti valaanluita melkein samaan tapaan. „He
rakentavat huoneitaan sillä tavoin, että rikkaammat korjaavat meren ajamien
valaiden luita, ja käyttävät niitä parruiksi; suuremmista luista tekevät he ovia
itselleen." Arrianos, Indikä, XXIX ja XXX.
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niissä kukkaverhossa. Muutamilta tynnyrinaloilta kokosi
tri Kjellman täällä enemmän kuin sata kukkalajia, niiden
joukossa paljon senlaisia, joita ei ennen ollut Tshuktshilais-
niemimaalta tavannut. Tila ei myönnä sijaa vielä yhdelle

Tnntnrikynsimö (Draba alpina L.) S:t Lawrenoe-laliden rannalta.
Luonnollinen koko.

kasviluettelolle, mutta näyttääkseni lukijalle kuinka suu-
resti eri ilma-ala muodostaa samaa kasvilajia liitän tähän
S:t Lawrence-lahdella kasvavan tunturikynsiraön (Draba al-
pina L.) kuvan. Työläs lienee tuntea tätä kuvaa samaksi
kasviksi, joka edellisen osan 286 sivulla on kuvattu; kerä-
mäinen muoto, johon kasvi Tsheljuskin-niemen Jäämeren
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tuulille alttiilla rannalla on pukeutunut, on täällä suoja-
tussa seudussa muuttunut kokonaan toiseksi.

Kallioniemillä oli kuitenkin vielä avaroita luminietok-
sia, ja kukkuloilta näkyi, että suuria jäälauttoja ajeli Be-
rjngin salmen Asian puoleisella rannalla. Lähellä olevan
kukkulan huipulta tapasi tri Stuxherg maan-asukkaan ruu-
miin kivirauniolta, joka oli kudottu tshuktshilaisten tapaan.
Kuolleen rinnalla oli säretty nallilukkoinen kivääri, keihäitä,
nuolia, tuluksia, piippu, lumilitsi, jääseula ynnä muuta, jota
katsottiin tshuktshin elyseion tantereilla tarvitsevan. Ruu-
mis oli ollut siinä ainakin edellisestä kesästä, mutta piippu
oli minun, asukkaille antamiani savipiippuja. Se oli siis
hautauksen jälkeen tähän laskettu.

Vaikka halusta mitä pikemmin olisin tahtonut josta-
kin sähköasemasta lähettää rauhoittavia tietoja kotimaahan,
koska epäilin että Vegan kohtaloa jo ruvettiin pelkäämään,
olisin kuitenkin muutamiksi päiviksi jäänyt tälle tieteelli-
sessä suhteessa tärkeälle paikalle, jollei jäälauttoja ja jää-
vyöhykkeitä olisi ollut niin kosolta liikkeellä, että äkki-
arvaamatta noussut merituuli olisi voinut pahasti ahdistaa
laivaa, joka nytkin oli ulapalla ankkurissa. S:t Lawrence-
lahden laidalla oleva mainio satama oli nimittäin vielä
jäässä. Jo heinäkuun 21 päivänä j. p.p., kun kaikki hy-
villään maissa käynnistään olivat laivaan kokoontuneet,
nostettiin siis Vegan ankkuri ja lähdettiin Beringin salmen
amerikalaiselle puolelle. Kuten kaikissa pohjoisen pallon-
puoliskon polarimerissä oli tämänkin salmen itäpuoli jään-
sekainen, mutta länsi puoli jäätön. Matkustus kävi kui-
tenkin niin nopeasti, että jo heinäkuun 22 päivän iltapuo-
lella laskimme ankkurimme Port Clarencen mainioon sata-
maan, joka on Amerikan länteisimmän, Prince of Wales
nimisen niemen etelä puolella. Nyt Vega ensi kerran laski
ankkurinsa oikeaan satamaan

, sen jälkeen kuin se elok. 18
päivänä 1878 oli lähtenyt Äktinia-satamasta Talmur-saarella.
Koko väliajan oli se aina ollut ankkurissa tahi köydessä
ulapalla, missä ei ollut maasta mitään suojaa aaltoilua,
tuulta ja ajojäitä vastaan. Laiva oli kuitenkin kapteni Pa-
landerin taitavuuden sekä upserien ja miehistön kunnon
kautta säilynyt eheänä ja yhtä merikuntoisena, kuin Karls-
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kronan veistämöltä lähtiessään, ruokaa oli laivassa vielä
lähes vuodeksi ja hiiliä noin 4000 kuutiojalkaa.

