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SANANEN LUKIJALLE.

Noudattaen sisäistä kehoitusta, joka on aiheu-
tunut syvästä kunnioituksesta unohtumatonta Suo-
men suvun etsijää kohtaan, on tekijä rohjennut
kirjoittaa Suomen nuorison käytettäväksi kertomuk-
sen hänen elämästään ja matkoistaan. Tietääkseni
ei sellaista nimenomaan nuorisolle sovellettua ker-
tomusta tästä mainehikkaasta Suomen miehestä tätä
nykyä ole olemassa Erik Oskar Edlundin v. 1878
siinä tarkoituksessa julkaisema elämäkerta ei liene
enää saatavissa. Silmämääränäni olen pitänyt ker-
toa, mitä painettujen lähteiden mukaan Castrenin
elämässä on ollut nuorisolle sekä hauskuttavaa että
mieltä kohottavaa. Mitään jännittäviä seikkailuja
ei Castrenin elämä sanottavasti sisällä, mutta sen
sijaan paljon sellaista, mikä on omiansa puhumaan
nuorison parhaimmille tunteille ja pyrkimyksille.
Kunpa olisin tehtävässäni edes joissakin määrin
onnistunut!

Porvoossa 31 p. maalisk. 1919.
Tekijä.





I. ALKULAUSE.

Ihminen voi kuluttaa elämänsä tässä maailmassa
monella tavalla. Yksi tyytyy siihen, että hiljaisuu-
dessa työskentelee jokapäiväisen leipänsä eteen.
Kun hän jaksaa sen säännöllisesti itselleen hankkia
ja samalla nauttii työssä vahvistunutta terveyttä,
tuntee hän itsensä onnelliseksi eikä tavallisesti välitä
sen enempää tämän maailman menosta. Jos lähim-
mäiset antavat hänen olla rauhassa, antaa hänkin
heidän olla rauhassa, eikä hän tunne mitään halua
ottaa selvää siitä, elääkö muu ihmiskunta hänen
ympärillään hyvästi vai huonosti. Toinen taas pitää
elämänonnenaan koota itselleen ajallista tavaraa ja
hyvyyttä mahdollisimman paljon. Hän on tullut
siihen havaintoon, että se tuottaa hänelle monen-
moisia etuja muiden rinnalla: mukavuutta, nautintoja,
valtaa ja arvoa. Ja hänenkin mielestään saa maailma
mennä menojaan ja muut ihmiset elää miten tahansa,
kunhan hänen omat asiansa vaan käyvät hyvin.
Mutta on olemassa sellaisiakin ihmisiä, jotka kai-
kissa toimissaan ajattelevat lähimmäistensäkin parasta
ja onnea. He eivät tunne itseään onnellisiksi, jos
tietävät, että muut kärsivät. Omatunto sanoo heille,
että »lähimmäistä on rakastettava niinkuin itseään-
kin“. Ja tämä rakkaus, joka täyttää heidän sydä-
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mensä, antaa heille sisäisen onnen tunteen. Ja se
kannustaa heitä käyttämään elämänsä niin, että siitä
olisi muillekin iloa ja hyötyä.

Suurinta ja ihaninta, mitä ihmiselämä voi tarjota
nähtäväksi, ovat sellaiset henkilöt, joissa tämä rak-
kaus ilmenee uhrautuvana ja uupumattomana toi-
mintana lähimmän ympäristön, isänmaan tai koko
ihmiskunnan hyväksi. Sellaiset ihmiset ovat ihmis-
kunnan valiojoukkoa. He tuntevat sydämessään
pyhän kutsumuksen käyttää työnsä, tietonsa ja tai-
tonsa, jopa ajallisen toimeentulonsakin suurien ja
jalojen tarkoitusperien hyväksi. Ja jota enemmän
heillä on vastuksia ja vaikeuksia voitettavana, jota
enemmän heidän toimintansa heidän puoleltaan kysyy
epäitsekästä uhrautuvaisuutta, sitä ihailtavampia ja
kunnioitettavampäa he ovat. Ihmiskunta näkee heissä
toteutettuna sen, mikä sen mielestä on jaloa ja esi-
merkiksi kelpaavaa.

Tällaisia suuren rakkauden innostamia henkilöitä
on ollut kaikkina aikoina jakaikissa maissa. Köyhää
ja tyhjää olisikin ihmiselämä, ellei sitä olisi aina
kohottamassa ja rikastuttamassa tämä ihmiskunnan
valiojoukko. Se se aina luo meille uusia ihanteita
ja päämääriä, se se tasoittelee elämän jyrkänteitä ja
ristiriitoja, se se luo kansoille ja ihmiskunnalle uutta
onnea, uusia elämismahdollisuuksia, uusia tehtäviä
ja toiveita. Se se tekee ihmiskunnan työmaalla
edistyksen ja siunauksen kylvöä. Monet heistä ovat
tulleet historiassa kuuluisiksi suurmiehiksi, monet
tehneet tehtävänsä hiljaisuudessa, suurempaa mainetta
ja kunniaa saavuttamatta tai tavoittelematta.

Monilukuiset ovat ne aatteen, työn ja jalon uh-
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rautuvaisuuden sankarit, joista Suomenkin historia
kertoo ja joista se säilyttää ylväät muistot. Mutta
erityisemmin jalona ja kirkkaana siinä historiassa
loistaa muisto sen miehen, jonka olemme ottaneet
tämän vaatimattoman kertomuksemme esineeksi.
Tutkimusmatkailija Matias Aleksanteri Castren on,
jos kukaan, ollut mies, jonka elämä kauttaaltaan on
ollut jalojen tarkoitusperien tavoittelua ja horjuma-
tonta, uhrautuvaa ja raskasta taistelua niiden saavut-
tamiseksi. Hän jos kukaan kelpaa jalon ihmisyyden
ja epäitsekkään elämän esikuvaksi. Varsinkin tarjoo
hänen persoonansa paljon sellaista, minkä luulisi
olevan omiansa lämmittämään ja innostuttamaan
nuorisoa. Tämä kertomuksemme onkin tarkoitettu
ja omistettu Suomen nuorisolle. Koetamme siinä
lyhyesti ja pääpiirtein kuvata Castrenin elämänvai-
heita, niitä vaikuttimia, jotka johtivat hänet mitä
vaivalloisimmalle tutkijauralle, sekä hänen matko-
jensa vaiheita ja saavutuksia.



11. LAPSUUDENAIKA.

Matias Aleksanteri Castrenin esi-isät olivat suoma-
laista talonpoikaissukua, kotoisin Hollolan pitäjän
Linnan rustitilalta. 17:nnellä vuosisadalla yksi suvun
jäsenistä, Olaus Castrenius, antautui pappisuralle,
ottaen sukunimekseen kotitalon nimen latinankieli-
sen muodostelman (linna latinaksi castrum). Hänen
poikansa siirtyi papiksi pohjois-Pohjanmaalle, ja
siellä hänen jälkeläisensä sitten ovatkin asuneet ja
toimineet, etupäässä pappeina. Matias Aleksanteri
Castrenin isä oli Tervolan kappalainen, sittemmin
Rovaniemen kirkkoherra Kristian Castren ja äiti
Susanna Sofia Fellman, hänkin vanhaa ansiokasta
pappissukua. Heidän kolmestatoista lapsestaan oli
Matias Aleksanteri kuudes. Hän syntyi 2 p. joulu-
kuuta 1813.

Lapsuutensa aikana oleskeli Matias siis ensin
Tervolassa 9;nteen ikävuoteensa asti, sitten Rova-
niemellä. Kerrotaan että hän pienestä pitäen pereh-
tyi ympäristönsä mahtavaan luontoon, oppi kulke-
maan poroilla ja suksilla sekä veneellä laskemaan
Kemijoen lukuisia koskiakin. Metsästys ja kalastus
olivat hänen mielitoimiaan. Kun perhe oli lapsi-
rikas eikä näin ollen voitu jokaisen lapsen kehitystä
ja toiminnolta askel askeleelta seurata, sai hän
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jotenkin vapaasti noudattaa näitä urheiluhalujaan.
Täten hän varhain karaistui ruumiiltaan ja urheu-
tui mieleltään sekä saavutti suuremman omintakei-
suuden, kuin hänen ikäisillään muuten tavallisesti
on. Tämä kaikki oli hänelle terveellistä esivalmis-
tusta niihin pitkiin matkoihin, joita hän sitten
miehenä joutui suorittamaan Europan ja Aasian
pohjoisilla perukoilla.

Alkuopetuksen sai Matias kotonaan isältään ja
sitten erityiseltä kotiopettajalta, kuten siihen aikaan
oli yleisenä tapana perheissä, jotka asuivat etäällä
koulukaupungeista. Kova isku kohtasi nuorta Matiasta
ja koko perhettä, kun hänen isänsä kuoli v. 1825.
Nuori Matias oli silloin vasta 11 vuoden ikäinen.
Kun pesän velat oli suoritettu, jäi perhe huoletta-
vaan taloudelliseen asemaan. Voidakseen kouluttaa
lapsiansa muutti leskirouva Castren Ouluun. Siellä
Matias jo sitä ennen oli päässyt oppilaaksi tämän
kaupungin silloiseen oppikouluun. Toimeentulo
kodissa oli niukkaa, ja Matias sai näin jo aikaisin
oppia tuntemaan köyhyyden painoa ja katselemaan
elämää sen ankarilta puolilta. Setänsä, Kemin rovas-
tin, jumaluusopin tohtorin Matias Castrenin ja
Oulussa asuvan enonsa raatimies Abraham Fellmanin
avustuksella hän kuitenkin saattoi jatkaa koulun-
käyntiään. Hän oli opinnoissaan hyvin ahkera ja
saavutti pätevät pohjatiedot varsinkin vanhoissa
kielissä, jotka siihen aikaan olivat koulujen pää-
aineina. Hän oli luonteeltaan hyväntahtoinen ja
vakava, mutta samalla jonkun verran terävän kokka-
puheinen, ja toverit pitivät hänestä paljon. Jo tällä
kouluajallaan lienee nuori Castren saanut hyviä
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herätteitä perinpohjaiseen opiskeluun edellä maini-
tulta sedältään sekä enoltaan Jaakko Fellmanilta,
joka siihen aikaan oli Utsjoen kirkkoherrana ja on
saanut muistettavan nimen Lapin olojen, kielen,
historian ja luonnon tutkijana.*) Näiden etevien
sukulaisten vaikutuksesta heräsi Matiaassa jokouluai-
kana taipumusta tieteellisiin tutkimuksiin, muun
muassa luonnontieteisiin ja etenkin kasvioppiin,
vaikka näitä aineita ei silloisessa koulussa sanotta-
vasti käsiteltykään.

Tuli sitten aika, jolloin nuori Castren sai jättää
koulukaupungin ja lähteä Helsinkiin. Mukanaan
koulun rehtorin antama hyvä todistus Castren läksi
muiden ylioppilaskokelaiden kanssa matkalle. Suuret
eivät olleet matkavarustukset: kotikutoinen vaatetus
ja 5 hopearuplaa rahaa kodista käsin, siihen lisäksi
erään sukulaisen lahjoittamat 18 ruplaa. Siihen aikaan
ei vielä ollut rautateitä eikä höyrylaivojakaan, joten
Castren toveriensa kanssa sai hevoskyydillä suorit-
taa tuon pitkän matkan Oulusta Helsinkiin. Tammi-
kuun 26 pmä 1830 hän, tutkinnot läpäistyään, tuli
ylimmän arvosanan saaneena ylioppilaaksi ja pohja-
laisen osakunnan jäseneksi. Hän oli silloin vasta
16 vuoden ikäinen.

*) Hänen poikansa presidentti N. J. Fellman julkaisi hänen
näitä tutkimuksia koskevat muistiinpanonsa 1906 neljänä laajana
nidoksena: .Anteckningar under min vistelse i Lappraarken ai
Jacob Fellman.“ Suomeksi niistä toimitti A. Meurman seuraavana
vuonna hauskan valikoiman: »Poimintoja Jaakko Fellmanin
muistiinpanoista Lapissa.'
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111. YLIOPPILASVUODET.

Varattomuutensa vuoksi Castren ei tällä kertaa
voinut pitemmältä oleskella yliopistossa, vaan oli
pakotettu etsimään toimeentuloaan kotiopettajana.
Sellainen toimi hänelle seuraavana kesänä avautuikin
majuri A. F. Willebrandin luona Uskelassa. Tämän
perheen keskuudessa hän nyt viipyi aina vuoden
1832 alkuun. Ja se oli Castrenille kaikin puolin
hyväksi. Perhe oli hienosti sivistynyttä, ja häntä
kohdeltiin mitä ystävällisimmin. Köyhyydessä vie-
tetty kouluaika ja ainainen huoli toimeentulosta oli-
vat raskauttaneet Castrenin mieltä, kehittäneet häneen
alakuloisuuden piirteen ja taipumuksen arkaan eris-
täytymiseen ja vaiteliaisuuteen. Nyt hän oli leipä-
huolista vapaa ja hyvien ihmisten parissa, jotka
osoittivat hänelle teeskentelemätöntä ystävyyttä ja
luottamusta. Seurauksena oli, että Castrenin mieliala
kävi valoisammaksi ja kevyemmäksi. Synkkämieli-
syys ja arkuus alkoivat haihtua. Reippaalla mielellä
hän nyt usein metsästeli ja kalasteli sekä otti osaa
muihinkin maalaiselämän rattoisuuksiin. Mutta mihin-
kään keveään joutenoloon ei hän täälläkään antau-
tunut. Syvälle oli häneen juurtunut se katsantokanta,
että aika on kallista ja että hänen oli tehtävä ahke-
rasti työtä elämänsä vastaisten päämäärien hyväksi.
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Niinpä hän toisinaan vietti päiväkausia kirjojensa
ääressä, opiskellen perusteellisesti kreikankieltä.

Alussa vuotta 1832 Castren palasi yliopistoon,
jossa hän nyt innolla jatkoi lukujansa, ottaen kreikan
ohessa varsinkin itämaiset kielet sekä vähän myöhem-
min myöskin filosofian opintojensa esineeksi. Hän
sattui saamaan asunnon Johan Ludvig Runebergin
luona, jonka runoilijamaine silloin jo oli nousemassa
ja jonka samana vuonna julkaistuun Hirvenhiihtäjä-
runoelmaan Castren oli hyvin ihastunut. Kuinka
vakaasti Castren yleensä harjoitti opinnoita, osoittaa
eräs Z. Topeliuksen mainitsema pikku tapaus. Joulu-
illaksi oli Castren huonetoverinsa kanssa kutsuttu
Runebergin perheen keskuuteen. Heidän piti tulla
kello 7, mutta kun ei heitä vielä tuntia myöhem-
minkään kuulunut, meni Runeberg heidän huonee-
seensa ja tapasi heidät lukemassa kreikkaa niin
innokkaasti, että kutsu oli heiltä unohtunut! Näi-
hin aikoihin Castren vielä ajatteli pyrkiä papiksi ja
siten saavuttaa toimeentulonsa. Käytännölliseen papin-
toimeen ei hän kuitenkaan tuntenut kutsumusta;
kuten tuonnempana saamme nähdä, hän siitä tuu-
masta pian luopuikin.

Varoja opinnoidensa jatkamiseen täytyi Castrenin
hankkia sivutöillä, kuten yksityisopetuksella y. m.,
osaksi myös lainaamalla. Hänen setänsä ja molem-
mat enonsa häntä myös edelleen rahallisesti jonkun
verran auttoivat, josta Castren kyllä oli heille vilpittö-
mästi kiitollinen, mutta syvä itsetunto ja omintakei-
suudenpyrkimys olivat Castrenille luonteenomaisia,
joten hän yleensä arastellen ja vastenmielisesti otti
vastaan muiden suoranaista apua.
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Lukutöidensä ohessa Castren otti myös osaa
pohjalaisen ylioppilasosakunnan elämään. Sen jäl-
keen kuin yliopisto Turun palon jälkeen siirrettiin
Turusta Helsinkiin, oli tämä osakunta, samoin kuin
muutkin ylioppilasosakunnat, vaipunut jonkinmoi-
seen rappeutumistilaan. Ei ollut sen keskuudessa
mitään aatteellisempia ja jalompiarientoja, jaylioppi-
laiden ulkonainenkaan elämä ei ollut kehuttavaa.
Mutta juuri näihin aikoihin pohjalainen osakunta
siirtyi voimakkaaseen nousukauteen, eritenkin Johan
Vilhelm Snellmanin vaikutuksesta, joka siihen aikaan
myös oli tämän osakunnan jäsenenä. Hän tahtoi
saada osakunnan elämän parannetuksi saattamalla
asian osakuntalaisten itsensä harkittavaksi. Täten
alkoi osakunnassa virkeä, kohottava elämä, jota
tukivat ja kehittivät useat etevät osakunnan vanhem-
mat ja nuoremmat jäsenet, kuten Lauri Stenbäck,
J. J. Östring, E. A. Ingman, C. G. von Essen, J. F.
Cajan y. m. Vasta mainitut muodostivat erityisen
seurapiirin, johon myös Castren kuului ja jonka jäse-
net usein kokoontuivat toistensa luo keskustelemaan
yleisistä asioista. Tällaisissa tilaisuuksissa saattoi
Castren, joka muuten oli harvapuheinen ja sulkeutu-
nut, ottaa vilkkaasti osaa keskusteluun. Olipa hänellä
Runebergin luona asuessaan tilaisuutta olla läsnä
myöskin n. s. Lauantai-seuran kokouksissa, joissa
sen ajan henkevimmät miehet, kuten Runeberg,
Snellman, Lönnrot, F. Cygnaeus ynnä monet muut
vaihtoivat ajatuksia ajan valtiollisista, kirjallisista
y. m. kysymyksistä.

Näin Castren yliopistossa joutui herätteiden ja
vaikutusten alaiseksi, jotka olivat omiaan kypsyttä-
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mään tätä ajattelevaa ja vakavamielistä nuorukaista
jaloihin elämäntehtäviin. Hänen harrastustensa piiri
laajeni. Kieliopinnoiden ohessa hän nyt syventyi
filosofiaan ja kaunokirjallisuuteenkin, perehtyen muun
muassa suuriin saksalaisiin ajattelijoihin (Kant, Hegel)
ja runoilijoihin (Goethe, Schiller y. m.). Hän saavutti
toverien kesken yhä suurempaa arvoa. Huomattiin
että hän oli vakavan miehekäs, itsenäinen luonne,
ja tiedettiin, että hänellä oli takanaan perusteelliset
opinnot. Suoruutensa ja oikeudentuntonsa vuoksi
joutui hän syksyllä 1834 pieneen ikävyyteenkin.
Tähän aikaan olivat ylioppilaiden ja yliopiston halli-
tuksen välit usein kireät. Sitä virkeämpää henkeä,
joka oli ylioppilasnuorisossa alkanut puhaltaa, kat-
seltiin ylempien taholla epäluulolla, pelättiin siitä
koituvan valtiollisia ikävyyksiä Venäjän kanssa, oltiin
arkoja ja pikkumielisiä ja ryhdyttiin holhous- ja
valvontatoimenpiteisiin, joita nuoriso piti vapautensa
tarpeettomana rajoituksena. Nuorison ja sen esi-
miesten välit olivat täten käyneet jännittyneiksi.
Sattui syksyllä 1834, että jumaluusopillinen tiede-
kunta kieltäytyi hyväksymästä erästä väitöskirjaa,
jonka oli julkaissut nuorison keskuudessa hyvin ar-

vossa pidetty nuori tieteilijä. Tiedekunnan menette-
lyä pidettiin puolueellisena, ja nuorison mielet jou-
tuivat kuohuksiin. Ryhdyttiin toimiin jonkinmoisen
paheksumislausunnon aikaansaamiseksi. Tämä yritys
tuli viranomaisten tietoon, ja seurauksena oli, että
Castren ja kuusi muuta etevää ylioppilasta, niiden
joukossa Lauri Stenbäck, jotka rehellisesti ilmoitti-
vat olleensa yrityksessä mukana, erotettiin puolen
vuoden ajaksi yliopistosta. Tämän erottamisajan
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oleskeli Castren muutamien kohtalotovereidensa
kanssa Lohjalla, jatkaen siellä lukujansa.

Nämä edistyivätkin vähitellen niin, että hän voi
suorittaa kandidaattitutkintonsa. Se tapahtui 2 p.
toukokuuta 1836. Siihen aikaan kuului kandidaatti-
tutkintoon paljon aineita, muun , muassa luonnon-
tieteitä ja matematiikkaa. Castrenin pääaineet olivat
kreikka ja itämaiset kielet sekä filosofia, joissakaikissa
hän sai korkeimman arvosanan. Luovuttuaan aikeis-
taan antautua pappisalalle oli Castren jonkun aikaa
ajatellut jatkaa opinnoltaan itämaisissa kielissä ja
pyrkiä näiden kielten dosentiksi yliopistoon. Tämä-
kin tuuma kuitenkin raukesi. Castren oli filosofian-
kandidaatiksi tullessaan saanut näköpiiriinsä tehtäviä,
jotka vastustamattomasti viehättivät ja samalla tun-
tuivat velvoittavankin häntä.



IV. LÖYTÄÄ ELÄMÄNTEHTÄVÄNSÄ.

Oli jo edellä puhe siitä, kuinka pohjalaisessa
ylioppilasosakunnassa oli virinnyt aatteellisempia
harrastuksia. Niillä oli juurensa siinä harrastukses-
sa, jolle Porthan jo edellisen vuosisadan lopulla oli
luonut vankan pohjan niillä kotimaisilla tutkimuksilla,
joita hän itse suoritti, ja niillä kotimaahan kohdis-
tuvilla herätteillä, joita silloinen sivistynyt suku-
polvi sai runsain määrin häneltä vastaanottaa. Kun
Suomi v. 1809 erotettiin Ruotsista, vallitsi tuon
järkyttävän tapauksen jälkeen mielissä ensin jonkin-
moista turtumusta ja neuvottomuutta. Uusissa
oloissa, joihin oli jouduttu,tarvittiin hiljaista selviyty-
misaikaa; Suomen kansakunnan oli etsittävä itselleen
uusia tienviittoja. Olihan nyt se suuri vaara ole-
massa, että tämä 'pieni kansakunta mahtavan Venä-
jän vaikutuksesta ja painostuksesta vähitellen häi-
pyisi olemattomiin. Ja tämä vaara oli sitä suurempi,
kun Ruotsin-aikuiset olot olivat luoneet yhdessä suh-
teessa varsin luonnottoman tilanteen. Suomen kan-
sakunta oli jakautunut kahtia. Toisella puolella oli
ruotsia puhuva virka- ja herrassääty, toisella taas
suomenkielinen rahvas, ilman sivistystä ja ilman
sivistyksen edellytyksiä. Jos joku rahvaan joukosta
pyrki hankkimaan itselleen laajempaa oppia, oli hänen
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luovuttava kielestään, omaksuttava vieras kieli ja
vieraskielinen koulutus ja senjälkeen itse sulauduttava
ruotsinkielisen yläluokan riveihin. Suomenkielisillä,
jotka kuitenkin muodostivat kansan suuren enem-
mistön, ei ollut mitään muita oppilaitoksia, kuin
aakkoskouluja, ei mitään muuta kirjallisuutta, kuin
jonkun verran hengellistä tai taloudellista. Ruotsin-
kielinen yläluokka eli omaa elämäänsä kaikkien nii-
den etuoikeuksien nautinnossa, mitkä ruotsinkielen
taito sille tuotti; suomenkielinen rahvas eli niinikään
omaa elämäänsä, ahdasta ja pimeätä, vällttämättö-
mään aineelliseen toimeentuloon kohdistuvaa. Har-
rastuksia, jotka olisivat olleet koko kansakunnalle
yhteisiä ja joita olisi tajuttu ja kannatettu niin hyvin
ylä- kuin alaluokan majoissa, ei ollut olemassa.
Tämä oli siihen aikaan Suomen kansan suuria
heikkous. Se oli kahtia jaettu ja sen kumpainenkin
osa oli yksinään liian voimaton. Oliko olemassa
voimaa, joka voisi tuon heikkouden poistaa ja liit-
tää nuo kansanainekset yhteiseen rintamaan?

Vuosikymmen hapuilemista ja neuvottomuutta
kesti. 1820-luvulla vihdoin ainakin muutamille Suo-
men miehille alkoi selvitä, mitä oli tehtävä. Aadolf
livari Arvidsson, historian tutkija, kirjailija, runoilija,
oli huomatuin heistä. Jota enemmän hän ajatteli
Suomen kansan silloista asemaa ja sen synkältä näyt-
tävää tulevaisuutta, sitä selvemmäksi hänelle kävi
se aate, joka yksin oli pystyvä pelastamaan Suomen
kansakunnan. Se oli kansallisen yhtymyk-
sen suuri aate. Kansallisuusaate, joka tähän aikaan
kaikkialla Europassa heräsi eloon, sai Suomessakin
ensimmäiset innostuneet tulkitsijansa. Kansantajui-

2
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sesti sitä esitteli Jaakko Juteini suomenkielisissä ru-
noissaan ja muissa kirjoitelmissaan, Turussa ilmesty-
vät „Mnemosyne“ ja „Åbo Morgonblad“-lehdet, vii-
meksi mainittu Arvidssonin toimittama, sitä ruotsin-
kieliselle yleisölle pontevasti julistivat. Suomen sivis-
tyneen luokan tuli suunnata rakkautensa ja harrastuk-
sensa suomenkieleen ja saattaa se kunniaan; sitä oli
ruvettava viljelemään, se oli tehtävä viralliseksi jasivis-
tyskieleksi. Tämä liittyminen oman kielen ja oman
kansan ympärille oli oleva välttämätön ehto Suomen
kansan säilymiseksi erityisenä kansana, ja kaikkien
isänmaanystävien oli ryhdyttävä täydellä sydä-
mellä kannattamaan ja toteuttamaan tätä kansallista
ohjelmaa. Samalla kuin näitä isänmaallisia tarkoi-
tusperiä teroitettiin, julkaistiin teräviä arvosteluita
matalahenkisyydestä ja välinpitämättömyydestä, joka
Suomen yläluokan keskuudessa siihen aikaan val-
litsi.

Nämä selvät, nuoruuden innostuksella julistetut
aatteet eivät kuitenkaan vielä silloin kyenneet herät-
tämään riittävää vastakaikua. Yleisön keskuudessa
oltiin niille vielä kypsymättöraiä. Uudistuspyrin-
nöistään ja arvosteluistaan joutui Arvidsson itse
vallanpitäjäin epäsuosioon, jopa vainonkin alaiseksi
siinä määrässä, että hän katsoi parhaaksi siirtyä
maasta pois, Ruotsiin. Vasta parikymmentä vuotta
senjälkeen J. V. Snellman uudelleen kohotti tämän
kansallisen herätyshuudon ja silloin jo paljon tuntu-
vammalla teholla.

Mutta Arvidssonin ja hänen aatetoveriensa kylvä-
mä siemen kuitenkin iti ja varsinkin yliopiston nuo-
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rison keskuudessa. Niissä jalommissa harrastuksissa,
joiden olemme kertoneet pohjalaisessa ylioppilasosa-
kunnassa Castrenin ylioppilasaikana heränneen, kulki
isänmaallinen pohjavirta ja ainakin useilla nuorilla
erityinen suomalaisuuden harrastus. Alettiin tuntea
myötätuntoa laiminlyötyä suomenkielistä kansaa
kohtaan, jolle ymmärrettiin oltavan paljon velkaa.
Ja erityisesti alkoi mielissä yhä selvemmäksi käydä
se ajatus, että suomenkieli sittenkin oli Suomen
kansakunnan oma kieli ja että sitä kieltä oli opit-
tava ja viljeltävä ja sille tulevaisuutta valmistettava.
Niiden joukossa, joissa tällainen suomalainen mieli-
ala oli herännyt, oli myöskin Castren. Kauniissa
muodossa puhkesi tämä nuorten suomenkielenharras-
tus ilmi keväällä 1834. Kun suomenkielentaidon
näytettä ei siihen aikaan vielä ollenkaan vaadittu
niiltä, jotkayliopistosta lähtivät maan jakansan palve-
lukseen, ehdotti C. R. Ehrström, joka oli osakunnan
aatteellisten harrastusten lämpimimpiä kannattajia,
että ylioppilaat vapaaehtoisesti sitoutuisivat opiskele-
maan suomenkieltä ja ennen osakunnasta eroamis-
taan suorittamaan näytteen taidostaan. Ehdotusta
innolla kannatettiin; useat osakuntalaiset kirjoittivat
nimensä tätä tarkoittavan sitoumuksen alle, niiden
joukossa toisena Castren. Tuskin kukaan allekir-
joittajista joutui tuon sitoumuksen täyttämään niin
perinpohjaisesti ja niin täydellä antaumuksella kuin
juuri Castren.

Tämä suomenkielen harrastus elpyi Castrenissa
yhä suuremmaksi, kun hän tutustui tanskalaisen
Rasmus Rastiin mielipiteisiin suomenkielestä. Profes-
sori Rasmus Rask (synt. 1787. kuoli. 1832) oli ai-
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kansa oppinein ja nerokkain kielentutkija. Hänen
tutkimuksensa esineenä olivat aluksi Islannin ja
Skandinavian kielet, sitten myöskin suomi ja sen
sukukielet sekä muinaispersian kieli. Hän on var-
sinaisesti pannut alulle n. s. historiallis-vertailevan
kielitieteen, joka tutkii kielien keskinäistä sukulai-
suutta ja kehittymistä etupäässä niiden rakenteessa
ilmenevien yhtäläisyyksien perusteella. Hän teki
pitkiä matkoja, m. m. Islantiin, Suomeen, Etelä-
Venäjälle, Kaukasiaan, Persiaan ja Intiaan, menet-
täen varsinkin viimeksi mainituilla kaukaisilla mat-
koilla terveytensä, joten hän verraten nuorena kuoli
rintatautiin. Suomessa hän kävi v. 1818. Tämä
matka koitui suomalaiselle kielitutkimukselle varsin
hedelmälliseksi. Rask oli hyvin mieltynyt suomen-
kieleen ja innostutti nuoria suomalaisia sekä oman
kielensä edistämiseen ja viljelemiseen että myöskin
sen sukukielten vertailevaan tutkimiseen. Niinpä
hänen kehoituksistaan muun muassa nuori suomalai-
nen kielimies Antti Juhana Sjögren (synt. 1794
litissä, kuollut 1855) antautui Suomen heimokansojen,
niiden runouden, kielten y. m. tutkimiseen. Hän
pääsi v. 1823 Pietariin tieteitä suosivan kreivi Rum-
jantsevin suuren kirjaston hoitajaksi ja joku vuosi
myöhemmin Pietarin tiedeakatemian jäseneksi, jossa
asemassa hänen tutkimusalaansa kuuluivat muun
muassa Venäjällä asuvat suomalaiset kansanheimot.
Hän teki laajoja tutkimusmatkoja näiden heimojen
keskuuteen, muun muassa Kasaanin ja Permin kuver-
nementteihin asti, keräten kieli-, kansa-, muinais- ja
tilastotieteellisiä, vieläpä luonnontieteellisiäkin ainek-
sia näiden kansanheimojen keskuudesta ja julkaisten
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niistä etupäässä saksankielellä arvokkaita tieteellisiä
teoksia. Kuten tuonnempana saamme nähdä, hän
sitten vuorostaan tuli nuoren Castrenin opastajaksi
ja avustajaksi tämän lähtiessä laajoille tutkimusmat-
koille Venäjälle ja Siperiaan.

Toisen voimakkaan herätteen suomalaisiin har-
rastuksiinsa sai Castren v. 1835. Silloin näet ilmes-
tyi Elias Lönnrotin kokooma Kalevala. Kauniissa,
mehevässä kansaneepoksen muodossa siinä avautui
hänen eteensä Suomen kansan koko alkuperäinen
hengenlaatu: sen uskonnolliset ja siveelliset mielteet,
sen ihannesankarit, sen tavat ja mieliharrastukset,
koko sen sisäinen ja ulkoinen maailma. Outoa,
ylpeätä iloa tunsi Castren povessaan tämän teoksen
luettuaan. Hän oli iloinen oman kansansa puolesta,
joka Kalevalassa oli antanut sivistyneelle maailmalle
näytteen henkisestä lahjakkuudestaan. Hän oli iloinen
senkin johdosta, että Kalevala oli vallannut hänet
ja ikäänkuin levittänyt hänen sielunsa siivet. Hän
tunsi nyt povessaan varman kutsumuksen elämän-
tehtäväänsä, joka tähän asti vielä oli ollut hänelle
epäselvänä. Suomalainen kansanrunous oli tuleva
hänen työ- ja tutkimusalakseen. Ja sille hän nyt
ensi aluksi nuoruuden pyhällä innolla päätti antau-
tuakin. Tuonnempana saamme nähdä, kuinka tämä
ohjelma vähitellen laajeni myöskin suomalaisen kieli-
ja kansatieteen alalle, jopa siinä määrin että hänestä
tulee vertailevan suomalaisen kielitieteen uranuur-
taja. Mutta sysäyksen tähän kaikkeen hänelle antoi
etupäässä Kalevala. Niinpä hän vähää ennen kuo-
lemaansa yliopistollisilla luennoillaan vielä muisteli
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tätä Kalevalan vaikutusta, «tämän ihanan laulun,
joka minun sielussani sytytti ensimmäisen liekin
isänmaan kieleen ja kirjallisuuteen.”



V. ENSIMMÄISET MATKAT.
Lapinmatka 1838.

Kandidaattitutkinnon suoritettuaan Castren parin
vuoden aikana jatkoi edelleen opinnoltaan, jotka
nyt saivat yhä suomalaisemman suunnan. Mutta
hän oli opintoaikanaan tuntuvasti velkaantunut.
Sen vuoksi hän opintojensa ohella teki ahkerasti
ansiotyötä, etupäässä toimien yksityisopettajana. Ker-
rotaan että hänellä saattoi olla jopa kymmenen ope-
tustuntia päivässä. Jonkun verran hän myös kir-
joitteli Runebergin toimittamaan Helsingfors
Morgonblad-lehteen. Osakunta-elämäänkin hän otti
edelleen osaa, kuuluen sen johtavaan valio-
joukkoon. Näihin aikoihin oli pohjalaisella osa-
kunnalla paljon hankauksia yliopiston viranomaisten
kanssa. Se virkeämpi henki, mikä osakunnassa oli
herännyt, aiheutti opettajistossa pelkoa, että siitä
voisi koitua kapinallista kuohuntaa ja niskoittelua,
josta taas voisi seurata koko yliopistolle ikävyyksiä.
Vastoin osakunnan mielipidettä päätti yliopiston halli-
tus jakaa tämän muka levottoman osakunnan kah-
tia, pohjois- ja eteläpohjalaiseen osakuntaan. Kun
tämä päätös osakunnalle ilmoitettiin, ei Castren voi-
nut olla osakunnan inspehtorille lausumatta
mielipahan ilmaisua tuosta »jakamalla hallitsemi-
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sen“ periaatteesta. Tästä jakamisesta sitten koitui
pitkällisiä riitaisuuksia varsinkin J. V. Snellmanin ja
yliopiston viranomaisten kesken. Castren niistä kui-
tenkin joutui erilleen. Hänelle aukeni tähän aikaan
uusia näköaloja, jotka entistä enemmän kiinnitti-
vät häntä hänen suomalaisiin tutkimuksiinsa.

Yliopiston ensimmäinen suomenkielen lehtori
K■ N. Keckman, joka on jättänyt hyvän muis-
ton monipuolisista harrastuksistaan suomen kie-
len ja kirjallisuuden hyväksi, kuoli keväällä 1838.
Castrenilla oli toiveita saada mainittu lehtorinvirka
hänen jälkeensä. Samoihin aikoihin sai hän kut-
sun lähteä kesäksi pienelle tutkimusmatkalle Suomen
Lappiin. Hänen osakuntatoverinsa ja ystävänsä
C. R. Ehrström, jonka jo edellä olemme maininneet,
oli tullut piirilääkäriksi Tornioon. Hän aikoi lähteä
virkamatkalle Lappiin ja kehoitti Castrenia lähtemään
mukaan, luvaten kustantaa hänen matkansa. Kun
tämä ystävällinen tarjous oli omiaan edistämään
Castrenin silloisia tieteellisiä opinnoita ja matka tulisi
tuottamaan virkistystä hänen työstä rasittuneelle mie-
lelleen, otti hän tarjouksen ilomielin vastaan. Hän
jätti hakemuksensa lehtorinvirkaan erään ystävänsä
haltuun pyytäen tätä huolehtimaan sen määräpaik-
kaan, sittenkun virka julistettaisiin haettavaksi. Itse
hän riensi Pohjolaan yhtyäkseen Ehrströmiin. Tämä
yhtymys tapahtui Torniossa vähää ennen juhannusta.
Matkaan liittyi myös pari muuta osanottajaa, kasvi-
tieteilijä maisteri Blank ja pastori J. V. Durchman,
jonka oli mentävä Inariin papinvirkaa toimittamaan

Tästä matkasta on Castren kirjoittanut hauskan
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kertomuksen, jonka mukaan sitä tässä lyhyesti selos-
tamme.