Pitkä, matala hietasärkkä suojaa Port Clarencea me-
reltä, ja sen pohjoisessa päässä on mukava ja syvä suu.
Tämän sataman sisäpuolelle laskee iso joki, jonka suu
levenee järveksi, jonka hietakieleke eroittaa ulkosatamasta.
Tämä järvi on myöskin muodostunut hyväksi ja tilavaksi
valkamaksi, jonka suu kuitenkin on syväkulkuisille laivoille
liian matala. Joki itse on sitä vastoin syvä ja juoksee
noin 18 kilometerin päässä suustaan toisen järven läpi,
jonka itä rannalla kohoaa noin 800 ä 1000 raeterin kor-
kuisia, romuisiksi kukkuloiksi pirstaautuneita selkämiä; mah-
dollista on kuitenkin että ne olivat toista vertaa korkeam-
mat, sillä sellaisessa arvostelussa erehtyy helposti. Joen
ja sataman eteläpuolella laskee ranta 10—20 meterin kor-
kuisella äkkijyrkanteella mereen. Pohjoispuolella on ranta
sitä vastoin enimmäkseen laakaa, mutta kohoaa vähässä mat-
kassa sielläkin äkisti 300 ä 400 meterin korkuisiksi pyö-
reiksi kummuiksi. Ainoastaan laaksoissa ja muissa pai-
koissa, joihin lunta oli talvella paljon kasaantunut, näkyi
vielä nietoksia. Jäätikköjä emme sitä vastoin nähneet,
vaikka sellaisia olisi luullut olevan niiden vuorten rinteillä,
jotka idässä rajoittavat mainitun sisemmän järven. Nähtä-
västi ei mikään avara jääpeite edellisinäkään aikakausina
ole näitä seutuja peittänyt. Monilla eri haaroille teke-
millämme retkillä, muun muassa jokea möyten mainitulle
järvelle, emme nimittäin missään tavanneet moreneja, siirto-
lohkareita, korokkaita kallioita eikä muita entisen jää-ajan
jälkiä. Monet merkit osoittavat, että jäätiköt muinoin ovat
peittäneet suuret alat vastapäätä olevasta Asian rannasta,
ja olleet avulliset siihen kovertamaan vuonoja sellaisia, kuin
Koljutshin-hay, S:t Lawrence-bay, Metshigrae-hay, Konyam-
hay y. m.

Lähestyessämme amerikalaista puolta näimme vuorten
siellä olevan kerrostuneista vuorilajeista muodostuneita. Toi-
voin siis täältä saavani runsaasti kivettymiä, joita en mat-
kan edellisellä osalla ollut löytänyt. Mutta perille pääs-
tyämme, huomasin kerrostuneet vuorilajit kristallimaisiksi
liuskelajeiksi, joissa ei ollut entisten eläimien eikä kasvien
jälkiä merkiksikään. Raunoilta ei myöskään tavattu valaan-
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luita eikä merkillisiä mammutinsisältäviä jääkerroksia, jom-
moisia oli löydetty Beringin-salmen pohjois-puolella olevan
lähtemän rannalta, joka on saanut nimensä t:ri Eschschoh'in
mukaan, joka lääkärinä otti Kotzebuen mainioon retkeen osaa. 1

Kohta laskettuamme ankkurin, tuli laivalle monta suurta
nahkaista venettä ja koko joukko kajakeja. Viimeksi mai-
nitut olivat isompia kuin grönlantilaisten, sillä ne olivat
tavallisesti kahden hengen kantavia, jotka istuivat keskellä
alusta selin toisiinsa. Näimmepä veneitä, joista soutajien
lähdettyä vielä kolmaskin henki ryömi esiin. Tämä oli siis
maannut sulussa pitkänään kajakin pohjalla taitamatta lii-
kahtaakaan, vaikka joku onnettomuus olisi kohdannut. Val-
lankin näkyvät lapset tällä epämukavalla tavalla seuraavan
vanhempiaan.

Kun maan-asujamet olivat nousseet laivaan, alkoi heti
vilkas vaihtokauppa, jossa tulin saamaan useita nuolenkär-
kiä ja kivestä tehtyjä koukkuja. Vertaillukseni eskimoien
ja tshuktshien huonekaluja toisiinsa, koetin hankkia niitä
niin paljon kuin suinkin, ja tutkistelin siis nytkin tarkasti
vieraidemme nahkasäkkejä. Niistä vedin minä yhden esi-
neen toisensa perästä esille, ilman että omistajat moittivat
tätä kaluntarkastelua. Yksi koetti kuitenkin estellä minua
pääsemästä säkin pohjaan saakka, mutta juuri se pani mi-
nun utelemaan mikä aarre siellä olisi. Minä en puolestani an-
tanut perään, vaan tyhjensin pussin puoli väkisin ja löysin sen
pohjasta ladatun revolverin. Monella maan-asukkaalla
oli myöskin takaaladattavat kiväärit. Vanhin muinaisaika
ja uusin nykyaika ojentavat siis täällä toisilleen kättä.