Matka, jolle lähdettiin juhannusaattona, suunnat-
tiin ensiksi Aavasaksalle jaLuppiovaaralle, joilla ihail-
tiin kesäyön aurinkoa ja niiden juurella leviävää
Tornion jokilaaksoa. Sieltä jatkettiin matkaa veneellä
ensin Tornion- ja sitten Muonion jokea pitkin Muo-
nionniskan kirkolle, jonne saavuttiin 30 p. kesäkuuta.
Matkan varrella poikettiin huomatuille paikoille; kos-
kipaikoissa täytyi vene kuljettaa maata myöten, ja
matkailijat saivat täten usein tehdä pitkiäkin jalka-
matkoja, joskus rämeisiäkin seutuja rämpien. Vallitsi
myös kova helle, että toisinaan pidettiin edullisem-
pana kulkea öiseen aikaan ja levätä päivällä. Sääs-
ket myös tekivät tavallista kiusaansa. Reippain mie-
lin, vaikka lopen väsyneinä, matkailijat kuitenkin
saapuivat Muonionniskaan.

Tänne pysähdyttiin pariksi viikoksi lepäämään.
Tämä tapahtui eritenkin Castrenin toivomuksesta.
Hän nimittäin tapasi täällä lappalaisen katekeetan,
jonka Lapin lähetyssaarnaaja pastori Stockfleth oli
kasvattanut. 1) Castren tahtoi kaikin mokomin käyttää
tällaista oivallista tilaisuutta lapinkielen oppimiseen
hyväksensä. Ja niinpä näiden kahden viikon aikana

l) N. J. C. V. Stockfleth (s. 1787, k. 1866), norjalainen pappi,
joka ensin toimi Vesisaaressa, sitten Leberbyssä ja 1840—1853
Kristianian yliopistossa lapin- ja suomenkielen opettajana. Hän
julkaisi Norjan lapin kieliopin ja sanakirjan, käänsi Uuden testa-
mentin lapiksi ja toimitti joukon lapinkielisiä oppi- ja hartaus-
kirjoja. Myöskin Norjan lappalaisten ja suomalaisten kansatie-
teellisiä kuvauksia hän julkaisi. Hänen toimestaan myöskin lapin-
kieli Norjan Lapissa tuli kirkko- jakoulukieleksi norjankielen sijaan.
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Castren ahkerasti opetteli lapinkieltä katekeetan joh-
dolla ja tämä taas suomenkieltä Castrenin johdolla.
Matkueen muillakin jäsenillä oli riittävästi työtä kul-
lakin alallaan. Tohtori Ehrströmin täytyi jo täällä
keskeyttää matkansa ja palata Tornioon.

Muonionniskasta oli matkailijain nyt pyrittävä
maanselän pohjoispuolelle, varsinaisille lappalaisten
alueille. Lähdettiin liikkeelle 16 p. heinäkuuta ja kul-
jettiin osaksi jalan Pallastunturien yli, osaksi veneellä
Ounasjoen latvaa myöten Peltovuoman kylään Enon-
tekiäisten Lapissa. Siitä alkoi matkan vaikein osa,
noin 30 penikulman taival Inarinjärven rantaa koh-
den. Lähtöpäivä sattui olemaan sateinen, lisäten sitä
raskauden ja pelon tunnetta, jolla tätä vaivalloista
matkaa jo edeltäpäin kuviteltiin. Kuljettiin ensin
veneellä pientä Peltojokea myöten kahden saattajan
opastamina. Iltapäivällä ilma selkeni ja matkailijat
reipastuivat. Toinen saattajista jutteli Castrenille
monta tarua Päiviöstä ja Laurukaisesta, Lapin mui-
naisista sankareista, ja lappalaisten seidoista eli juma-
lankuvista. Noin neljä penikulmaa kuljettua lähdet-
tiin nousemaan maanselälle päin. Saattajat työnsi-
vät venettä, matkailijat kantoivat selässään matkata-
varat, noin 3—4 leiviskää kutakin kohden. Välillä
oli muutamia pieniä järviä, joidenyli päästiin veneellä.
Näin saavuttiin illalla Korsatunturin juurelle. Oltiin
lopen väsyneitä, mutta oppaat kehoittivat jatkamaan
matkaa edelleen, koska yöpyminen vaan tekisi väsy-
myksen tuntuvammaksi ja jäsenet kipeämmiksi. Ja
niin noustiin yötä myöten veneineen, tavaroineen Kor-
satunturille. Yhteisvoimin vietiin ensin vene, sitten
haettiin erikseen tavarat. Aamulla kello 6 aikaan
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matkailijat viimein pääsivät pienelle Korsajärvelle,
jonka rannalle heittäydyttiin nukkumaan muutamiksi
tunneiksi. Herättyään he olivat viluissaan, jalat kan-
keina ja kipeinä, pistoksia rinnassa, mieli alakuloi-
sena. Vaivalloista matkaa kuitenkin jatkettiin ja saa-
vuttiin viimein Inarinjärveen laskevan 170 km pitkän
Ivalojoen alkujuoksulle. Matka kävi nyt helpommin,
kun Ivalojoki on pitkin matkaa siksi syvä, että sitä
voi veneellä kulkea.

Myöhempinä aikoina Ivalojoki on tullut kuului-
saksi kullanhuuhdonnasta, jota siellä on jonkin-
moisella menestyksellä harjoitettu. Castrenin aikaan
sen rannat vielä olivat asumattomia. Joku matka
kun oli kuljettu, nähtiin kuitenkin rannalla savua ja
sen lähellä ihmisolento, Kittilästä kotoisin oleva
suomalaistunut lappalainen, joka täällä harjoitti
kalastusta. Mies oli liukaskielinen ja suuritietoinen,
täynnä taikauskoa oli muka jo edeltäpäin hen-
gessään nähnyt matkailijain tulonkin. Castren huo-
masi että hänet saattoi tupakalla ja ryypyillä sekä
muilla antimilla saada latelemaan tietojaan. Niinpä
mies nyt kertoilikin Castrenille joukon taruja Lapin
mahtavista noidista, jotka voivat muuttaa itsensä
muiksi olennoiksi.

Tästä eteenpäin alkoivat Ivalojoen rannat käydä
jylhän vuorisiksi ja joen juoksu sikäli myös koski-
semmaksi. Niin pelottavilta kuin nämä kosket näytti-
vätkin, ei matkailijain auttanut muu kuin laskeutua
niiden uomiin. Pitkillä seipäillä estettiin vene syöksy-
mästä kallioihin ja kiviin. Joskus Castren Blankin
kanssa kiipesi rannalla oleville tuntureille tarkatak-
seen, eikö Inarinjärvi jo alkaisi näkyä. Opas tiesi
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kuitenkin kertoa, että se näkyisi vasta sitten, kun
tunturimaisema loppuisi.

Pilvenkorkuiset tunturit ja alinomainen jännitys
koskia laskiessa huumasivat väsyneitä matkailijoita,
jotka kahdeksan päivän aikana olivat olleet yhtä-
mittaa matkalla, yöt viettäen taivaan alla nuotio-
tulien ääressä, sateessa ja kylmyydessä. Viimein
alkoi tunturimaailma jäädä jälkeen, ja matkailijat
näkivät edessään maiseman, jommoista eivät tällä
maailman kolkalla olleet odottaneet: kauniita niittyjä,
koivujen peittämiä saaria, vihdoin myös heinäpielek-
siä, aitoja ja lopulta lappalaisten kotain asemesta
hyvin rakennettuja suomalaisia taloja. Oli päästy
Kyrön kylään, joka on jonkun matkan päässä Ivalo-
joen suusta. Voi arvata, kuinka ihanalta matkaili-
joista tuntui päästä jälleen viljelyksen ja sivistyksen
pakeille. „Mikä paratiisi onkaan tuollainen Kyrön
kylä!“ huudahtaa Castren matkakertomuksessaan.

Kyrön kylän ensimmäiset Kyrö-nimiset asukkaat
olivat siirtyneet sinne Kittilän kappelista. Siellä val-
litsevan köyhyyden vuoksi he olivat asettuneet tähän
Ivalo-joen varrelle aikoen siinä harjoittaa karjan-
hoitoa. Se olisi menestynytkin muuten hyvin, mutta
karhut ja sudet aluksi pyrkivät tuhoamaan karjan.
Castrenin käydessä oli kuitenkin Kyrön kylän ensim-
mäisen uutistalon omistaja Tuomas Kyrö jo ahke-
ruudellaan ja nerokkuudellaan päässyt jommoiseen-
kin varallisuuteen. Ja tämä muutos oli houkutellut
sinne muitakin Kittilän ja Enontekiäisten suomalai-
sia, joten kylässä Castrenin siellä käydessä oli toista-
kymmentä uutistaloa, jotka pääelinkeinonaan har-
joittivat karjanhoitoa, kuljettaen voisäästöt talvella
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poroilla Norjaan, josta vastikkeeksi toivat viljaa.
Kylä oli yleensä hyvässä maineessa väestönsä hyvän
käytöksen ja ystävällisyyden vuoksi.

Kyrön kylässä eivät matkailijat kuitenkaan kauan
viipyneet. Heidän eväsleipänsä oli lopussa eikä Ky-
rössä sattunut olemaan jauhoja muuta kuin nimeksi.
Lähdettiin kulkemaan edelleen pitkin Ivalojoen suu-
puolta. Parin penikulman päässä oli taas uutis-
asunto, johon poikettiin. Siellä asukkaat jo olivat
saaneet tiedon matkalaisten tulosta ja heidän leipä-
pulastaan. Ottaen tulokkaat erittäin ystävällisesti
ja vieraanvaraisesti vastaan leipoivat he heille käden-
käänteessä jonkun verran eväsleipää. Täältä sitten
jo pian saavuttiin Inarinjärvelle. Oli ilta tulossa ja
pelättiin, että järvellä öisin tavallisten sumujen kes-
kellä eksyttäisiin. Soudettiin tarmokkaasti, jotta
ennen yön tuloa päästäisiin matkan lähimpään
pysäyspaikkaan, Juutuan lappalaiskylään. Sinne ei
kuitenkaan ennätetty, ennenkuin sumu nousi, josta
syystä laskettiin erään saaren rantaan yön ajaksi.
Aamulla, sumun hälvettyä, matkailijat saapuivat
onnellisesti Juutuaan.

Täällä Castren nyt ensimmäisen kerran joutui
varsinaisten lappalaisten pakeille. Matkakertomuk-
sessaan Castren tällä kohdalla antaa laajan kuvauk-
sen lappalaiskylästä, asunnoista, puvuista, lappalais-
ten ruumiinmuodosta, vieraanvaraisuudesta, jumali-
suudesta, tavoista ja elinkeinoista. Kun nämä asiat
nykyaikaisille suomalaisille lukijoille jo lienevät pää-
piirteissään tunnettuja, sivuutamme niiden selostuk-
sen tässä.

Juutuasta siirtyivät matkailijat lähellä olevaan Ina-
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rin pappilaan. Se ei siihen aikaan ollut mikään
upea talo. Päärakennuksessa oli kaksi huonetta
ilman sanottavaa sisustusta; uunien piiput täytyi
lämpimän pidättämiseksi katolta käsin tukkia heinä-
tukolla. Pastori Durchman oli toivonut saavansa
Inarin kirkolla tavata seurakuntalaisensa koolla, mutta
kun näin ei ollut laita, jatkoi hänkin vielä yhteistä
matkaa Utsjoelle asti.

Matka sinne oli vaivalloinen. Kuljettiin joskus
veneillä järvien yli, enimmäkseen kuitenkin jalka-
patikassa milloin tuntureilla, milloin soilla ja rämeillä,
joskus sateen ja rajuilman käsissä. Tällä matkalla
Castren nyt näki oikein laajat jäkäläalueet, lohdut-
toman yksitoikkoiset ja alakuloisuutta herättävät.
Lukuunottamatta muutamia lappalaisasumuksia, joi-
hin poikettiin, oli tämäkin taival aivan asumatonta.
Muutamia päiviä kuljettuaan saapuivat matkailijat
viimein Utsjoelle, jota myöten sitten helposti pääs-
tiin Utsjoen kirkolle ja pappilaan.

Utsjoen kirkkoherrana oli siihen aikaanK. F. Sten-
bäck, sivistynyt ja tarmokas mies, joka todellisesta
harrastuksesta oli lähtenyt tänne perimmäiseen Pohjo-
laan lappalaisten sielunpaimeneksi. Useita vuosia
hän oli jo viettänyt täällä yksinäisyydessä, kaukana
muun maailman menosta, asuen aluksi viheliäisessä
mökissä, jonka senkin, hänen kerran ollessaan virka-
matkalla, tulipalo tyyten hävitti, saattaen hänen per-
heensä aivan avuttomaan tilaan. Jossakin kurjassa
kojussa sitten elettiin lähes puoli vuotta, kunnes
uusi vaatimaton pappila saatiin rakennetuksi. Kai-
kista näistä vastoinkäymisistä huolimatta viihtyi tämä
papinperhe tässä kaukaisessa maailmankolkassa hyvin



31

ja tunsi olonsa onnelliseksi. Tämän perheen kes-
kuudessa matkailijat nytlepäilivät kymmenkunta haus-
kaa päivää. Sattuipa vielä lopuksi kihlajaiset. Kirkko-
herran perheessä oleskeli eräs nuori neiti, joka per-
heen ystävänä rohkeasti oli seurannut sitä tänne Suo-
men pohjoisimpaan pitäjään. Hän ja pastori Durch-
man kihlautuivat. Kihlajaisissa ei kuitenkaan mais-
teri Blank enää ollut läsnä; hän oli vähää ennen
Tenojokea myöten lähtenyt paluumatkalle.

Pappilan runsailla eväillä varustettuina Castren
ja pastori Durchman saattajansa kanssa 10 p. elo-
kuuta lähtivät paluumatkalle Inariin. He kulkivat
samaa tietä, jota olivat tulleetkin. Sillaikaa kuin
Durchman ja saattaja sauvoivat venettä Utsjoen kos-
kia ylöspäin, kulki Castren virran sivulla jalkaisin
tuntureita myöten. Syksy oli jo lyönyt kolkon lei-
mansa luontoon, ja alakuloisena vaelsi Castren näitä
jylhiä maita. Tuli vielä lisäksi rankka, lumensekai-
nen sade. Castren oli jättänyt lappalaisen päällys-
pukunsa veneeseen ja oli aivan suojatta.
Hän pyrki nyt erääseen menomatkalla huomaa-
maansa kalastajakojuun. Hän pääsikin sinne, mutta
onnettomuudeksi oli sen ovi lukittu lappalaisella puu-
lukolla, jonka avaamiseen ei avainta tarvita, mutta
jota tottumattoman on perin vaikea avata. Eikä se
Castrenille onnistunutkaan. Hän pyrki katon kautta
sisään, mutta ei onnistunut siinäkään. Hän ryhtyi
nyt etsimään jotakin muuta suojapaikkaa ja löysi-
kin läheltä pienen aitan. Sekin oli puulukolla sul-
jettu, mutta kauan kopeloituaan sai Castren sen
viimein auki. Aitassa olevia esineitä siirtelemällä
sai hän itselleen makuutilan ja heittäytyi porontal-
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jalle nukkumaan. Herättyään hän säikähti peläten,
että matkatoverit olivat jo menneet hänen sivutsensa,
luullen hänen yhä kulkevan heidän edellään. Hän
juoksi nyt kiireesti rantaan. Siellä olikin vene jo
lähtemäisillään ja joku hetki myöhemmin olisi Cast-
ren jäänyt jälkeen. Kun Durchmanin oli saavuttava
Inariin määräajaksi jumalanpalvelusta pitämään, kii-
rehtivät matkailijat nyt parhaansa mukaan, kulkien
yhtä mittaa 16 tuntia, kerran vain välillä vähän
levähtäen, ja matkan viime päivänä he samosivat
80 virstaa. Mutta sittenpä Castren olikin niin väsy-
nyt ja rampautunut, ettei hän moneen päivään
kyennyt mitään jalkamatkaa tekemään.

Viivyttiin näin ollen joku aika Inarin kirkolla jo
ennenmainitussa Kyrön kylässä. Kirkossa kiinnitti
Castrenin huomiota lappalaisten syvä hartaus. Kah-
den vuorokauden aikana he pitivät hartausharjoituk-
sia sekä kirkossa että omissa tuvissaan. Veisatta-
vat virret he osasivat ulkoa, jopa useat myös Uuden-
testamenttinsa. Pakanalliset jumalansa he olivat jo
unohtaneet, seidat eli puiset tai kiviset kotijumalat
vain enää tunnettiin, mutta niitä ei enää palveltu,
vaan kammottiin. Tällaisia hedelmiä oli lähetystoimi
Lapin kansassa aikaansaanut.

Vaikka Castren tunsikin itsensä vielä väsyneeksi
ja jäsenensä kipeiksi, päätti hän kuitenkin yhä lähene-
vää syksyä peläten jo 15 p. elokuuta lähteä Kyröstä
vaivalloiselle paluumatkalle. Kuljettiin sateessa ja
rajuilmassa Sompiotunturin yli Sompiojärvelle, josta
päästiin veneellä Luirojoelle ja sitä myöten eteläm-
mäksi, seutujen kautta, jotka olivat harvaan asuttuja
ja äärimmäisen köyhyyden rasittamia. Joku matka
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jokea kuljettua päättivät matkailijat siirtyä Luiro-
joelta taivaltamaan maitse lounaaseen päin Sodan-
kylään, josta toivoivat Kihistä ja Kemijokea myöten
mukavammin pääsevänsä ensin Kemijärvelle ja sit-
ten Rovaniemeen. Uutisasukkaat koettivat kyllä heitä
tästä estellä kuvaillen tuon oikomatkan Sodankylään
välillä olevien pohjattomien soiden ja rämeiden
vuoksi suorastaan hengenvaaralliseksi. Hyvää palk-
kiota vastaan saatiin kuitenkin viimein opas, joka
ilmoitti tuon välin ennenkin usein kulkeneensa ja
suostui saattamaan.

Alkumatka oli mukiinmenevää, mutta pian tulivat
nuo pelätyt suot ja rämeet vastaan. Matkalaisten
täytyi nyt seipäät kädessä tunnustella melkein joka
askelta, ennenkuin uskalsivat sen ottaa. Alituisesti
vaivuttiin polvia myöten hyllyvään, upottavaan lie-
juun. Oli kuitenkin välillä tuon tuostakin jokukuiva,
kapea harjanne, jolla voitiin levätä. Opas silloin
jutteli kertomuksia metsästysretkistään tai kansan
taruja käärmeistä. Näitä nimittäin Sodankylässä sai
nähdä melkein joka toisella askeleella. Tarujen
mukaan käärmeet elävät järjestetyissä yhteiskunnissa,
joilla on hallitsijansa ja lakinsa sekä käräjänsä, joita
pidetään erityisillä tietyillä paikoilla ja joilla määrä-
tään rangaistuksia ihmisillekin, jotka ovat käärmeille
vahinkoa tehneet. Myöhemmillä matkoillaan sai
Castren huomata, että suomensukuisten heimojen
keskuudessa Siperiassa oli samanlaatuisia käsityksiä
käärmeistä, jopa jonkunmoistakäärmeenpalvelustakin.

Päiväkauden rämeitä rämmittyään saapuivat mat-
kailijat vihdoin erääseen uutistaloon, jossa heitä
pahasti säikähdettiin, kun luultiin heitä suorastaan

3
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rosvoiksi siinä määrin he olivat suomatkallaan
tulleet surkeannäköisiksi ja likaisiksi. Pian kuiten-
kin erehdys huomattiin ja oltiin sitten sitä ystäväl-
lisempiä ja vieraanvaraisempia väsyneille matkamie-
hille. Sodankylään päästyä pahimmat vaivat päättyi-
vät. Kuljettiin veneessä myötävirtaa ensin Kemi-
järvelle ja sieltä Rovaniemeen. Castren teki tällä
matkalla sen havainnon, että Sodankylän ja Kemi-
järvenkin nykyisten suomalaisten asukkaiden alku-
peräinen kantaväestö oikeastaan on ollut lappalaista
sukuperää ja että se on kieleltään, tavoiltaan ja elä-
mältään suomalaistunut myöhemmin etelästä päin
siirtyneiden suomalaisten vaikutuksesta.

Rovaniemelle kun päästiin, oli Castren jo kuin
kotonaan, sillä sehän oli hänen lapsuutensa koti-
seutu. Kaikki omaisten haudat ja muut vanhat
muistot valtasivat siellä hänen mielensä. Nyt niin-
kuin ennen lapsuudessaanko hän sai ihastuksekseen
kiitää veneessä Kemijoen koskia, ja vaikka aallot
kuohuivat ja uhkasivat monesti veneen niellä tai
pirstoa ja vaikka laskumiehetkin kehoittivat pahim-
missa ryöppypaikoissa nousemaan maalle, jäi Cast-
ren kuitenkin aina veneeseen, „eikä minun", sanoo
hän, „tarvinnut uhkarohkeuttani katua, sillä hän,
joka on kaikkein perämiesten perämies, soi meille
onnellisen matkan ja salli meidän ilman vaurioitta
saapua Kemiin, jossa Lapinmatkamme vihdoin päät-
tyi".

Näin oli Castren nyt suorittanut ensimmäisen
tutkimusmatkansa. Lyhyt se kyllä oli ollut, mutta
sen tuloksilla oli paljonkin merkitystä. Ensinnäkin
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Castreniin itseensä nähden. Tämä matka se lopul-
lisesti teki hänelle hänen kutsumuksensa selväksi.
Se se hänessä herätti tutkimusmatkailijan, kieli- ja
kansatieteen tutkijan, ja siitä lähtien hänen mielensä
alkoi palaa yhä uusille matkoille.

Eräässä tältä matkalta lähettämässään kirjeessä
hän sanoo: „Jos kysyt, mitä hyötyä on tästä kai-
kesta, niin minä vastaan: En tiedä sitä itsekään,
minä noudatan sisällistä kiihotinta, jota en voi selit-
tää. Sisällinen levottomuus ajaa minua kiertämään
laajaa maailmaa" .Hänen luontonsa veti häntä löytö-
retkille tieteen maailmassa. Ja hän oli nyt saanut
maistaa tieteellisen tutkimustyön houkuttelevia puolia
ja samalla saanut tutkimusmatkojen ensimmäisen
käytännöllisen koulutuksen. Hän tiesi nyt, mitä
kaikkea sellaisilla matkoilla oli kestettävä ja vastaan-
otettava. Se perehtyminen lapinkieleen, minkä hän
tällä matkalla saavutti, oli hänen vastaisille vertaile-
ville kielitutkimuksilleen perin tärkeä, joten tämä
matka ainakin välillisesti tuli tieteelle hedelmää tuot-
tavaksi. Ja merkitystä oli myös kaikella sillä kansa-
tieteellisellä aineksella, mitä hän tällä matkalla
muistiin merkitsi.

Toiveita ja pettymyksiä.

Rohkein mielin ja hyvillä tulevaisuudentoiveilla
Castren syksyllä palasi Helsinkiin. Sinne saavut-
tuaan hän kuitenkin aluksi sai varsin masentavan
tiedon. Yliopiston suomenkielen lehtorinvirka oli
mennyt hänen ohitsensa. Ystävä, jonka haltuun hän
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Lappiin lähtiessään oli jättänyt hakemuksensa, oli-
kin unohtanut määräajan kuluessa viedä sen asian-
omaiseen virastoon!

Tämä oli Castrenille todella syvän surun aihe.
Hän oli mielessään kuvitellut, kuinka tämä virka
tekisi hänelle suomalaisten opintojen ja tutkimusten
jatkamisen mahdolliseksi, mutta nyt oli se rakas
toivo pettänyt. Castren jo tuumi tässä pulassa heit-
tää tieteilemiset sikseen ja pyrkiä johonkin opet-
tajanvirkaan Helsingin yläalkeiskoulussa olisihan
siten edes niukka leipä taattuna.

Castren eleli nyt Helsingissä entiseen tapaan,
hankkien tuloja yksityisopetuksella y. m. Eräs uusi
toivon aihe ilmaantui hänelle näihin aikoihin. Hän
sai tietää, että Pietarin Tiedeakatemia suunnitteli
tieteellisen retkikunnan lähettämistä pohjois-Siperi-
aan ja että tähän retkikuntaan haluttiin jäseneksi
jotakuta suomalaista, joka tutkisi useiden siellä asu-
vien suomensukuisten kansojen kieliä ja kansatie-
teellisiä seikkoja. Tämähän oli tehtävä kuin luotu
Castrenille. Hän antautui heti asiasta kirjevaihtoon
valtioneuvos A. J. Sjögrenin kanssa, joka oli Pie-
tarin tiedeakatemian palveluksessa, kuten jo edellä
olemme kertoneet, tähän aikaan oli mainitun aka-
temian jäsenenä ja voisi vaikuttaa Castrenin hyväksi.
Sjögren antoikin hyviä toiveita. Niihin aikoihin Suo-
messa käydessään hän myös sai tietoja, jotka puol-
sivat Castrenin sopivaisuutta, hänen opintonsa kun
olivat liikkuneet suomenkielen tutkimuksissa. Toi-
vehikkain mielin ryhtyi Castren nyt valmistamaan
itseään tätä matkaa varten ja lisäämään siihen tar-
vittavaa tieteellistä pätevyyttään. Ystävälleen C. R.
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Ehrströmille hän kirjoitti: „ Kun matkani Thu-
leen x) on antanut minulle halua matkustuksiin, en
pitäisi mitään onnea suurempana kuin saada Sjö-
grenin sijaisena ottaa osaa Venäjän hallituksen toi-
meenpanemaan tieteelliseen Siperian-retkeen.
Kun matkan tarkoitus olisi tutkia, asuuko Siperiassa
suomalaisia heimoja, ja siis etupäässä perinpohjai-
nen suomenkielen taito on tarpeen sekä myöskin
jonkinlaista taitoa itämaisissa kielissä vaaditaan, tn
pidä pyyteitäni aivan huimina.
ovat nykyiset aikeeni; jos ne toteutuisivat, katsoisin
onnettomuutta, joka kohtasi hakemustani suomen
lehtorin virkaan, kohtalon sallimaksi”.

Mutta tämäkin toive ainakin toistaiseksi petti.
Castrenin suureksi suruksi kirjoitti Sjögren keväällä
1839 hänelle, että retkikunnan varustushankkeet oli
keskeytetty ja että oli epätietoista, milloin niihin
jälleen ryhdyttäisiin, jonka vuoksi hän piti parhaana,
että Castren ei mitään tulevaisuudensuunnitelmia
niille rakentaisi, vaan järjestäisi opintonsa aivan
akatemiasta riippumatta.

Näin oli tullut uusi pysähdys Castrenin tieteelli-
sissä tavoitteluissa. Elämä alkoi tuntua pimeältä.
Mutta niin rakkaiksi olivat nämä suomalaiset tutki-
mukset jo Castrenille käyneet, ettei hän niistä enää
hennonnut eikä tahtonut luopua. Hän oli näihin
aikoihin erityisesti tutkinut suomalaista jumalaista-
rustoa ja oli ryhtynyt kääntämään Kalevalaa ruot-
siksi. Kalevalan tulkitsemisessa kohtasi häntä kui-
tenkin monia vaikeuksia. Hän halusi tehdä matkan

9 S. o. Lappiin.
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niille seuduille, joilta Lönnrot etupäässä oli Kaleva-
lan ainekset koonnut, voidakseen itse runolaulajilta
saada tarpeellisia sana- ja asiaselityksiä sekä koota
mytologisia aineksia. Hän kääntyi Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran puoleen pyytäen siltä matkarahaa
käydäksensä Suomen ja Venäjän Karjalassa kokoa-
massa mytologisia ja muita selityksiä Kalevalaan
kuin myös loitsuja, satuja ja lyyrillisiä runoja. Hän
saikin 300 ruplan suuruisen matkarahan, jolla hänen
oli noin 4 kuukauden aikana liikuttava esittämillään
runoseuduilla.

Suomen ja Venäjän Karjalassa 1839.

Toukokuun alussa 1839 lähti Castren tälle mat-
kalle, tovereina kaksi ylioppilasta, veljekset J. M.
ja J. R. Tengström. He menivät ensin Kuopioon,
josta oli määrä jatkaa matkaa lisalmeen ja Kajaa-
niin, mutta kun Castren huomasi, että hän mat-
kansa tarkoituksiin nähden ei Savosta paljoakaan
kostuisi, suuntasivat he matkansa idemmäksi Suo-
men Karjalan alueille, Kaaville, Liperiin, Juukaan,
Nurmekseen ja Sotkamoon. Tätä matkaa ei Cast-
renin tarvinnut katua. Hänestä karjalaisten koko
ajatusmaailmalla ja elämällä tuntui vielä olevan
muinaisaikuista luonnetta. Hänelle karttui runsaasti
muistiinpanoja: satuja ja tarinoita, niiden joukossa
historiallisiakin, jotka koskivat tämän maanpuolen
entisiä asukkaita lappalaisia. Pohjois-Karjalasta
matkalaiset käväisivät Kajaanissa tapaamassa Elias
Lönnrotia, joka silloin oli siellä piirilääkärinä ja
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jolta saatiin hyviä matkaohjeita Venäjän Karjalan
matkaa varten.

Kesäkuun alussa olivat matkailijat jälleen liik-
keellä. Kuljettiin veneillä itäänpäin Venäjän rajan
yli niille seuduille, joilta Lönnrot oli parhaat Kale-
valan ainekset kerännyt, ja päästiin muutamien päi-
vien päästä Repolan kirkolle, jossa Castren viipyi
jonkun päivän kirjoitellen muistiin kuulemiansa ker-
toma- ja loitsurunoja. Sieltä siirtyivät matkailijat
pohjoiseen päin Miinoan kylään, joka on lähellä
Suomen rajaa ja jossa parhaillaan tapahtuvan
Suomen ja Venäjän välisen rajankäynnin vuoksi oli
väkeä koolla runsaaramalt; ja siis mahdollisuuksia
kuulla Karjalan tietomiehiä. Täällä sattui ensi
aluksi pieniä selkkauksia ja ikävyyksiä. Väestö oli
niillä seuduilla n. s. vanhauskoisia (starovertseja),
jotka pitävät kaikkia vierasuskoisia saastaisina ei-
vätkä tahdo olla minkäänlaisissa kosketuksissa hei-
dän kanssaan. Toinen Castrenin matkatovereista,
joka ei osannut aavistaa tämän urapiuskoisuuden
määrää, sattui juomaan talon kaivosta ja käyttä-
mään sen isäntäväelle kuuluvaa veistä aterioides-
saan. Siitäkös nousi mellakka. Kaivo ja veitsi
olivat nyt muka saastutetut! Onnellinen sattuma tuli
kuitenkin avuksi. Kun rikoksentehnyt matkailija
syötyään lepäili eräällä penkillä, kunnellen talon-
väen moitepuheita, sattui hänen päänsä kohdalla
oleva pyhimyksenkuva seinältä putoamaan hänen
päähänsä, tehden siihen pienen naarmun. Nyt käsi-
tettiin, että pyhimys itse oli rikollista rangaissut ja
että talonväen puolelta ei enää tarvinnut muihin
toimenpiteisiin ryhtyä.
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Tätä pikkupulaa seurasi toinen vielä ikävämpi.
Kylään saapui samoihin aikoihin eräs virkaintoinen
maalaispoliisi. Hän tutki matkailijain tavarat ja
huomasi heidät passittomiksi! Sehän on Venäjällä
aina ollut paha vika. Hän vangitsi matkailijat ja
oli jo lähettämäisillään heidät vankikyydillä johon-
kin lähimpään Venäjän kaupunkiin. Hän muisti
kuitenkin, että matkailijat olivat edellisenä päi-
vänä olleet rajankäyntiherrain pakeilla ja saaneet
näiltä ystävällistä kohtelua osakseen. Varovaisuu-
den vuoksi hän nyt päätti ensin tiedustella näiden
herrain mielipidettä. Eräs venäläinen virkamies
auttoikin nyt matkailijat pulasta antamalla heille
todistuksen, joka vapautti heidät kaikista vaikeuk-
sista tässä suhteessa. Nyt sai Castren viikon ajan
rauhassa jatkaa keräyksiään Miinoassa.

Täältä siirtyivät matkailijat vielä pohjoisemmaksi,
Vuokkiniemen pitäjään. Akonlahden kylässä Castren
sai runsaat loitsu- ja tarusaaliit; yksi ainoa kertoja
piti häntä työssä viiden päivän ajan, ja usiammat
asukkaista osasivat laulaa runoja tai kertoa taruja.
Viimeksi mainittujen aiheina olivat etupäässä seu-
dun entiset asukkaat lappalaiset, joiden asuinpaik-
koja vielä näyteltiin Japinraunioiden* nimellä, vaikka
Castren ei niitä kaikkia lappalaisten muistomerkkeinä
voinut pitääkään, vaan pikemminkin myöhempien
asukkaiden metsästyskojujen ja piilopirttien jätteinä.

Satujen aiheet huomasi Castren täällä olevan
enimmäkseen ulkolaista, kansainvälistä alkuperää.

Akonlahdesta siirtyivät matkailijat Latva järvelle,
jossa tavattiin vanha laulaja Arhippa Perttinen, jolta
Lönnrot oli saanut runsaan määrän Kalevalan runoja,
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sieltä edelleen Vuokkiniemen kirkolle ja runorik-
kaaseen Vuonnisen kylään, jossa Lönnrotille vasta
selvisi Kalevalanrunojen eepillinen yhtenäisyys. Hyvät
saaliit loitsuja ja tarinoita sai Castrenkin täältä, jopa
eräältä tietäjältä tarkat selityksetkin loitsutempuista.
Jonkun päivän Vuonnisessa oltuaan siirtyi Castren
Uhtuaan, jossa hän 11 päivän aikana kokosi loitsuja
ja tarinoita. Lapissa matkustaessaan oli Castren
kuullut taruja karjalaisten sota- ja ryöstöretkistä
Suomen puolelle. Täällä hän nyt sai kuulla tari-
noita suomenpuolisten samanlaatuisista retkistä kar-
jalaisten maille. Näillä tarinoilla oli historialliset
tapahtumat pohjana; ne olivat surullisia muistoja
niiltä ajoilta, jolloin heimolaiset kumpaisellakin puo-
lella rajaa olivat raatelevassa vihollisuudessa keske-
nään.

Mukanaan runsaat muistiinpanot, jotka sitten
tulivat myöskin Lönnrotin v. 1849 julkaiseman uu-
den, laajennetun Kalevala-lailoksen sekä muidenkin
kansanrunoutemme alaan kuuluvien julkaisujen hy-
väksi, palasi Castren Uhtualta Suomen puolelle,
ensin Kuusamoon ja sieltä Ouluun ja sitten Pohjan-
maan ja Hämeen kautta Helsinkiin.

Kalevalan ruotsinnos. Uusia matkasuunnitelmia.

Senjälkeen toimi Castren Helsingissä entiseen
tapaan, toimeentulokseen antaen yksityisopetusta
y. m. Hän otti edelleen innolla osaa osakuntaelä-
mään. Joutuipa hän tänä syksynä (1839) osalliseksi
erääseen ylioppilasselkkaukseenkin. Pohjalainen osa-
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kunta oli päättänyt panna toimeen yleisen ylioppilas-
juhlan Marraskuun 9 p:nä, jolloin oli kulunut sata
vuotta Porthanin syntymästä. Yliopiston varakansleri
kenraali Thesleff kuitenkin kielsi juhlan toimeen-
panemisen, vieläpä uhkasi saattaa osakunnan silloi-
sen kuraattorin Fredrik Cygnaeuksen vastuuseen,
jos kieltoa ei toteltaisi. Pohjalaiset silloin valitsi-
vat keskuudestaan lähetystön, jonka piti varakansle-
rille ilmoittaa, että osakunta juhlan viettämiseen
nähden oli aivan yksimielinen. Lähetystön puheen-
johtajaksi valittiin Castren.