1 Nämä kerrokset löydettiin Kotzebuen maailmankierto-retkellä (Ent-
deckungs-Reise, Weimar 1821, I s. 146 ja II s. 170). Rantaäyräs oli rehevän,
vihannan nurmikon peittämä ja laski 80 jalan korkuisella penkereellä mereen.
Siitä näki, että „kalliolaji“, jos se nimitys jääkerrokselle soveltuu, oli puhdasta
jäätä, jonka sinisavi ja suomulta peitti ‘/a jalan paksulta. Jää mahtan.ee ollut
monen sadan tuhannen vuoden ikäistä, koska mammutin luita ja hampaita il-
mestyi sen sulaessa, josta käynee päättäminen sen muodostuneen aikaan, jol-
loin mammuteja näissä seuduissa oli. Tätä merkillistä havaintoa ovat jälemmin
matkustaneet osasta epäilleet, mutta Dali on hiljakkoin tutkinut asiata ja näyt-
tänyt sen todeksi. Epätietoista lienee vaikuttiko mädäntyneet mammutinjään-
nökset sen väkevän, poltetulle savelle tulevan hajun, joka täällä tuntui. Kotze-
hue määräsi paikan napakorkeuden 66° 15' 36". Beecheyn retkellä vuonna 1827
tutki retkikunnan lääkäri, Mr Collie, tarkemmin tätä paikkaa. Hän toi sieltä
mukanaan paljon mammutin, härän, moschushärän, peuran ja hevosen luita,
jotka mainio geologi Buckland on kaltaillut (F W. Beechey , Narrative of a
voyage to the Pacific and Beringstrait 1825—28, London 1831, II appendix).



Port Clareneella asuvien eskimoien pyydystysaseita.
1 Linnunkeihäs ynnä heittopuu Va- 2. Valaanharppuuni, piikärellä varustettu Via.
3. Harppuuninkärki luusta ja nefritistä ‘/a- 4- Ahrain luusta l /s. 5. Puikko x/a-

G. Harppuuni l /i?- 7. Piinen keihäänkärki V2. 8, Nuolia eli harppuunien
päitä, käret raudasta, kivestä tahi lasista l/s- 9- Viini x /s-
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Moni asukas oli selvästi muuttomatkalla pohjoisempiin
pyydystys- ja kalastusalueisin, kenties myöskin markkina-
paikoille ja kisataville, joista t:ri John Simpson kirjoituk-
sessaan länsi-eskimoista puhuu. 1 Toiset olivat jo virittä-
neet kesätöittänsä sisä-sataman ja ennen mainitun joen var-
sille. Sitä vastoin oli tässä seudussa vaan vähempi määrä

Eskimoperhe Port Clarencelta.
L. Palander'in tekemän valokuvan mukaan.

kesällä autioina olevia talviasumuksia. Asukkaat olivat
täällä kuten sanottu eskimolta, eivätkä ymmärtäneet tshuk-
tshin kieltä sanaakaan. Heidän joukossaan oli kuitenkin
tshuktshilainen vaimo, joka sanoi oikeita tshuktsheja asu-
van myöskin Amerikan puolella Beringin salmea. Pari miestä
puhui vähän englannin kieltä, ja yksi heistä oli käynyt San

1 Furfher Papers relative to the reoent arctic expedition etc. Presented
to the both Houses of Parliement, London 1855, s. 917.
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Franciskossa, toinen Honolulussa. Monet heidän huone-
kalunsa todistivat, että nämä ihraiset olivat olleet amerika-
laisten valaanpyytäjien kanssa yhteydessä, ja myöntää täy-
tyy, että tämä yhteys on ollut sekä aineellisesti että siveel-
lisestä villi-ihmisten hyödyksi. Useimmat asuivat nyt ohuesta
pumpulikankaasta tehdyissä kesäteltoissa; moni kävi euro-

Eskimolainen Port Olarencelta.
L. PalanderHn tekemän valokuvan mukaan.