Tuskin oli Castren varakanslerin luona avannut
suunsa puhuakseen juhlan tarkoituksesta, kun tämä
kiivaasti ärjäisi: „ei käy laatuun, että herrat toimeen-
panevat juhlia ja kalaaseja; hänen majesteettinsa ei
sitä tahdo. Herrat pitäkööt kalaaseja kirjojensa
kanssa." Castren koetti selittää Porthanin merki-
tystä, mutta varakansleri kysäsi kiihkeästi: „Tunte-
vatko herrat Porthania? Ovatko herrat nähneet
häntä?" Selitettiin, että Porthan oli syntynyt sata
vuotta takaperin ja aikoja sitten kuollut, jolloin
varakansleri sanoi: „Mitä herrat sitten hänestä
välittävät? Eiväthän edes herrain isät, vaan isoisät
ovat hänet nähneet. Hän eli toisissa olosuhteissa
ja herroilla on paljon huomattavampia ajanjaksoja
juhlittavana." Kenraali Thesleff, joka silloin oli
myöskin kenraalikuvernöörin apulaisena, oli muuten
hyvänsävyisä mies, mutta ei tuntenut oloja eikä
silloisia isänmaallisia harrastuksia, vaan pelkäsi niissä
piilevän kumousliikkeitä, jotka voisivat aiheuttaa
ikävyyksiä Venäjän kanssa. Tästä johtui hänen
jyrkkyytensä, johon, kuten lukija on huomannut,



43

liittyi paljon koomillista yksinkertaisuuttakin. Lupaa
ei lopultakaan saatu. Sen sijaan vietti pohjalainen
osakunta omassa keskuudessaan innostuneen Por-
than-juhlan, ja sen päivän viettäminen tuli sitten
osakunnan vuosijuhlapäiväksi. Tapaus, samalla kuin
se kuvaa sen ajan oloja, osoittaa myös, että Castren
nautti suurta luottamusta ja arvonantoa osakuntansa
keskuudessa. Parina seuraavana vuonna hän olikin
osakuntansa ylimpänä luottamusmiehenä, sen kuraat-
torina.

Tieteellinen työ oli Castrenilla nykyään kuitenkin
lähimpänä harrastuksen esineenä. Hän julkaisi vielä
samana syksynä latinankielisen väitöskirjan, jossa
hän käsitteli suomen-, viron- ja lapinkielen nomini-
taivutuksen yhtäläisyyttä. Se tuotti hänelle dosen-
tinarvon ja oikeuden luennoida yliopistossa. Mieli-
työhönsä, Kalevalan ruotsintamiseen, hän nyt myös-
kin hartaasti antautui. Mitä tulevaisuudentuumia
hänen mielessään tähän aikaan asui, ilmenee eräästä
kirjeestä, jonka hän 2 p. helmikuuta 1840 on kirjoitta-
nut ystävälleen C. R Ehrströmille. «Meidän kesken
sanottuna*1

, hän kirjoittaa, „en puoleen vuoteen ole
ajatellut muuta kuin saada jatkaa tutkimuksiani
tällä alalla, eli toisin sanoen: toimittaa kieliopin
suomen eri murteista, siperialaisetkin lukuun ottaen.
Heikko toivo siintää minulle siinä suhteessa.“ Hän
kertoo, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli
aikeissa toimittaa suomalaisen sanakirjan osakkeiden
avulla, että Lönnrot toimittaisi sen suomalaisen puo-
len ja että häntä oli jo tiedusteltu sen vertailevan
puolen toimittajaksi, jota varten hänen olisi tehtävä
tutkimusmatkoja. Castren kuitenkin epäilee, voi-
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daanko yritystä toteuttaa. »Sen vuoksi," jatkaa
hän, »olen päättänyt aluksi tehdä työtä kaikin
voimin, jotta sitten jonkun teoksen avulla voisi
nykäistä pietarilaisia. Viimeistään ensi syksynä pan-
naan Kalevalan käännös painoon. Aion julkaista
sen omalla kustannuksellani. Rohkenisiko ryhtyä
siihen yritykseen? Hymyilet minulle ja suunnitel-
milleni; ehkäpä pysähtyvätkin kaikki kultaiset unel-
mani käytännölliseen toimeen Helsingin trivialikou-
lussa. Mutta ohjatkoon Jumala!"

Seuraavana talvena (1841) sairastui Castren anka-
raan vatsatulehdukseen, joka oli viemäisillään hänet
hautaan ja keskeytti aluksi hänen työnsä ja suunni-
telmansa. Hän toipui kuitenkin ja pian oli hän
jälleen kiinni töissään ja hautoi uusia suunnitelmia.
Hän sopi Lönnrotin kanssa yhteisestä tutkimusmat-
kasta Norjan, Suomen ja Venäjän Lappiin, Arkange-
liin y. m. Hän tutkisi kieltä, Lönnrot kokoilisi ainek-
sia suureen vertailevaan sanakirjaansa. Lönnrot
aikoi osittain kustantaa Castreninkin matkan. Ennen-
kuin tämä matka toteutui, valmistui Castrenin Kaleva-
lan ruotsinnos ja tuli painosta kesällä 1841. Se
oli merkkitapaus Castrenin elämässä. Hänen ystä-
vänsä maisteri C. G. Borg, joka Castrenin kuoleman
jälkeen julkaisi hänestä lyhyen elämäkerran, kertoo
siitä seuraavasti:

»Oli yllätys maailmalle tuo hänen runollisesti
kaunis ja kuitenkin samalla uskollinen Kalevalan-
käännöksensä, johon hän liitti hyvin kirjoitetun ja
arvokkaan esipuheen, jossa selostettiin suomalaisten
jumalaistaruston ja itse runon pääpiirteitä. Nyt
vasta alettiin yleensä huomata, että jotakin suurta
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ja erinomaista asui tuossa miehessä, joka oli pysty-
nyt sellaista aikaansaamaan. Nyt vasta muisteltiin
hänen edellistäkin toimintaansa tämän nykyisen
yhteydessä, ja ihmetellen huomattiin se suuruus ja
jalous, mikä Castrenissa ilmeni. Häneen itseensäkin
lienee tämä työ vaikuttanut erittäin hyvää. Se vie-
nous, se juhlallinen vakavuus, se syvyys ja tunteelli-
suus, johon Castren tutustui Kalevalassa, valui huo-
maamatta hänen omaan herkkään sisimpäänsä;
virvoittava aamusade kostutti hänen tunteellista
sieluansa, ja siitä alkoi nousta oraita, niin vienoja
ja suloisia, kuin yksin suomalainen runo voi synnyt-
tää. Hänen jo entuudestakin miellyttävä tyylinsä
myöskin Kalevalan vaikutuksesta melkoisesti kehittyi
uuteen suuntaan. Siitä katosi kaikki turha koreilu,
sen kulmikkaisuudet tasoittuivat, koruttomana ja
yksinkertaisena virtaili sen valtava suoni, kuin suo-
malaisen runottaren omat säveleet, kyynelissäkin
hymyilevät.*

Tämä Kalevalan käännös oli siihen aikaan erit-
täin tervetullut. Ruotsinkielinen yleisömme ei vielä
pystynyt Kalevalaa alkutekstistä lukemaan. Tämän
käännöksen avulla suurenmoinen kansalliseepok-
semme nyt tuli tunnetuksi omassa maassa ja sen
rajojen ulkopuolellakin. Sen painatuskustannusten
avustamiseksi sai Castren Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuralta 500 ruplaa.

Kevätlukukaudella 1841 Castren myös piti yliopis-
tossa luennoitaKalevalasta. Näistä luennoista henki
se ihastus Kalevalaan ja se rakkaus suomenkieleen,
mikä niiden pitäjässä itsessä vallitsi. Ne ilmaisivat
että Castrenissa oli kehittynyt yhä selvemmäksi
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suomalainen kansallistunne. Se lämmitti häntä, ja
se innostutti häntä voimakkaaseen toimintaan suo-
malaisuuden kohottamiseksi. Jo kolmisen vuotta
ennenkuin J. V. Snellman Saima-lehdessä alkoi
Suomen sivistyneiden kansallistunnetta herättää, oli
siis Castren tämän kansallisen aatteen tulkkina, vaik-
kapa vain pienemmässä piirissä, osakuntatoveriensa
ja luentokuulijainsa keskuudessa, ja julistamatta
vielä mitään valtiollista ohjelmaa tämän aatteen
toteuttamiseksi. Mutta hänen vaikutuksensa oli herät-
tävä. Hänen kuuntelijoistaan tuli „fennomaaneja,“
joista monet myöhemmin ovat saaneet kunnioitetun
nimen suomalaisuudenharrastuksistaan.

Mutta pian avautui Castrenin suomalaisille har-
rastuksille uusi, laaja työmaa, työmaa, jolla hän oli
suorittava verrattoman suurtyön isänmaallisen, suo-
malaisen tieteen hyväksi. Se aukeni hänelle
sillä tutkimusmatkalla, jolle hän Lönnrotin kanssa
piakkoin lähti. Kun se matka johti Castrenin aivan
uuteen elämänvaiheeseen, siirrämme kertomuksen
siitä seuraavaan lukuun.



VI. KOLMAS MATKA.
Lappiin ja Arkangeliin.

Kuten edellä mainittiin, tämä matka suunnitel-
tiin vain Lappiin ja Arkangelin lääniin, mutta Castre-
nille se muodostui paljoa pitemmäksi. Matkan var-
rella tuli hänelletietoja, jotka aiheuttivat hänen jatka-
maan sitä pohjois-Venäjän kautta Sipe-
riaan asti. Selostamme nyt tätä matkaa Castrenin
oman hauskan matkakertomuksen mukaan, huomau-
tettuamme ensin, että sen suorittajina nyt oli yhdessä
nuo kaksi miestä, joiden elämäntyö on ollut kansal-
liselle kehityksellemme niin suuriarvoista, Lönnrot
ja Castren. Tämän matkan johdosta sanookin J. V.
Snellman kirjoittamassaan Castrenin elämäkerrassa:
»Suomalainen lukee lämpimän liikutuksen valtaamana
tästä tutkimusmatkasta, jossa nimet Lönnrot ja Castren
ovat yhtyneinä, ja myöhäinen jälkimaailma on vielä
siinä viipyvä, syvästi muistellen sitä isänmaanrak-
kautta, joka niin valtavasti elähytti kumpaisenkin
sielua ja viitoitti heidän yhteistä uraansa/

Matkailijat yhtyivät marraskuun alussa 1841
Kemin kirkolla, josta saman kuun 13 p:nä lähdettiin
kulkemaan Kemijoen vartta Rovaniemelle ja Kemi-
järvelle. Talvi oli myöhästynyt, ei voinut jäiden
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heikkouden vuoksi vielä ajaa jokea myöten. Maan-
tiellä taas ei ollut tarpeeksi lunta. Täytyi kulkea
aivan hitaasti, usein jalankin,kun hevosella oli matka-
tavaroista tarpeeksi kuormaa. Kaksi viikkoa taival-
lettua saavuttiin Kuolajärvelle. Tarkoituksena oli
sieltä siirtyä rajan yli Venäjän Lappiin, jossa sitä
ennen ei vielä kukaan kieli- tai kansatieteilijä ollut
tutkimusmatkalla käynyt. Mutta Kuolajärveltä eivät
matkailijat saaneet kohtuhinnalla kyyditsijöitä sinne.
Tahdottiin kiskoa heiltä tuosta matkasta aivan ylettö-
mästi. Ja kun Kuolajärvelle saapui Venäjän puo-
lelta lappalaisia, jotka olisivat voineet viedä matkai-
lijat mukanaan, uskotelivat Kuolajärveläiset, että
matkailijat olivat lähetetyt opettamaan lappalaisille
lukutaitoa ja pakottamaan heitä uuteen uskoon.
Herkkäuskoiset lappalaiset pujahtivat säikähtyneinä
paluumatkalle. Suutuksissaan näistä juonista päät-
tivät matkailijat muuttaa suunnitelmansa ja käydä
ensin Inarissa ja sieltä vasta joulun jälkeen siirtyä
Venäjän Lappiin. Joulukuun alussa lähdettiin tälle
pitkälle taipaleelle. Oli ensin pari penikulmaa
hevosmatkaa, sitten alkoi porokyyti pulkissa. Kul-
jettiin pientä jokea myöten, jossa oli jään päällä
tulvavettä niin paljon, että pulkka kulki melkein
kuin vene ja vesi usein läikähteli sen sisään. Kerran
Castrenin poro säikähti jäällä juoksevaa koiraa,
alkoi vikuroida ja kaatoi hänet uhkuveteen. Seu-
raavina päivinä kuljettiin tuntureita jarämeitä myö-
ten ja saavuttiin pikku seikkailujen perästä, joita
porot aiheuttivat, Tanhuan kylään Luirojoen varrella.
Pari päivää siinä levättyä jatkettiin matkaa Luiro-
jokea myöten Sodankylän pohjoisimpaan kylään,



Jokikuva Pohjois-Venäjällä.

Vuoren harjanne Pohjois-Uralilla.
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Korvaseen, joka oli noin 200 virstan päässä Kuola-
järveltä ja jokseenkin saman matkan päässä Inarin
kirkolta.

Korvasessa saivat matkailjat pitää pahaa säätä
kaksitoista vuorokautta. Oli yhtämittaista tuiskua
ja pimeyttä tähän aikaan ei aurinko ollenkaan
tule Lapissa näkyviin. Kun tuisku viimein taukosi,
kokoontui Korvaseen väkeä jokataholta, ollen kaikki
menossa Inarin kirkolle. Kaksi päivää ennen joulua
lähtivät matkailijamme jälleen liikkeelle, lähimpänä
päämääränä päästä pelättyjen Sompio-tunturien yli.
Matkueeseen liittyi kolme suomalaista ja kaksi
lappalaista, ja poroja oli kolmeenkymmeneen. Kaksi
ensimmäistä penikulmaa kuljettiin siten, että toinen
lappalaisista hiihti matkueen edellä, juoksuttaen jäl-
jessään poroa, joka tallasi tien auki jäljestä tuleville.
Seuraavalla kahden penikulman taipaleella oli lunta
vähemmän, joten ei tarvittu hiihtäjää. Yövyttiin kinok-
selle nuotiotulen ääreen. Annamme nyt Castrenin
itse kertoa.

«Nukkuessamme nousi kova rajuilma, ja kun
minä aamulla heräsin, oli kaksi matkatovereistamme
kadonnut. Heidät löydettiin kuitenkin hangen alta,
jossa he olivat nukkuneet koko yön rauhassa. Päi-
vän hämärtäessä jätimme tämän lepopaikkamme
rajuilman yhä raivotessa. Ei kestänyt kau-
voja, ennenkuin pääsimme tunturin yli, keli tuli
nyt jälleen huonommaksi, mutta onneksi taukosi
myrsky. Tulipa itse kuukin näkyviin ja tähdet
kiiluivat taivaalla. Matkasta väsyneenä minä nukah-
din pulkassani ja näin unta, että olin olevinani ko-
meassa salongissa. Tähdet näyttivät joulukynttilöiltä

4
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ja kuuset esiintyivät inhimillisinä olentoina, joissa
minä olin tuntevinani parhaat ystäväni, jotka olivat
kokoontuneet jouluaattoa viettämään. Kokoontu-
neiden jouluvierasten joukossa oli yksi, jonka
kanssa jouduin kiivaaseen väittelyyn muutamien
lappalaisten vokaaliäänteiden laadusta, ja väittely
päättyi niin, että minä tulistuksissani löin otsani väit-
telytoverini otsaa vasten. Samassa heräsin ja
tunsin kovaa kipua otsassani, sillä poro oli vienyt
minut niin, että iskin pääni kuuseen. Pöperryksis-
säni tahdoin pyytää kuuselta, väittelytoveriltani,
nöyrimmästi anteeksi ja koetin kaikin tavoin saada
kiinni solmitun lakin päästäni, kun jäljessäni ajava
lappalainen järkevästi huomautti, että minun oli
annettava lakin olla päässä, mutta irroitettava veto-
hihna kuusesta. Pian tämän seikkailun jälkeen saa-
vuimme autioon kotaan, joka matkustajain muka-
vuudeksi on rakennettu tänne tuntureille. Keskelle
kotaa viritettiin valtava joulutuli, lihapadat pantiin
tulelle, ja kun oli syöty voimakas lihaliemi, pantiin
toimeen teekestitys, jommoista lappalaiskodassa tus-
kin ennen on nähty. Kaiken tämän runsaan ravin-
non jälkeen ruvettiin levolle, osaksi penkeille, osaksi
lattialle, jona oli paljas maa, levitettynä päälle vain
vähän olkia ja männyn oksia. Kun aamulla herä-
sin, katselivat tähdet ystävällisesti majaamme puo-
liavoimen katon läpi. Jos tämä oli kaunista nähdä,
niin vielä kauniimpaa oli kodan ulkopuolella katsella
Jumalan vapaata maailmaa. Se oli niin hiljainen,
rauhaisa ja juhlallinen, kuin olisi sekin vaipunut
hartauteen tänä valon ja sovinnon päivänä. Mutta
Pohjolan talven lepo on lyhyt. Jo ennen puolta
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päivää alkoi jälleen tuiskuta ja kiitimme onneamme,
kun yöksi saimme sitä vastaan suojan eräässä lappa-
laismajassa Akujärven rannalla."

Akujärveltä oli enää vain päivän matka Inarin
kirkolle, mutta Inarin jäällä eksyivät matkailijat
pimeässä ja »Tapanin kunniaksi" harhailivat he
pitkät ajat laajan Inarin ulapoita. Viimein kuiten-
kin päästiin oikeille jäljille, mutta varovaisuuden
vuoksi yövyttiin erääseen lappalaistetaan, josta
aamulla päästiin Inarin kirkolle.

Castrenin edellisen käynnin jälkeen oli tämä
kirkonkylä oman papin saatuaan paljon vaurastu-
nut. Niinpä pappilassa oli nyt papin perheellä
viisi huonetta, ja sitäpaitsi oli rakennettu erityinen
kolmen huoneen rakennus kirkkoherraa varten, kun
hän Utsjoelta käsin kävi tässä kappeliseurakunnas-
saan. Täällä matkailijat nyt lepäilivät vaivalloisten
taivallustensa perästä. Täällä he myös saivat kuulla,
että pastori Stockfleth (kats. siv. 25), jota he olivat
aikoneet käydä tapaamassa Alattiossa (Altenissa)
asti Jäämeren rannalla, oli paraillaan Karas jo e 11 a,*)
jonne Inarista laskettiin »vain" noin 16 penikul-
maa. Tätä onnellista sattumaa kiirehtivät matkai-
lijat käyttämään hyväkseen ja lähtivät tammikuun
alussa Karasjokea kohden. Tie sinne kulki pitkin
kahta suurta tunturisarjaa, Muotka- ja Iskurastuntu-
reita. Pari seikkailua sattui Castrenille taas tällä
matkalla. Muotkatunturilta laskettaissa pysähtyi
poro yhtäkkiä, jolloin pulkka syöksähti kumoon

*) Karasjoki on luoteeseen päin Inarista Norjan puolella,
jonkun matkan päässä Tenojoelta.
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ja Castrenin oikea käsi ajohihnoineen jäi pulkan
alle. Tässä pulassa hän ennenkaikkea koetti saada
kätensä vapaaksi, mutta se edellytti hellittämistä
ajohihnasta. Kun poro tuntisi itsensä vapaaksi,
lähtisi se heti kiitämään eteenpäin Castrenin ennät-
tämättä nousta pulkkaan. Täten hän olisi jäänyt
tielle. Tämän estämiseksi hän tarttui vapaalla va-
semmalla kädellään pulkan selkänojaan ja antoi
poron laahata itseään pulkan perässä. Mutta täl-
lainen kulkutapa kävi kuitenkin kovin vaivalloiseksi,
ja Castrenin täytyi jättäytyä jälkeen. Onneksi oli
ilma leuto ja kirkas. Puoli penikulmaa ajettuaan
huomasivat toverit hänen jääneen jälkeen, palasi-
vat takaisin ja löysivät hänet.