palaisissa vaatteissa, toisilla oli vielä hylkeen- tahi peuran-
nahasta tehdyt housut ja kevyt, pehmoinen, usein kauniisti
kirjaeltu murmelinnahkainen peski, jonka päälle sadeilmalla
suolista neulottu sadetakki vedettiin. Hiukset pidettiin tshuk-
tshilaisten tapaan. Vaimojen leukaan oli muutamia viivoja
piirretty. Monella miehellä oli pienet viiksit, muutamilla
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myöskin harvahko täysiparta, toiset koettivat viljellä ame-
rikalaista leukapartaa. Useimmille, vaan ei kuitenkaan kai-
kille oli 6 ä 7 m.m. mittaiset lävet leikattu huuliin suu-
pielten alapuolelle. Näissä lavissa kannettiin suuria luu-,
lasi- tahi kivipalasia (kuva 9 siv. 201). Usein otettiin
nämä koristukset pois, ja silloin supistuivat lävet niin pie-
niksi, etteivät sanottavasti muotoa rumentaneet. Monella
oli sitä paitsi samanlainen reikä keskellä huulta. Minusta
tuntui kuitenkin, kuin olisi tämä kummallinen tapa häviä-

Eskimoita Port Clarenoelta.
L. Palander'in tekemien valokuvien mukaan.

mäisillään, tahi lävet kumminkin muuttamaisillaan huulista
korviin. Erään nuoren, melkein täysikasvuisen tytön ne-
nän välikkeessä kiikkui suuri sininen lasihelmi. Kun tämä
koristus herätti yleistä huomiota kätki tyttö ujostellen päänsä
äitinsä peskinlomiin. Kaikilla vaimoilla oli pitkät helmi-
nauhat korvissa. He pitivät myöskin rautaisia ja vaskisia
rannerenkaita, melkein samannäköisiä kuin tshuktsheilla.
Heidän ihonsa ei ole juuri tumma ja poskensa punottavat
selvästi, hiukset ovat mustat, jouhiraaiset, silmät pienet,
munit ja ainoastaan vähän viistossa, muoto litteä, nenä
pieni ja juuresta matala. Useammat olivat keskikokoisia,
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terveennäköisiä ja muhkeita, ei lihaviksi eikä laihoiksi sa-
nottavia. Jalat ja kädet olivat heillä pienet.

Jonkunlainen siisteys vallitsi heidän pienissä teltois-
saan, joiden permannot olivat kasveista palmikoiduilla ma-
toilla peitetyt. Monessa kohden nähtiin kokospähkinän kuo-
resta tehtyjä kaluja. Näitä ja osasta mattojakin olivat
valaanpyytäjät kulottaneet Etelämeren saarilta. Heidän
huone- ja pyydystyskalunsa, kirveensä, puukkonsa, sahansa,
takaaladattavat kiväärinsä, revolverinsa y. m. olivat enim-
mäkseen amerikalaista tekoa, mutta niiden ohessa käytet-
tiin vielä tahi säilytettiin telttojen roskakätköissä jousia ja
nuolia, linnunkeihäitä, luisia keksejä ja kaikenlaisia kivi-
aseita. Vallankin olivat onkimaneuvot värjätystä luusta
tahi kivilajeista, lasihelmistä, muutamien vesilintujen punai-
sesta jalkanahasta y. m. taidokkaasti tehdyt. Nämä eri
aineet olivat valaanhetuloidcn säikeillä suurten kovakuo-
riaisten näköisiksi yhteen sommiteltu, melkein samalla lailla
käytettäviksi kuin lohikärpäset meillä.

Tulta viritettiin osasta raudalla, piillä ja taulalla, osasta
tulen-ketrottimella. Moni käytti myöskin amerikalaisia tuli-
tikkuja. Se kaari, jolla tulen-ketrotinta pyöritettiin oli usein
elfenluusta tehty ja kaikenlaisilla pyydystyskuvilla koris-
teltu. Heidän kalunsa olivat siistimpiä, huolellisempaa te-
koa sekä grafiitilla 1 ja punamullalla kauniimmasti kirjaeltuja
kuin tshuktshien; tämä kansa oli myöskin paremmissa va-
roissa ja omasi enemmän nahka-aluksia, kajakeja ja umia-
keja. Tämä riippuu luultavasti siitä, että meri täällä on

1 Grafitia mahtaa olla runsaasti Asian puoleisella Beringin salmen ran-
nalla. Talvella vaihdoin sitä itselleni monta palaa, jotka nähtävästi olivat juok-
sevassa vedessä vierinneet. Chamisso mainitsee, v. Kbtzebuen matkakertomuk-
sessa (111, s 169), nähneensä tämän mineralin sekä punamultaa asukkailla S:t
Lawrence-lahdella, ja luutnantti Hooper sanoo teoksessaan (s. 139), että grafitia
ja punamultaa on Oongwysac-kylän luona Tshukotskoi-nosin ja Beringin salmen
välillä. Viimeksi mainittua väriainetta vaihetaan korkeaan hintaan etäisten
telttakylien asukkaille. Varmaankin on näitä mineraleja ikivanhoista ajoista
käytetty samalla tapaa, ja ne ovat luultavasti, samoin kuin pii ja nefriti, niiden
harvojen mineralien lu’ussa, joita jo kiviaikakauden kansat ovat käyttäneet.
Minkä tiedämme ruvettiin grafitia käyttämään Europassa vasta keskiaikana.
Conrad Gessner puhuu ensi kerran lyijykynästä vuonna 1665. T:ri Merret mai-
nitsee ensi kerran vuonna 1667 Borrowdalen grafitikerroksista Englannissa, sa-
noen niissä olevan hyödyllistä, Englannille omituista mineralia. Sangen rikkaita
grafitikerroksia on viimeisinä vuosikymmeninä tavattu sekä Jenisein suulta (Si-
dorofPin grafitilouhos) että eräältä, Sajanski-vuorten haaralta etelä Sipiriassa
(Ålibertin grafitilouhos), ja näillä aarnioilla on ollut jonkunlainen merkitys tämän
maan uudemmassa löytöhistoriassa.



1
Eskimolaisia kalastusaseita y. m.

-6. Erivärisistä kivilajeista ja luusta kovakuoriaisten muotoisiksi tehtyjä lohen-
onkia V - 7- Ongenvapa Ve. 8. Saman pää. 9. Luinen paino ynnä rahe

ja onki V - *O. Onki jossa on luukäret V - 11. Rautalankaisilla
härillä varustettu onki V - 12. Lumilasit ‘/s.
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vähemmän aikaa ja ohuemmassa jäässä kuin Asian puolella
ja pyydystys siis tuottavampaa. -Kaikki vanhat kertomuk-
set osoittavat kuitenkin, että muut villiheimot muinoin tun-
nustivat tshuktsheja näiden seutujen suurvaltaisiksi, mutta
nykyiset oireet tietävät tämän mahtiajan loppuneen. Jon-
kunlaista kunnioitusta näkyvät naapurikansat kuitenkin vie-
läkin heille osoittavan.

Ensimäisen epäluulon haihduttua olivat eskiraoit ystä-
vällisiä ja rehellisiä, vaikka kerjääviä ja vaihtokaupassa tin-
kiviä. Minkäänlaista päämiestä ei heillä näkynyt olevan;
täydellinen yhdenvertaisuus vallitsi, eikä vaimoa pidetty
miestä vähempiarvoisena. Lapsia olisi Europassa sanottu
hyvin kasvatetuiksi, vaikkeivät olleet saaneet kasvatusta
ollenkaan. Kaikki olivat pakanoita. Yiinanhirao ei ollut
niin suuri kuin tshuktsheilla. Kaikki viinakauppa villien
kanssa taitaa Amerikan puolella olla kielletty ja tätä kiel-
toa seurataankin.

Tshuktshien seassa ollessani oli vaihtotavarani vähässä.
Viimeiseen hetkeen asti oltiin nimittäin epätiedossa, milloin
jäiset kahleemme raukeaisi, ja minun täytyi siis pitää va-
rojani säästäen. Usein oli minun siis työläs saada tshuk-
sheilta haluamiani kaluja. Runsaan talvivarustelumrae jään-
nökset, jotka lämpöisessä ilman-alassa olisivat olleet pal-
jaaksi vastukseksi, tekivät minun täällä rikkaaksi mieheksi.
Kuten parisniekka kulin minä kylästä kylään pussit täynnä
huopia, paksuja peittoja, sukkia, ampuvaroja y. m. joilla
vaihdoin itselleni kauniin valikoiman kansatieteellisiä esi-
neitä. Niissä oli muun muassa kauniita luukirjauksia ja
luuniverryksiä sekä nuolenkärkiä ja muita kaluja eräästä
nefritilajista x

,
joka niin täsmälleen on Sisä-Asian hyvin tun-

1 Nefriti on vaaleanvihreä, joskus ruohonvihreä, sangen kova ja tivis am-
fibolilaji, jota on tavattu Keski-Asiassa, Mejikossa ja Uudessa Zeelannissa. Kai-
killa näillä paikoilla on siitä tehty kiviaseita, maljakkoja, piippuja y. m. Kii-
nalaiset arvaavat sen sangen kalliiksi, ja nefritin hankinta on usein vaikuttanut
heidän valtiotoimiinsa, ollut syynä sotiin ja määrännyt rauhanteot. Minä pidän
myöskin luultavana, että Mithridates’ta vastaan käydyiltä sotaretkiltä Roinaan
tuodut ja siellä kalliiksi arvatut »Vasa Murrhina“ olivat nefritistä tehdyt. Nef-
ritistä on muuten kenties ennemmin kuin mistään muusta kivilajista tehty ko?
risteita. Tästä aineesta valmistettuja kirveitä ja talttoja on nimittäin ollut kivi-
aikakauden kansoilla sekä Europassa (missä nefritiä kuitenkaan ei ole luonnossa
tavattu) että Asiassa, Amerikassa ja Uudessa Zeelannissa. Asiassa tapaa nef-
ritistä tehtyjä kaluja sekä Tshuktshilais-niemimaalla että kiviaikakauden hau-
doista etelässä. Itä-Sipirialaisen maantieteellisen seuran konservatori herra
J: N. Wilkoffski on hiljakkoin myöskin löytänyt sellaisia 60 virstaa Irkutskista