Toisesta seikkailusta, joka tapahtui Iskuras-tun-
turilla, on paras antaa Castrenin itsensä kertoa
omalla kuivalla huumorillaan.

„Minun raisun poroni päähän pisti erästä ala-
mäkeä mentäissä poiketa tieltä ja täyttä vauhtia
syöstä erään koivun luo, jota vasten minä sain
niin ankaran sysäyksen, että verta pursui suusta ja
nenästä, joihin oli pahimmin koskenut. Surussani
ja ikävässäni mieleni kuitenkin suuresti ilahtui, kun
Lönnrot antoi minulle sen toivon, että nenä vielä
oli pelastettavissa, vaikka se olikin pahoin vioittu-
nut. Kun jokainen tietysti pitää hyvin tärkeänä
säilyttää ainakin tämän ruumiinosan, tein nyt lu-
jan päätöksen, etten vastedes poromatkoillani saat-
taisi sitä mihinkään vaaraan. Tätä varovaisuutta
käypikin useimmiten noudattaminen, ellei pidä ja-
loistaan väliä, vaan vaikeimmissa tapauksissa panee
ne alttiiksi ja niiden avulla varsinkin koettaa pidät-
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tää pulkkaa heilahduksista. Tällöin ei mitenkään
käy päinsä harata vastaan kantapäällään, sillä sil-
loin on aina vaarassa taittaa jalkansa, vaan täytyy
asettua pulkkaan niin että jalat ovat ulkopuolella, pai-
naa polvet pulkan sivuja vasten ja jaloillaan estää
pulkkaa heittelehtimästä puita ja kiviä vasten. Teoria
on varsin yksinkertainen, mutta praktiikka vaikea,
koska poro suo vähimmin mietintäaikaa juuri sil-
loin, kuin sitä enimmin tarvittaisiin, nimittäin ala-
mäkeä laskettaissa. Mennään usein niin huimaa
vauhtia, ettei voi erottaa esineitä ympärillään, jos
voisikin pitää silmänsä auki siinä lumiryöpyssä,
minkä poro sorkistaan viskaa kasvoja vasten. Kaa-
tua pulkan kera nurin on syvässä lumessa hyvä
keino, pulkan selkänoja kun painuu lumeen ja mel-
kein heti pysäyttää poron vauhdin; mutta tuntu-
reilla ei voi tätä keinoa käyttää, koska tuimat tuu-
let alituisesti lakaisevat lumen pois. Rikkailla ja
ylhäisillä matkustajilla onkin tapana aina pitää varana
ainakin yksi irtain poro ja tuntureita alaspäin las-
kettaessa sitoa se pulkan taakse, sillä täten perään
sidotulla porolla on se ominaisuus, että se kaikin
voimin panee vastaan ja alati estää vetoporon vauh-
tia. Vähävaraisemtnille matkustajille on pääasia, ettei-
vät tällaisilla tunturimatkoilla koskaan koeta pidät-
tää poron vauhtia, vaan antavat sen kiitää eteen-
päin mielensä mukaan. Tästä sain minä hyvän ko-
kemuksen laskiessani Iskurastunturia, joka on kor-
keimpia tuntureita, millä minä olen kulkenut. Se
laskeutuu monissa jyrkissä penkereissä. Yhtä sel-
laista alas laskiessani koetin kaikin voimin pidättää
poroa, mutta iskeydyin silloin useat kerrat puita ja
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kiviä vasten. Toisella penkereellä sitävastoin annoin
poron mennä täyttä vauhtia, ajoin kumoon erään
toisen poron ja kiidin erään raitoreen*) yli, mutta
pääsin kuitenkin onnellisesti jyrkänteestä.“

Tämä olikin viimeinen seikkailu tällä matkalla,
sillä pian senjälkeen saavuttiin Karasjoelle Stockfle-
thin luokse. Siellä viipyivät matkailijat kymmenen
hauskaa ja „oppirikasta“ päivää, vaihtaen ajatuksia
tämän oppineen lapintutkijan kanssa. 18 p. tam-
mikuuta lähdettiin hyvän sään vallitessa paluumat-
kalle ja saavuttiin pari päivää matkustettua jälleen
Inariin.

Tänne toi posti nyt Castrenille kirjeen, jossa
akateemikko Sjögren ilmoitti, että Pietarin Tiede-
akatemia oli lopultakin päättänyt lähettää
tieteellisen retkikunnan Siperiaan, ja eh-
dotti, että Castren ottaisi siihen osaa kieli- ja
kansatieteilijänä. Mutta kun tuo Sipe-
rian-retki voitaisiin toteuttaa vasta vuoden päästä,
kehoitti Sjögren Castrenia jatkamaan vain edelleen
nyt aloittamiaan lappalaistutkimuksia sekä sitten siir-
tymään Arkangeliin ja Pohjois-Venäjän samojedien
asumassoille, josta hän sitten voisi mennä pohjois-
Uralin yli Siperiaan, missä vasta hänen tehtävänsä
akatemian palveluksessa alkaisi.

Näin oli Castren nyt päässyt lähelle unelmiensa
toteutumista. Hän saisi suomalaisena tiede-
miehenä tutkia suomensuvun Venäjällä ja poh-

*) Raidoksi sanotaan perätysten kulkevaa porojoukkoa, jossa
jälkimmäinen poro aina on hihnalla kiinnitetty edellisen poron
pulkkaan tai kelkkaan.



55

jois-Aasiassa hajallaan asuvia heimokansoja ja luoda
tieteen valaistusta oman suomalaisen hei-
monsa eri jäseniin, niiden kieliin, elämään ja tapoi-
hin, runouteen, uskontoon, muinaisuuteen j. n. e.
Sillä Castrenin koko tähänastinen kehitys oli ollut
samalla kertaa tiedemiehen ja laajakatseisen, läm-
pimän isänmaanystävän kehitystä. Kun hänelle nyt
tarjoutui suurenmoinen tieteellinen tehtävä, oli se
hänelle samalla hänen isänmaallisen ja ennen kaik-
kea hänen suomalaisen sydämensä jaloa tyydytystä.
Sisällisellä ylpeydellä hän ajatteli tulevaa tehtäväänsä:
se oli ennenkaikkea oleva työtä oman kansan, oman
kielen kohottamiseksi. Eikä hän antautunut tähän
tehtäväänsä ummessa silmin: hän tiesi kyllä, kuinka
monenlaiset vaikeudet ja kieltäymykset, jopa kärsi-
myksetkin hänen oli matkoillaan kestettävä. Isän-
maa kutsui häntä, hänen oli omalla erikoisalallaan
isänmaansa ja kansansa hyväksi työtä tehtävä.
«Kuka ei nuoruutensa innostuksessa olisi altis uh-
raamaan aatteen hyväksi elämäänsäkin!“ hän kerran
kirjoitti. Näin korkealta kannalta katseli Castren
tulevaa tehtäväänsä.

Ilomielin hän tietysti antoi Sjögrenille myöntä-
vän vastauksen.

Inarissa viipyivät matkailijat tutkimustöissään
helmikuun loppupuolille. Silloin he lähtivät taival-
tamaan "Venäjän puoleiseen Lappiin, lähimpänä pää-
määränään Kuollan kaupunki. Castren kertoo, kuinka
Inarin kirkolle kokoontuneet lappalaiset lausuivat
matkailijoille sydämelliset jäähyväiset, pusertaen
kättä ja toivottaen heille onnea ja siunausta pit-
källe matkalle, ja kuinka tämä lappalaisten teesken-
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telemätön rakkaus tuntui matkailijoista hyvältä. Hei-
dän seurassaan matkusti myös joukko lappalaisia,
jotka palasivat Inarista kotipuoleensa. Kuljettiin en-
sin Inarinjärveä myöten. Keskellä selkää yllätti yö,
täytyi etsiä suojaa eräältä saarelta, jossa oli autio
kota. Seuraavana päivänä matkueen lappalaiset jä-
senet hajaantuivat omille tahoilleen. Castren ja
Lönnrot saapuivat järven itärannalle Patsjoen kylään,
josta oli kahdentoista penikulman matka lähimpään
Venäjänpuoleiseen lappalaiskylään Synjeliin. Matka
kävi enimmäkseen alavia seutuja ja järviä myöten,
jotka olivat tavattoman yksitoikkoisia ja samalla vai-
valloisia, kun ne eivät tarjonneet tuulilta suojaa.
Venäjän rajan yli päästyä tuli hirveä rajuilma. Lap-
palainen opas arveli sen seuraukseksi siitä, että rajalla
ei uhrattu mitään siellä olevalle seidalle. Sillä
vaikka Suomen puoleiset lappalaiset muuten ovat-
kin hartaita kristityitä ja ovat unohtaneet vanhat
jumalansa, on heillä kuitenkin vielä taikauskoinen
kunnioitus noita vanhoja jumalankuvia kohtaan, ja
niille annetaan vieläkin uhreja. Yöksi pääsivät mat-
kailijat erään kaatuneen petäjän suuren juurakon
suojaan. Kaivettiin sen viereen iso kuoppa, jonka
pohjalle pantiin oksia yösijaksi, sytytettiin nuotio
ja valmistettiin lihakeitto. Seuraavana päivänä (27 p.
helmik.) jatkui vielä rajuilmaa ja kovin väsyneinä
saapuivat matkailijat viimein Synjelin lappalais-
kylään. Maaliskuun 1 p:nä jatkettiin matkaa Kuol-
lan kaupunkia kohden, joka on Kuollan niemimaan
pohjoisosassa, Tulomajoen varrella lähellä Jäämerta.
Sinne oli Synjelistä matkaa 15 penikulmaa. Kul-
jettiin ensimmäisenä päivänä hyvää vauhtia noin
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neljä penikulmaa ja yövyttiin nuotiotulen ääreen.
Lappalaiset kyytimiehet makasivat poronnahkoihin
käärittyinä lumikinoksissa, mutta Castren kärsi ali-
tuisesti sammuvan nuotion ääressä vilua. Yöllä
ahdistelivat sudet matkueen poroja, joten ne aamulla
olivat nälissään ja väsyneitä ja niitä täytyi ruveta
kesken matkaa syöttämään. Näistä lappalaisten
ajoeläimistä kertoo Castren:

,Lappalaiset kiiltelevät poroa suuresti sen erino-
maisen vainun vuoksi, jolla se lumikinosten läpi voi
huomata, onko jäkälää hangen alla, pistämällä vain
kuononsa lumeen. Mutta kun tämän eläimen koko
olemassaolo riippuu tästä vaistosta, on se ehkä vä-
hemmin ihmeteltävä, kuin moniaat muut ominaisuu-
det, joita hyvillä poroilla on. Niinpä en ole voinut
kylliksi ihmetellä sitä muutamilla poroilla ilmenevää
ominaisuutta, että ne, vaikka ei ole vähintäkään
tien tai jäljen merkkiä, omin päinsä vievät ajajansa
perille, jos vaan kerrankin sitä ennen ovat samaa
tietä kulkeneet. Ja sekin on porolla hyvä ominai-
suus, että se niin yksinkertaisella kojeella, kuin
ohjashihna on, oppii ymmärtämään ja tottelemaan
ajajaansa. Jos heittää tämän hihnan poron oikealle
puolelle, niin se lähtee juoksemaan, mutta pysäh-
tyy jälleen, kun hihna heitetään vasemmalle puo-
lelle. Tämä temppu ei kuitenkaan auta mitään vuo-
ria ja mäkiä alaspäin mentäessä; sillä silloin poro
ei noudata ajajan, vaan omaa päätänsä, joka käskee
sen kiitämään eteenpäin minkä ennättää. Sellainen
vauhti on hauska, mutta voi myös joskus käydä
hyvin vaaralliseksi, kuten minä viimeksi sain ko-
kea eräässä mäessä. Se on hyvin korkea, ja
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korkeita petäjiä on tien varrella, joka monin
mutkin kiertelee Nuotjoki nimiselle joelle.
Paljosta ajamisesta oli tielle muodostunut pienem-
piä hyppyreitä, jotka aallon tavoin kohoilivat ja
laskeutuivat pitkin koko mäen pituutta. Tässä juo-
lahti poroni päähän lähteä kiitämään täyttä laukkaa.
Pulkka lensi hyppyriltä toiselle koskematta välillä
vähääkään maata. Kun se seuraavassa hyppyrissä
jälleen puski kovaa maata vasten, oli vaikea pysyä
pulkassa. Jos vielä lisäksi sattui olemaan joku puu
tien vieressä, kuten niitä tässä olikin pitkin matkaa,
oli nopeasti käännettävä pulkan pohja sitä vastaan,
koska muuten pää oli vaarassa. Mutta jos tie sa-
malla sattui kääntymään vastakkaiselle suunnalle,
oli käsin tai jaloin tai jollakin äkkinäisellä ruumiin-
liikkeellä koettava saada pulkka kääntymään. Sillä
jos sen kärki työntyisi puun taakse, niin oli toden-
näköistä, että vetohihna katkeaisi ja ajaja iskisi
päänsä puunrunkoa vasten. Minä olin onnellisesti
välttänyt sellaisen vaaran ja sen johdosta menettä-
nyt tasapainon, kun pulkka taas iski niin kovasti
hyppyriä vasten, että minä ponnahdin siitä ylös ja
sitten putosin siihen syrjilleni. Tässä tilanteessa
olisin ollut aivan auttamattomissa, ellei seuraava
hyppyri olisi ponnahduttanut minua jälleen oikeaan
asentooni. Kun lopulta viimein saavuimme joelle,
pysähtyi poro, kääntyi ympäri ja katseli huomatta-
vasti ihmetellen tuota vaikeata mäkeä. Sitten kävi
matka edelleen aivan siivosti yöpaikkaamme asti,
jonka saimme eräässä matkustavaisia varten erityi-
sesti kyhätyssä kodassa “.

Seuraavana päivänä saapuivat matkailijat Kuo 1-
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1 a n kaupunkiin, jossa he saivat nauttia suurta vie-
raanvaraisuutta kaupungin venäläisissä herrasper-
heissä ja ottaa osaa kaikkiin laskiaisviikon kekkerei-
hin ja huveihin. Castrenilla oli tilaisuutta täällä
varmentaa venäjänkielen taitoaan, joka hänelle vas-
taisilla tutkimusmatkoilla oli välttämätön.

Matkailijat olivat aikoneet pitää Kuollaa keskus-
asemana, josta tekisivät tutkimusretkiä Venäjän La-
pin eri osiin. Mutta Pietarista käsin tuli tetoja,
jotkakehoittivat heitä kiirehtimään matkaansa Arkan-
geliin siellä nimittäin saisi Castren erään arkki-
mandriitin johdolla alkuopetusta samojedien kielessä,
joka tuli olemaan Castrenin lähimpänä tutkimuksen-
esineenä aiotulla pitkällä pohjois-Venäjän ja Sipe-
rian matkalla. Venäläisten perheiden pidettyä mat-
kailijoille jäähyväiskekkerit ja saattaessa heitä jon-
kun matkaa kaupungista läksivät he tähtikirkkaana,
revontulten valaisemana iltana etelään päin, lähim-
pänä päämääränä Kantalahden kylä, joka on
Vienanmerestä kauas luoteeseen ulottuvan Kantalah-
den pohjoisrannalla. Matkailijat toivoivat voivansa
tällä matkalla täydentää lappalaistutkimuksiaan, koska
tien varrella oli eräs lappalaiskylä sekä majatalojen
läheisyydessä aina tavattavissa lappalaisiakin. Tätä
aietta eivät matkailijat kuitenkaan voineet toteuttaa
siinä määrin, kuin olisivat halunneet. Siihen oli
syynä se, että niihin aikoihin kulki sitä tietä myöten
lukemattomat määrät venäläisiä ja karjalaisia Jää-
meren rannikolle, n. s. Muurma nni i n, kevään
ja kesän aikana siellä harjoittaakseen kalastusta. Oli
suoranainen kansanvaellus. Majatalot olivat aina
täyteen ahdettuina näitä meluavia, raakoja matkalai-
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siä, eikä näin ollen ollut tilaisuutta kielitutkimuksiin.
Kymmenen päivää kesti matkaa näiden Muurmans-
kien” jaloissa, ja kun niistä viimein päästiin, oli jo
tultu lappalaisasutuksen ulkopuolelle, karjalaisen ja
venäläisen väestön keskuuteen.

Seudut, joita myöten kuljettiin, olivat hyvin yksi-
toikkoisia. Laaja Imandra-järvikään, jota myöten
matkailijat ajoivat, ei tarjonnut mitään silmää vie-
hättävää. Mutta jotakin suurenmoista oli Castrenin
mielestä tuossa äärettömässä yksitoikkoisuudessakin.
,Jos joku luulee”, hän kirjoittaa, „että tällainen
luonto tuntuu kuolleelta ja vaikuttaa painostavasti
mieleen, ajatelkoon vain, että ilman tuulet liehuvat
noilla laajoilla järvenselillä,taikka että ukkonen jylisee
noilla pilvenkorkuisilla tuntureilla, niin eipä ole se-
kään luonto elävyyttä vailla. Mutta ketä ei tällai-
nen elämä miellytä, matkustakoon täällä kauniina
talviyönä, jolloin taivas on tähtien ja revontulten
loistossa. Niin pitkälle kuin silmä kantaa eteenpäin
näkee tuolla äärettömällä lumimerellä kaikkialla pientä
liikkuvaisuutta, hienoa väreilyä, niin lumoavan kau-
nista, että tuntee olentonsa ikäänkuin sulavan sitä
katsellessa. Jos taas katsoo tunturien huipuille, niin
näkee niiden ympärillä leimuelevan valon, joka näyt-
tää nousevan itse tunturista ikäänkuin liekki tulivuo-
ren aukosta. Valo leviää yli koko taivaan, leimue-
lee jonkun aikaa ja katoaa, mutta syttyy samalla
tavalla taas hetken päästä ja sammuu. Sanalla sa-
noen, kyllä luonnonkaunista tapaa Lapissa yhtä hy-
vin kuin Italiassakin, kun vain aivan vaatimattomasti
avaa sielunsa sen vaikutuksille eikä mestaroi sitä edeltä-
päin ajattelemalla muodostettujen teoriain mukaan”.
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Kantalahteen oli matkailijain maine ennättänyt
jo ennen heitä. Castrdn oli mahtava tietäjä, Lönn-
rot ihmelääkäri. He eivät kuitenkaan ryhtyneet tai-
tojansa kylän kokoontuneille akoille näyttämään,
vaan kiirehtivät matkalle eteenpäin, 262 virstan
päässä olevaan Kemin kaupunkiin.