1
Eakimolaisia luuniverryksiä y. m.

-5. Jääkarhunpäitä, hylkeitä y. m. kuvaavia kantohihnojen nappeja, mursun-
hampaista tehtyjä l/i. 6. Kantohihna ynnä hylkeenmuotoinen nappi */s-

-7. Kivitaltta Va. 8. Kampa Vs. 9. Huulireikiin pantavia, luisia,
lasisia tahi kivisiä nappeja Vi. 10. Otsanpa elfenluusta 2/s-
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netun nefritin kaltaista, että luulisin sen olevan sieltä tuo-
tua. Siinä tapauksessa ei netritin esiintymistä Beringin
salmella kävisi selittäminen muulla tavoin, kuin että täällä
asuvat kansat joko ovat tuoneet sitä mukanaan alkukodeis-
taan Sisä-Asiasta, tahi että villikansat jo Sisä-Asian kivi-
aikakautena kävivät yhtä laveata kauppaa, kuin Asian ja
Amerikan pohjois-rannikojen asukkaat joitakuita vuosikym-
meniä sitten.

Sataman pohjois-puolella oli vanha europalainen tahi
amerikalainen merirasva-keittämö. Sen lähettyeltä tavattiin
kaksi eskimo-hautaa. Ruumiit olivat ilman arkkua täydessä
puussa lasketut maahan, ja tiuha ristikkoaita teltansaloista
niiden ympärille kudottu. Toisen ruumiin viereen oli ase-
tettu kajaki airoineen, ladattu kaksipiipuinen pyssy puoli-
veteissä nallit nallipiikeissä, monenlaisia muita aseita, vaat-
teita, tuluksia, lumikenkiä, juoma-astioita, kaksi vereen
tahrattua, puusta tehtyä naamaria (kuv. 1 ja 2 siv. 205)
ja kummanmuotoisia eläinkuvia. Samanlaisia oli myöskin
teltoissa. Hylkeennahkaisiin säkkeihin, jotka pullisteltiin
ja sidottiin harppuunoihin kohoiksi, oli joskus kiinnitetty
pieniä puusta niverrettyjä naamoja (kuv. 3 siv. 205). Kaksi
tämänlaista tenhotulta toin mukanani kotiin; toisessa on
sininen emailikappale toisena silmänä, toisessa rikkikiisu-
palanen. Kahden teltan taakse oli meterin korkuisille
pylväille asetettu puusta tehtyjä, punaiseksi maalattuja lin-
nunkuvia siivet harrillaan. Turhaan koin vaihtaa näitä tel-
tanpyhimyksiä 1 suureen uuteen huopaan, jommoisella muu-
toin sai mitä hyvänsä. Häikäisevän valkoisen, sangen
sorean kajakin sain sitä vastoin tinkimättä pidetystä huo-
vasta ja 500 remington-latingista.

Näytteeksi amerikalaisten erinomaisesta keksiliäisyy-
destä tavarainsa tarjouksessa mainittakoon että eräs eskimo-
lainen, satamassa ollessamme, tuli laivallemme ja näytti
painettua paperiliuskaa, jossa eräs San Franciscon kauppa-

olevan Telman luota. Tieteellisessä mineralogiassa puhutaan nefritistä ensiksi
kasholongjin nimellä (s. o. kivilaji Kash-joelta). Sen oli eräs Renat niminen
sotavanki Kaarle XlLnen armeijasta sillä nimellä tuonut Sisä-Asiasta ja antanut
ruotsalaisille mineralogeille, jotka tekivät siitä vallan oikean kaltailun, vaikka
kasholongia sittemmin väärin on pidetty kvartsilajina.

1 Eskimoilla ei kuitenkaan enempää kuin tshuktsheillakaan näy olevan
mitään varsinaista uskontoa eikä käsitystä tulevasta elämästä.
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huone Beringin salmella asuville „Sporting Gentlemen’“ille
(eskimoille?) ehdoitteli hyviä hauliaan.

Samoin kuin Golf-virta huuhtoilee Europan länsi ran-
nikkoa, juoksee pitkin Amerikan tyvenen-merenrannikkoa
myöskin lämmin merenvirta, joka tekee ilman-alan täällä
paljon neiteemmäksi kuin Asian puolella, missä kylmä
pohjoinen vesi, samoin kuin Grönlannin itä rannikollakin,
virtailee. Metsäraja ulottuukin luoteis-Amerikassa kapaleen
matkaa Beringin salmesta pohjoiseen, jota vastoin puita
näkyy tykkänään puuttuvan Tshuktshilais-niemimaalta. Port

Eskimo-hauta.
O. Nordqvisdn piirustuksen mukaan,

Clarencella on rannikko myöskin metsätön, mutta muutamien
kilometerien päässä siitä tapaa kyynäränmittaisia leppäpen-
saita, ja rantavuorien takana kuuluu olevan täysi metsä.
Muutoin on kasvullisuus jo rannalla rehevä, ja täällä uuden
mailman rannikolla tapaa vielä monen skandinavilaisen
kasvilajin, esim. Linnsean, läheisiä heimolaisia. Tmi Kjell-
man sai siis täällä runsaan kasvisaatiin, jolla on suuri arvo
läheisen Asian ja muiden pohjanperäisten seutujen kasvisto-
jen vertauksessa. Samoin kokoili tri Almqvist suuren jou-
kon jäkäliä, selvittääkseen tämän seudun vähän tunnettua
jäkälistöä. Eläintutkijat eivät sitä vastoin paljon hyöty-
neet. Vaikka kasvullisuus oli niin hyötyisä, oli maa-luu-
rangottamain lajeja täällä paljon vähemmin kuin pohjois-
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Norjassa. Kovakuoriaisia ei täältä esim. löytynyt muuta
kuin pari kymmenkunta lajia, parhaasta päästä Harpalideja
ja Staphylinideja, sekä maa- ja suolattomanveden- nilviäsiä
ainoastaan 7 tahi 8 muotoa, jotka kaikki sen ohessa olivat
sangen vähälukuisia. Merkittävistä kaloista mainittakoon
sama musta liejukala, jota Jinretlenissä pyydystimme. Lin-
nusto oli pohjanperäiseksi köyhä, ja nisäkkäitä emme näh-
neet muita kuin moschusrottia. Sataman pohjasta nousi
naarassakin vaan vähän eläviä ja jäkäliä.

Eläinkuva eskimo-haudasta.
a. ylhäältä, b. sivulta.

V<i luon. kok.

Heinäkuun 26 päivänä nostimme kello 3 j. p. p. ank-
kurimme ja laskimme ihanassa ilmassa ja enimmäkseen hy-
vässä tuulessa jälleen vanhan mailman rannalle. Eri vesi-
kerrosten suolaisuuden ja lämmön määräämiseksi pohjustel-
tiin ja otettiin vesinäytteitä joka neljännes tunti salmen
poikki mentäessä. Sitä paitsi vedettiin jalashaavia tavalli-
sesti suurella menestyksellä kolmasti vuorokaudessa. Muun
muassa saatiin suuria simpukoita, esim, kaunis, vastapäiväi-
nen Fusus deformis Beeve, ja joitakuita isoja merirapuja.



Kansatieteellisiä esineitä Port Olareneelta.
1, 2. Haudalta löydettyjä naamareja '/e. 3. Hylkeennahkaisesta liarppuuni-

kohosta otettu, naamaa kuvaava tenhotin, jossa toinen silmä on emailista, toinen
rikkikiisusta V»> 4. Airot 1/ia. 5. Keksi. Via. 6. Saman keksin koukku ni-
verretystä elfenluusta 1/t. 7. Puukonpää (?) niverretystä elfenluusta Va-
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Viimeksi mainittuja nousi yhtä lajia (Chionoecetes opilio
Kröyer) joskus sadottain naarassa. Ne maistuivat keitettyinä
hyvältä, vaikkeivät juuri olleet lihakkaita. Maku oli niissä
vähän imelääkö.

Nyt tehtyjen pohjustusten ja muiden havaintojen no-
jalla on luutnanti Bove laatinut seuraavalla sivulla kuvatun
diagramman, josta näkyy, kuinka matala se salmi on, joka

Simpukka Beringin salmesta.
Fusus deformis, Reeve.

Ison valtameren pohjoisimmassa päässä eroittaa vanhan ja
uuden mailman toisistaan. Vähempi kohoaminen, kuin Ud-
devallan Kapell-mäkien jää-aikakaudestatapahtunut ylöntymi-
nen, olisi kylliksi leveällä sillalla yhdistämään Asian ja Ameri-
kan toisiinsa, ja vastaava alentuminen on riittänyt niiden eroit-
tamiseen, jos kerran, kuten luultava on, ovat yhdistyksessä
olleet. Diagramma osoittaa muuten, että syvin juotti
juoksee vallan lähellä Tshuktshilais-nieraimaan rannikkoa,
ja että tässä juotissa on kylmää vettä, jonkakarje eroittaa
Amerikan puoleisesta lämpöisemmästä vesialueesta.