Vaikka Venäjän Lapin läpi täten tehdyn matkan
tieteelliset tulokset eivät edellä kerrottujen vastuk-
sien vuoksi tulleetkaan niin runsaiksi, kuin matkai-
lijat olivat toivoneet, olivat kuitenkin tälläkin taholla
asuvien lappalaisten elämä ja olot, kieli ja tarut nyt
ensimmäistä kertaa joutuneet tieteellisen tutkimuk-
sen valaistukseen. Castrenin tekemistä huomioista
tässä vain lyhyesti mainitsemme seuraavat:

Elintavoilleen ovat Kuollan lappalaiset yleensä
samanlaisia, kuin Suomenkin lappalaiset. Pääelin-
keinona on kalastus. Kesäksi he hajaantuvat kalastus-
paikoilleen, asuen kodissa tai muissa yksinkertaisissa
suojuksissa. Talveksi he kokoontuvat suurempiin
ryhmiin, kyliin, asuen pienissä tuvissaan tai laudoista
kyhätyissä kodissa. Muutamilla harvoilla lappalai-
silla on oikeita karjalaisten malliin rakennettuja tupia-
kin, joissa on uunit savupiippuineen. Kun asutaan
näin kyläkunnittain, ei poronhoitoa harjoiteta lähes-
kään niin laajassa mitassa, kuin Suomen Lapissa,
koska poronjäkälää ei suuremmille porolaumoille
kylän ympäristössä riittäisi. Kun he ovat kreikan-
uskoisia, ovat myöskin paastosäännöt vieroittaneet
heitä poronhoidosta ja tehneet kalastuksen pääelin-
keinoksi. Kaupantekoon ovat Kuollan lappalaiset
yleensä paljon halukkaampia, kuin Suomen lappa-
laiset. Puvuissa ei ole suurempaa eroavaisuutta,
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päähineet vain ovat Venäjän Lapissa vähän toista
mallia kuin Suomen Lapissa.

Uskonnollisessa suhteessa ovat Kuollan lappalai-
set paljoa alemmalla asteella kuin Suomen puolei-
set. Kristinoppi on heille vain ulkonaisten sääntö-
jen noudattamista, he eivät osaa lukea, ja papilli-
nen hoito on aivan satunnaista. Taikausko ja var-
sinkin usko noitien voimaan on yleinen. Etenkin
ovat lähellä Suomen rajaa asuvat Akkalan lappalai-
set noituudestaan kuuluisia. Castrenin aikana kävi
Akkalassa usein Suomen puoleltakin, Savosta asti,
kansanmiehiä kysymässä Akkalan tietäjien neuvoja
taudintapauksissa, kadonneiden tavaroiden takaisin
saamiseksi j. n. e. Tietäjät eli noidat vaipuvat
maagilliseen horrostilaan, jossa he muka saavat ilmes-
tyksiä. Lappalaiset luulevat, että sielu tuollaisessa
horrostilassa irtautuu ruumiista ja kulkee laajoja
matkoja, saaden siten tarpeellisia tietoja. Mitä itse
tuohon horrostilaan vaipumiseen tulee, pitää Ca-
stren sitä todellisena ilmiönä, jota tavataan kaikkien
villien kansojen keskuudessa. Luonnon alkuperäi-
sellä asteella elävät ihmiset ovat siinä suhteessa
hyvin herkkiä. Tätä herkkyyttä sai Castren omin
silmin kokea. Hän kertoo:

»Minua oli usein kehoitettu olemaan vatuillani
Venäjän lappalaisiin ja eritenkin heidän naisiinsa
nähden, ne kun toisinaan joutuvat mielettömyyden
tilaan eivätkä silloin tiedä, mitä tekevät. Alussa en
näihin kertomuksiin kiinnittänyt huomiota, vaan pidin
niitä tavallisina Lapin kansasta sepitettyinä kaskuina.
Satuin kerran eräässä Venäjän Lapin kylässä yhteen
muutamien karjalaisten ja kahden venäläisen kaup-
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piaan kanssa. Heistä joku jälleen varoitti minua
vähimmälläkään tavalla säikähdyttämästä lappalaisia
naisia, siitä kun voisi olla tuhoisia seurauksia. Ja
tässä yhteydessä yksi karjalaisista jutteli seuraavan
tapauksen: ,Kun minä nuoruudessani kalastelin
merellä, satuin kerran veneeseen, jonka soutajat oli-
vat lappalaisia. Veneessä oli myöskin eräs nainen,
jolla oli pieni lapsi käsivarsillaan. Kun hän huomasi
minun tavallisuudesta poikkeavan pukuni, valtasi
hänet sellainen säikähdys, että hän heitti lapsensa
mereen.’ Eräs toinen karjalainen taas esitti seuraa-
van kertomuksen: ,01in monta vuotta sitten Teerin *)
lappalaisten parissa. Istuimme ja juttelimme vähä-
pätöisistä asioista, kun äkisti kuului seinän takaa
ikäänkuin nuijan tai vasaran lyönti. Mitä tapahtui-
kaan? Silmänräpäyksessä vaipuvat kaikki lappalai-
set lattialle, sätkyttelevät vähän käsiään ja jalkojaan,
käyvät sitten liikkumattomiksi kuin ruumiit. Hetken
päästä he alkavat jälleen nousta ja ovat kuin ei
mitään erinomaisempaa olisi heille tapahtunut.’ Osoit-
taakseen minulle näiden ja muiden samanlaatuisten
Karjalan talonpojilta kuultujen kertomusten toden-
peräisyyttä tarjoutuivat venäläiset kauppiaat näyttä-
mään minulle muutamilla kokeilla, miten helposti
säikkyviä lappalaisnaiset ovat. Pantuaan kätköön
kaikki veitset, kirveet ja muut helposti saatavissa
olevat lyömäaseet toinen heistä astui äkisti erään
naisen eteen ja löi kätensä yhteen. Aivan kuin rai-
votar hyökkäsi nainen hänen kimppuunsa, repi, raasti,

*) Kuollan niemimaan itärannalla. Vert. tuonnempana Ca-
strenin yritystä matkustaa sinne.
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löi ja rusikoi häntä pahasti. Hetken tällä tavalla
kauppiasparkaa rääkättyään vaipui hän penkille ja
sai kauan kamppailla, ennenkuin hengitys palasi.
Päästyään jälleen tuntoihinsa päätti hän ettei antaisi
enää säikyttää itseään. Seuraava koe päättyikin
niin, että hän vaan kirkaisi kimakalla, läpitunke-
valla äänellä. Kun hän parhaillaan iloitsi siitä, että
koe ei ollut onnistunut, liehautti toinen kauppias
nenäliinaansa hänen silmiensä edessä, mutta juoksi
samalla itse huoneesta. Nyt ryntäsi nainen järjes-
tään kaikkien kimppuun, paiskasi yhden maahan,
löi toista, työnnälti muutamia seinää vasten, repi
toisia tukasta. Istuen eräässä nurkassa minä hätäy-
tyneenä jo odottelin, että minunkin vuoroni tulisi.
Kauhukseni huomaan hänen viimein iskevän villisti
tuijottavat silmänsä minuun; sitten hän syöksyy
kädet ojossa minua kohden ja on iskemäisillään
kyntensä minun kasvoihini, kun kaksi tukevaa karja-
laista viime hetkessä tempasi hänet syrjään. Tun-
nottomana vaipui hän heidän käsiinsä. Arveltiin
että minun silmälasini olivat kiihoittaneet hänet
tähän raivoon. Erästä nuorta tyttöä koetettiin säi-
kyttää sillä tavalla, että pudotettiin päre hänen pää-
hänsä. Hän kirkaisi ja juoksi ulos. Lyötiin vielä
vasaralla ulkopuoliseen seinään. Edellä mainittu
nainen hätkähti, mutta samassa peitti joku hänen
silmänsä käsillään, ja silloin hän tointui nopeasti.

Nämä tosiasiat, niin vähäpätöisiä kuin ollevatkin,
ovat kuitenkin omiaan todistamaan, että raakalaiset
helposti menettävät malttinsa ja joutuvat tajuttomaan
tilaan. Eritenkin käy näin noidille ja loitsijoille,
jotka ankarissa kiihtymystiloissa ja sielunvoimiansa



65

luonnottomasti ponnistamalla usein ovat tehneet väki-
valtaa ihmisluonnolleen.”

Venäjän lappalaistenkin luonteessa huomasi Castren
rauhanrakkauden ja hiljaisen taipuvaisuuden ole-
van peruspiirteenä. Muurraanniin johtavan valta-
tien varrella olivat he kuitenkin venäläisten ja kar-
jalaisten vaikutuksesta jonkun verran menettäneet
tätä alkuperäistä ominaisuuttaan, tulleet liikkuvai-
semmiksi ja kaupanhaluisiksi; osasivat sujuvasti
puhua venäjänkieltäkin. Virallisten tietojen mukaan
oli lappalaisten koko lukumäärä Venäjän puolella
ainoastaan 1844 henkeä, ja Castren arveli heidän
pian sulautuvan venäläisiin, heillä kun ei ollut kir-
jallisuutta eikä muutakaan, mikä heidän kansallisuut-
taan ylläpitäisi. 1)

Kemi on pienoinen kaupunki Vienanmeren
rannalla Kemijoen suussa. Sen suurimpana merkil-
lisyytenä oli, että se oli jonkinmoisena n. s. vanha-
uskoisten (starovertsien) keskuspaikkana. Kelirikon
vuoksi täytyi matkailijaimme viipyä siellä kokonai-
nen kuukausi. Kuten jo edellä on mainittu, oli
heidän päämääränään nyt Arkangeli. Kun ei ollut
mahdollista maitse pyrkiä eteenpäin, odottivat he
tilaisuutta päästä jollakin kauppalaivalla suorastaan
Arkangeliin. Mutta laivaliike Kemin ja Arkangelin
välillä ei alkanut vielä. Näin ollen päättivät he ensin
mennä Solove tsin luostariin, joka on 6 peni-
kulman päässä Kemistä eräällä Vienanmeren saa-
rella, toivoen, että siellä aukenisi tilaisuus päästä
Arkangeliin. Pienessä veneessä, joka kuljetti pyhiin-

*) v. 1897 oli heidän lukumääränsä 1812 henkeä.
5
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vaeltajia luostariin, lähtivät matkailijammekin 19 p.
toukokuuta liikkeelle. Jääesteiden vuoksi täytyi ve-
neen pysähtyä 15 virstan päähän luostarista, ja loppu-
matka suoritettiin luostarista lähetetyillä hevosilla
ja ajoneuvoilla.

Solovetsistakaan ei vielä päässyt laivalla Arkange-
liin. Näin ollen jäivät matkailijat viikon päiviksi
nauttimaan luostarin suurta vieraanvaraisuutta, käy-
den sen huomattavissa paikoissa ja tutkien sen his-
toriallisia muistoja*). Mutta kun odottelu alkoi
tuntua liian pitkältä, läksivät he 26 p. toukokuuta
pienellä veneellä jäiden välitse pyrkimään Arkange-
lia kohden. Neljän päivän vaivalloisen matkan jäl-
keen he sinne onnellisesti saapuivatkin. Heti sinne
tultuaan kävivät he tapaamassa arkkimandriitti Vin-
jaminia, joka oli ollut samojedien lähetyssaarnaa-
jana ja jota Sjögren oli ajatellut heidän opettajak-
seen samojedinkielessä. Mutta arkkimandriitti ei
suostunutkaan rupeamaan opettajaksi, «kirjallisesta
kateudesta", sanoo Castren. Kun tämä tuuma näin
meni myttyyn, päätti Lönnrot jättää samojeditut-
kimuksensa kerrassaan sikseen ja sensijaan mennä
Aunuksessa asuvia suomensukuisia vepsäläisiä tutki-
maan. Castren sitävastoin pysyi aikoessaan ensim-
mäisellä talvikelillä lähteä pohjois-Venäjän samoje-
dien keskuuteen. Mutta kesän ajan tahtoi hän käyt-
tää tutkiakseen Kuollan niemimaan itäisellä rannalla
asuvia Teerin lappalaisia, jotka hänelle olivat vie-

*) Solovetsin luostari perustettiin 1429. Oli aikoinaan myös-
kin linnoitettu ja puolusti maata Suomen puolelta tehtyjä hyök-
käyksiä vastaan.
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lä tuntemattomia. Matkailijat niinmuodoin nyt ero-
sivat toisistaan, oltuaan enemmän kuin puoli vuotta
hyvän ja huonon sään aikana toistensa uskollisia
tutkimus- ja matkatovereita.

Harhailu Vienanmerellä. 010 Arkangelissa.

Se matka Teerin rannikolle, minkä Castren nyt
päätti suorittaa, muodostui hänelle perin ikäväksi,
jopa hengenvaaralliseksikin, eikä toteuttanut hänen
tieteellisiä tarkoitusperiään. Jo lähtiessään tunsi
Castren huonovointisuutta, joka oli saanut alkunsa
jo edellisen talven Lapin-matkoilla. Lönnrot arveli
kuitenkin hänen voivan tuon matkan suorittaa, jos
noudattaisi varovaisuutta. Mennessään 27 p. kesäk.
laivalle, jonka oli määrä kuljettaa hänet Tri Ostrowiin
Kuollan niemimaan itärannalle, tunsi hän suurta voi-
mien heikkoutta. Tavallisissa oloissa olisi tuohon
matkaan tarvittu vain vuorokausi. Mutta kun oli
päästy joku matka merelle päin, tuli täydellinen ty-
ven ja laivan täytyi jäädä viikon päiviksi ankkuriin
erään saaren läheisyyteen. Aurinko paahtoi täy-
deltä terältä, laivalla olevat ruokatavarat alkoivat
pilaantua ja levittää ympärilleen sietämätöntä hajua.
Sairas Castren koetti välttää sitä oleskelemalla raskas-
ilmaisessa kajuutassa. Laivan päällikkö ja miehistö
olivat ankaria vanhauskolaisia, ja he koettivat kään-
nyttää Castreniakin uskoonsa, kutsuivatpa vielä eräästä
läheisestä aluksesta vanhauskolaisen papinkin avuk-
seen. Kesäkuun 4 p:nä tuli viimein myötätuuli,
purjeet levitettiin ja käännytysyritykset keskeytyivät.
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Kuljettiin hyvää vauhtia muutaman tunnin aika, ja
Teerin rannikko alkoi jo tulla näkyviin. Mutta sil-
loin yhtäkkiä tuuli kääntyi koilliseen ja laiva joutui
arveluttavasti pois oikealta suunnaltaan. Auringon
laskiessa päästiin kyllä Teerin rannikolle, mutta
noin 15 penikulmaa eteläpuolelle Tri Ostrowin.
Seuraavana päivänä ajatteli Castren kuitenkin nousta
tällä kohtaa maihin ja pyrkiä siitä erääseen venä-
läiseen kylään, jonka sanottiin olevan noin parin
penikulman päässä rannasta. Mutta laivuri kuvasi
hänelle tätä yritystä hyvin arveluttavaksi, jonkavuoksi
Castren jäi vielä laivaan. Kesäkuuu 6 päivä oli
suuri vanhauskoisten juhlapäivä ja laivuri toivoi
voivansa esirukouksillaan hankkia hyvän myötätuu-
len. Mutta tulikin pohjoisesta käsin hirveä myrsky.
Ankkuriketju katkesi ja laiva joutui tuuliajolle. Koe-
tettiin kuitenkin pysyä lähellä rantaa ja riukujen
avulla siirtää laiva erään virran suulle, jossa se olisi
ollut suojassa. Mutta se ei onnistunut, myrsky tem-
pasi laivan täydellisesti valtoihinsa, torninkorkuiset
aallot vyöryivat kannen ylitse ja laiva paukahteli
liitoksissaan. Castren istui kannella olevassa laiva-
veneessä, pidellen molemmin käsin laidoista kiinni,
jotteivät aallot pyyhkäisisi häntä kannen yli. Pää-
tettiin nyt suunnata kulku Vienanmeren vastakkai-
selle rannikolle, jossa toivottiin tavattavan joku suo-
jaava satama. Laivuri ja miehistö olivat täydessä
humalassa eivätkä pysyneet enää pystyssä, vaan
siirtyivät kajuuttaan. Castren yksin istui venees-
sään kannella odotellen tuhon tuloa. Huomattuaan
että tuuli kääntyi vähän suotuisammaksi, meni hän
kajuuttaan, herätti laivurin ja lähetti hänet kan-
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nelle. Päivän kauhuista uupuneena vaipui Castren
vuoteelle ja nukkui koko tämän yön sikeästi, tie-
tämättä mitään niistä vaaroista, joiden alaisena
laiva yön aikana oli. Kun hän aamulla heräsi, oli
laiva todella Vienanmeren itärannalla Simnija Gory
nimisessä satamassa, jonne noin kolmekymmentä
muutakin laivaa oli ajautunut. Myrskyä kesti edel-
leen neljä päivää. Castrenin terveydentila yhä huo-
noni, ja laivuri kehoitti häntä nousemaan maihin
ja pyrkimään takaisin Arkangeliin. Castren ei kui-
tenkaan vielä luopunut aikeestaan. Mutta 11 p.
kesäkuuta syntyi entistä kauheampi myrsky, jota
vastaan Simnija Gory ei tarjonnut turvaa. Laivuri
ja miehistö vuoroin rukoilivat pyhäinkuvain edessä,
vuoroin joivat väkijuomia. Lopulta ei ollut enää
muita kuin yksi matruusi, joka kykeni tehtäviinsä.
Laivuri uhkasi nostaa ankkurin ja jättää laivan
myrskyn kuljetettavaksi. Näin ollen ja kun Castren
sitäpaitsi oli edellisenä päivänä uidessaan vilustunut
ja tunsi kuumeen arveluttavasti nousevan, päätti
hän viimein nousta maalle ja jättää asianhaaroista
riippuvaksi, pyrkisikö vielä uudelleen Teerin Lap-
piin vai Arkangeliin.