207

Bennyin meren lämpömäärä ja syvyys.

Jos tarkastaa Sipirian karttaa, niin on huomaava, että
sen rauta yleensä juoksee jotenkin tasaiseen. Siihen ei
pistä pitkiä, vuorten ympäröimiä vuonoja kuten Norjan länsi
rannikkoon, eikä mikään saaristo suojaa sitä niinkuin Skan-
dinavian ja Suomen rannikkoja. Ainoan poikkeuksen tästä
tekevät jotkut osat Tshuktshilais-niemimaasta, vallankin sen
itä-eteläinen puoli. Monta pientä vuonoa pistää täällä

Diagramma,

osoittava veden lämpömäärän ja syvyyden Beringin meressä Port Clarencen ja
Senjavin-salmen välillä.

rannikkoon, joka on kerrostuneita granitimaisia vuorilajeja,
ja näiden edustalle muodostaa kaksi suurempaa ja useam-
mat pienet kallioluodot saariston, jonka syvä Senjavin-salrai
eroittaa mantereesta. Yalmistaakseni luonnontutkijoille ti-
laisuutta vielä kerran suojatusta satamasta retkeillä Tshuk-
tshilais-niemimaan luonnonsuhteita tutkimassa ja tarkastel-
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läkseni sisäraaan-jäätikön arvaten muinoin peittämää seutua,
jommoisia ei Sipirian rannikolla monessa kohden ole, päätin
valita tämän kohdan Asian puolella Vegan ankkuripaikaksi.
Ankkuri laskettiin heinäkuun 28 päivänä e. p. p. pohjoi-
simman vuonon, Konyam-lahden, suuhun, eikä niinkuin aiko-
mus oli ollut Grlasenapp-satamaan, koska se vielä oli ehe-
ässä jäässä.

Meitä ennen on tässä tshuktshilais-niemimaan osassa
käynyt kaptenin, sittemmin amirali Fr. LutkenTn, johtama
korvetti Senjavin, sekä englantilainen Franklin-retkikunta
Plover laivalla, jota kapteni Moore komensi. Liitke ja
hänen seuralaisensa, luonontutkijat Mertens

,
Postels ja Kitt-

litz, viipyivät täällä muutamia päiviä elokuussa 1828, jolla
ajalla panivat sataman kartalle sekä tekivät koko joukon
luonnontieteellisiä ja kansatieteellisiä havaintoja. Moore
talvehti tällä paikalla 1848—49. Olen jo maininnut, että
meidän tulee kiittää hänen kumppaliaan, luutnantti W. H.
HooperTa tämän sataman lähellä asuvia kansakuntia koske-
vista arvokkaista tiedoista. Täällä näkyy silloin olleen koko
suuri väestö. Sen lähtemän rannalla, johon laskimme ank-
kurimme, majaili nyt ainoastaan kolme porotshuktshi-per-
hettä, ja lähiseudun saaret lienevät olleet joko sattumalta
autiot tahi jäi Vegan tulo asukkailta huomaamatta, koskei
niitä laivaan kuulunut.

Konyam-lahden itä-eteläisellä rannalla, jonka edustalla
Vega nyt pari päivää oli ankkurissa, on kokolailla autio
rämeikkö, jossa kuret pesivät. Sitä rannempana kohoaa
moni vuorenkukkula lähes 600 raeterin korkuiseksi. Eläin-
tutkija ja kasvitutkija eivät tältä rannalta paljoa hyötyneet,
mutta lähtemän pohjois-puolelta, jonne höyrypurrella ret-
keiltiin, tavattiin ruohoisia vieremiä, joilla kasvoi korkeata
pensaikkoa ja monenlaisia kukkia. Sieltä löysi tri Kjellman
noin 70 uutta, ylhäiserapää kasvia entisten lisäksi. Täällä
tavattin myös maa-nilviäisiä (Succinea, Limax, Helix, Pupa
y. m.), ensimäiset Tshuktshilais-niemimaalta h

Me kävimme myöskin poro-tshuktshien asumuksilla. Ne

1 Jo ennen olimme tavanneet joitakuita maa-nilviäisiä Port Clarencelta,
mutta S:t Lawrence-lahdelta ei ollenkaan. Pohjoisimmasta on näitä eläviä
näihin asti löytänyt von Middendorff, joka Taimur-niemimaalta tapasi yhden
Physa-lajin.