Kun hänet oli veneessä saatettu rantaan, jätti
hän matkatavaransa siihen ja läksi yksin, niin sai-
ras kuin olikin, kävellen etsimään muutamia kalas-
tajamajoja, joiden sanottiin olevan noin 8 virstan
päässä. Tällä matkalla hän viipyi melkein puolen
päivää. Perillä hän tapasi pari viheliäistä mökkiä
ja joukon kalastajia. Hän pyysi ja rukoili, että
nuo miehet kävisivät hakemassa hänen tavaransa
rannalta, mutta siitä tylysti kieltäydyttiin. Castren
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sai nyt itse yön kuluessa hakea ja kantaa ne ran-
nalta. Tämän voimanponnistuksen jälkeen kuume
nousi peloittavasti ja Castren makasi kolme vuoro-
kautta tajuttomassa tilassa. Kun hän jälleen virkosi,
sai hän tietää että laivat olivat jo poistuneet ran-
nalta ja että kalastajatkin olivat aikeissa lähteä.
Castren ei voinut yksinään jäädä paikalle. Hän
pyysi, että kalastajat soutaisivat hänet rannikkoa
myöten Arkangeliin päin Kuja-nimiseen kylään

j

jonne oli 22 virstaa. Miehet tuntuivatkin heltyvän
hänen surkean tilansa johdosta, mutta kun Castren
tiedusteli, paljonko he tuosta saattamisesta vaativat,
määrättiin 100 ruplaa! Castrenin varat eivät miten-
kään tähän tavattomuuteen riittäneet. Hänen oli
pakko jäädä paikoilleen. Mieli masentuneena ka-
lastajani epäinhimillisyydestä vaipui Castren jälleen
kuumeen valtaan. Hän houraili joutuneensa ryö-
värien käsiin ja lähti heitä pakoon metsään. Siellä
joutui hän puron rannalle, jossa kasvoi koivuja ja
tuomia. Tämä näky sai hänet jälleen tajuntaan.
Pää tuntui niin raskaalta, että hän tuskin jaksoi
sitä kohottaa, ja häntä pyörrytti; mutta päivemmällä
hänen tilansa jonkun verran parani. Hän päätti
palata mökkiin ja nauttia jotakin hiostavaa. Pe-
rille tullessaan hän näki kaksi sotamiestä, jotka
tähystelivät häntä tuimasti ja ilmoittivat Kujan tul-
linhoitajan käskeneen heidän tarkastaa Castrenin
tavarat. Siihen Castrdn mielellään suostui, antoipa
miehille vielä juomarahaa, toivoen että he ottaisi-
vat viedäkseen hänet Kujaan. Kalastajat, joille
asian päättyminen tähän suuntaan olisi ollut suuri
pettymys, koettivat kaikin tavoin estellä sotilaita
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täyttämästä Castrenin pyyntöä, mutta tarkastettuaan
Castrenin passin ja huomattuaan, että hän oli „hy-
väsyntyinen“ virkamies, arvossa ainakin tullinhoi-
tajan veroinen, nlyöntyivät sotilaat Castrenin pyyn-
töön ja soutivat hänet Kujaan. Siellä Castren
avonaisesti kertoi kaikki vaiheensa tullinhoitajalle,
ja tämä kunnon mies hankki hänelle kylästä heti
hyvän asunnon ja hoidon sekä osoitti hänelle kai-
kin puolin ystävällisyyttä. Muutaman päivän pe-
rästä Castren toipuikin taudistaan, vaikka olikin
edelleen vielä heikko. Tullinhoitaja oli lopuksi
vielä niin ystävällinen, että antoi neljän sotamiehen
soutaa hänet Arkangeliin.

Tämän epäonnistuneen matkan jälkeen oli Cast-
ren jonkun aikaa uudessa pulassa. Hänen matka-
rahansa olivat huvenneet 15 ruplaan. Tällä sum-
malla ei hän voinut asua Arkangelissa, vielä vä-
hemmin tehdä tutkimusmatkoja ympäristöön, kuten
hänen aikomuksensa oli. Mutta Arkangelissa oli
muutamia samojedeja, joiden kanssa hän teki tutta-
vuutta oppiakseen samojedinkieltä. Yksi heistä
mieltyi erityisesti Castreniin ja rupesi hänen opet-
tajakseen. He asettuivat Ui m a-nimiseen kylään,
17 virstan päähän Arkangelista, ja siellä Castren
nyt vietti kesän koko loppuosan, vahvistuen ter-
veydelleen ja edistyen samojedinkielessä. Pian
myöskin hänen raha-asiansa tulivat hyvälle kannalle.

Pietarin Tiedeakatemia oli määrännyt Castrenin
tehtäväksi mahdollisimman tarkoin kieli- ja kansa-
tieteellisesti tutkia Siperiassa asuvat samojedihei-
mot, mutta akatemian suunnitelmaan ei kuulunut
Venäjän puoleisten samojedien tutkiminen, eikä



72

akatemia sitä varten ollut myöskään mitään mat-
karahoja määrännyt. Castren piti kuitenkin aivan
välttämättömänä, että myöskin nämä pohjois-Venä-
jän samojediheimot tulisivat tutkituiksi. Sitä var-
ten hän nyt aikoi Arkangelista talven tultua lähteä
näiden samojedien keskuuteen. Akateemikko
Sjögren oli samaa mieltä kuin Castrenkin, ja hä-
nen esityksestään Suomen valtio myönsi tätä tut-
kimusmatkaa varten 1000 hopearuplaa. Nämä ra-
hat saapuivat Castrenille Arkangeliin, ja nyt hän
oli pulasta pelastettu ja saattoi toivorikkain mielin
lähteä tuolle pitkälle ja oudolle matkalle pohjois-
Venäjän tundraseuduille, joilla samojedit asus-
kelivat.

Tässä kohden sopii meidän ottaa vastattavak-
semme kaksi kysymystä: Mitä ovat samojedit?
Ja mitä ovat tundrat?

Samojedit on kansakunta, joka asuu pohjois-
Venäjällä Mesenin kaupungista itään päin Uraali-
vuorille asti ja siitä edelleen Siperian pohjoisosassa
niillä Jäämeren rannikkoalueilla, jotka ovat Ob- ja
Jenisei jokien alajuoksun ympärillä sekä siitä vielä
jonkun matkaa koillista kohden Taimyr-järven ja -joen
tienoille. Sitäpaitsi on heimon pienempiä haaroja ete-
lämpänäkinOb- ja Jenisei- jokienylä- ja keskijuoksun
välisillä alueilla, osa tatarilaistuneina. Heidän luku-
määränsä tehnee nykyään kaikkiaan lähes 13,000
henkeä, niistä Europan Venäjällä noin 4000. Elin-
keinonaan harjoittavat he etupäässä kalastusta ja
metsästystä sekä poronhoitoa. He ovat alhaisella
sivistysasteella, osa heistä on kyllä nimellisesti kään-
tynyt kristinuskoon, mutta pakanalliset käsitykset
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ovat heillä vielä yleensä säilyneet. Missä he ovat
joutuneet venäläisten yhteyteen, siellä he ovat pian
vaipuneet köyhyyteen ja juoppouteen ja kuolevat
vähitellen sukupuuttoon, mutta pohjoisimmilla asuin-
paikoillaan, missä ei ole venäläisiä suurempia mää-
riä eikä väkijuomia tarjona, he tulevat vielä jolti-
sestikin toimeen.

Castrenin aikoina ei heistä ollut vielä olemassa
mitään \ armoja tietoja. Heidän kieltään ei oltu
perusteellisemmin tutkittu, eikä heidän sukuperäänsä
selvitelty. Arveltiin heidän kuitenkin olevan suo-
mensukuista kansaa. Castrenin matkojen tärkeim-
pänä päämääränä olikin tämän kansanheimon perus-
teellinen tutkiminen kieli- ja kansatieteellisessä
suhteessa.

Samojedien asumat alat ovat enimmäkseen n. s.
tundra-seutuja. Tundroiksi sanotaan Europan ja
Aasian pohjoisia, Jäämereen ulottuvia rannikoita. Ne
ovat maailman yksitoikkoisimpia ja kolkoimpia tie-
noita, ruskeanvihertäviä suo- ja kangasmaita, joilla
ei kasva muuta kuin sammalta ja jäkälää sekä siellä
täällä joku vaivaiskoivu ja muutamat varpukasvit ja
saraheinät. Maa on kesälläkin jo 1 metrin syvyy-
dessä pohjajäässä. Tällaisilla seuduilla asuvat samo-
jedit ja heidän tovereittaan jotkut eläimet, kuten
peura, tunturisopuli, naali y. m.

Kun Castren marraskuun loppupuolella- (1842)
lähti Arkangelista näitä tundra-seutuja kohden,
koettivat hänen sikäläiset tuttavansa estellä häntä
tälle matkalle lähtemästä, kuvaillen nuo tundrat
hänelle mitä synkimmin värein ja ennustellen, että
hänen horjuva terveytensä ei kestäisi sellaisen mat-
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kan vaivoja ja ponnistuksia. Castren itsekin oli
vähän peloissaan, mutta se toivo, että voisi tällä
matkalla rikastuttaa tiedettä, teki hänet rohkeaksi.
Hänen terveytensä oli Uimassa ja Arkangelissa mel-
koisesti vahvistunut, hänellä oli riittävä matkaraha,
hyvä passi ja erinomaisia suosituksia Venäjän Sisä-
asiainministeriltä ja Pyhältä Synodilta. Näin varus-
tettuna saattoi hän toivorikkain mielin painautua
samojedien sumeaan maailmaan.

Ensimmåiseksi suuntasi hän matkansa 70 virstan
päässä olevaan pieneen Kholmogorin kaupun-
kiin, jossa muinaisella suomensukuisella bjarmien
kauppakansalla arvellaan olleen Jumala-temppelinsä
ja linnoituksensa. Castren olisi siellä mielellään
toimeenpannut kaivauksia muinaismuistojen löytä-
miseksi, mutta maa oli jo siksi jäässä, että täytyi
siitä aikeesta luopua. Hän viipyi kuitenkin kau-
pungissa muutamia päiviä ja sai runsaasti taruja
bjarmeista, heidän linnastaan, temppelistään ja aar-
teistaan. Näistä sekä seudun paikannimistä ja muista
kielellisistä omituisuuksista tuli Castren siihen johto-
päätökseen, että bjarmit olivat olleet karjalaisia.
Näiden tutkimustensa tulokset hän julkaisi Suomi-
kirjassa v. 1844.

Kholmogorista matkusti Castren 132 virstaa itään-
päin Pin ega- nimiseen pikkukaupunkiin, jossa
hän jälleen kokoili taruja seudun muinaissuomalai-
sista asukkaista, „tshudeista“, niinkuin venäläiset
heitä nimittivät. Pinegassa Castren sai myös tehdä
hauskan tuttavuuden. Paikan poliisimestarin rouva,
Sofia Gromoff, oli syntyään suomalainen, Oriveden
kirkkoherran, Suomen historian, maan- ja kansa-
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tieteen tutkijan Erik Lencqvistin (1719—1808) tytär,
joka 1808 vuoden sodan aikana oli mennyt venä-
läisen upseerin kanssa naimisiin. Hän oli paikka-
kunnalla viisautensa, hyvyytensä ja sääliväisyytensä
vuoksi erittäin arvossapidetty. Heti kun Castren
oli saapunut Pinegaan ja poliisilaitoksessa ilmoit-
tanut olevansa tutkimusmatkailija, toimitti rouva
Gromoff poliisien avulla, Castrenin tietämättä, hä-
nen luokseen paikkakunnan tietomiehiä, avasi hä-
nelle kotinsa ja piti hänestä kaikin puolin hyvää
huolta, varustipa hänet vielä muhkeilla matka-
eväilläkin.

Europan-puolisilla samojedialueilla.

Pinegasta Castren siirtyi 143 virstan päässä ole-
vaan Mesenin kaupunkiin, joka on venäläisen ja
samojediasutuksen rajapaikkana. Siellä hän jo ta-
pasi samojedeja ja koetti saada jonkun heistä tul-
kikseen ja opettajakseen. Mutta se ei onnistunut.
Useimmat olivat niin juoppoja, että oli mahdoton
heitä käyttää. Castren siirtyi 40 virstan päässä ole-
vaan Soms ha n kylään, jota pidettiin samojedien
keskuspaikkana. Mutta sielläkin oli yhtä viheliäistä.
Hän koetti käyttää erästä samojedinaistakin, mutta
sekin oli juoppo; sitten erästä kerjäläistä, mutta
tämä oli niin veltto, ettei pystynyt mitään selviä
vastauksia antamaan. Kun Castren täten ei hyvällä
voinut saada itselleen apulaista, päätti hän käyttää
virallisia apukeinoja. Hän kutsutti kapakasta kaikki
samojedit kokoon, selitti heille virallisten paperiensa
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valtuudet ja vaati niiden nojalla, että hänelle han-
kittaisiin raitis, säntillinen ja järkevä tulkki. Samo-
jedit ovat tottelevaista ja arkaa kansaa. Kuultuaan
Castrenin vaatimuksen ryhtyivät he heti neuvottele-
maan ja valitsivat hänelle apulaisen, erään samana
päivänä Kaninin niemeltä tulleen miehen, jota pi-
dettiin täysin kelvollisena. Tämä osoittautuikin ensi
aluksi mukiin meneväksi, mutta jonkun tunnin päästä
hän kyllästyi ja tekeytyi sairaaksi, ryömi polvillaan
Castrenin eteen ja rukoili vapautusta. Ei auttanut
muu kuin antaa miehen mennä. Hetki senjälkeen
tapasi Castren hänet makaamassa täydessä huma-
lassa kinoksessa kapakan vieressä.

Kuinka surkean pitkälle juoppous oli kehittynyt
sikäläisten samojedien keskuudessa, osoittaa seu-
raava Castrenin kuvaus:

„Koko lumiaukea kapakan ympärillä oli täynnä
kaatuneita sankareita ja sankarittaria. Ne makasi-
vat kaikki kasvot hankea vasten ja olivat puoliksi
lumipyryn peittämiä. Haudan hiljaisuus vallitsi
tässä joukossa, mutta kapakasta kuului mitä hurjin
melu. Ei kuitenkaan tapahtunut mitään tappeluita,
vaan kaikki olivat sydämen pohjasta iloisia ja so-
vinnollisella tuulella. Näin usein puolihumalaisten
miesten tulevan kapakasta ulos kantaen kahvi-
pannua kädessään. Peläten läiskyttävänsä jotakin
pannun sisällyksestä he kulkivat hyvin varovasti
edestakaisin hangella, tarkastelivat visusti jokaista
kaatunutta toveria ja etsivät nähtävästi mikä puoli-
soa, mikä äitiä tai morsianta tai jotakin muuta ra-
kasta henkilöä. Kun etsitty löydettiin, pantiin pannu
toistaiseksi hangelle ja ryhdyttiin kääntämään nuk-
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kuvaa ylöspäin. Kun tämä oli saatu aikaan, otet-
tiin kahvipannu jälleen käteen, pantiin sen piippu
rakastetun suuhun ja annettiin suloisen viinanektarin
valua alas kurkkuun. Sitten käännettiin potilas en-
tiseen asentoonsa ja peitettiin huolellisesti kasvot,
jotka muuten olisivat voineet saada kylmänpuremia."

Joulukuun 19 p:nä 1842 oli Castren valmiina
lähtemään Mesenistä pohjoista kohden kolkolle Ke-
nioin niemimaalle. Annamme hänen tässä itse ker-
toa tuosta lähtötilaisuudesta.

»Poliisimestarin asunnon edustalla oli kibitka
(matkareki), jonka eteen oli valjastettu kaksi he-
vosta. Jemstshikin (kyytimiehen) nähtiin kantavan
hotellista pieniä kirstuja ja laukkuja, vahakankaalla
käärittyjä paketteja y.m., jonka kaiken kaksi poliisia
sovitti kibitkaan. Tällä ajalla kokoontui kadulle
paljo katselijoita, miehiä ja naisia, vanhoja ja nuo-
ria. Vaikka olikin pureva pakkanen, seisoskelivat
he lähes kaksi tuntia kibitkan vieressä ja odotteli-
vat kärsimättömästi, että saisivat nähdä matkailijan
sijoittuvan rekeen. Useat kurkottelivat nähdäkseen
matalan akkunan läpi, eikö päivällinen, joka aikaan-
sai viivytyksen, pian päättyisi. Vihdoin tuo odo-
tettu henkilö oli uteliaiden nähtävänä. Kun hän
tarkasteli tavaroitaan ja käski niitä sijoitelemaan
vähän toisin, kuuli hän ympärillä seisovien ääneen
lausuvan huomautuksiaan hänestä ja hänen matkas-
taan. ,Niin nuori, ja lähdettävä Siperiaan’, sanoi eräs
matrona, ja hänen naapurinsa lisäsi: ,sanotaan, että
hänen täytyy viipyä siellä monta monta vuotta. Kun
hän kerran palaa, on hän jo vanha ukko, ja mitä
hyötyä hänellä sitten enää on kodistaan?’ ,Kunpa
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tietäisi, miksi se raukka lähetetään Siperiaan?’ virk-
koi joku. ,Siitä minulla on omat ajatukseni’, tuumi
toinen. ,Minä näin kuinka njemtsi (vierasmaalainen)
kaupunkiin saapuessaan heti meni poliisimestarin
luokse, ja vaikka poliisimestari ei ollut kotona, kan-
natutti njemtsi tavaransa sinne, jäi sinne asumaan
ja on koko ajan istunut poliisimestarin luona kuin
vanki. Sitten tuli santarmieversti kaupunkiin, ja
vaikka hänelle on vuokrattu toinen asunto, tahtoi
hän kuitenkin asua poliisimestarin luona, jossa
njemtsikin asui. Ja santarmieversti on kuulemma
usein puhellut njemtsin kanssa myöhään yöhön vie-
raalla kielellä. Siinä on sittenkin omat mutkansa
siinä njemtsin matkassa Siperiaan, sanon minä’.
,Sinä nyt et tiedä enempää kuin metsäkana’, vas-
tasi eräs järkevä porvari. ,Minä tiedän, että njemtsillä
on korkeiden herrain antamia papereita ja että hän
voi tehdä mitä tahtoo. Samoin kuin santarmieversti
ja muut herrat, jotka kulkevat kruunun asioilla, otti
njemtsikin asuntonsa poliisimestarin luokse, koska
kaupunki on vuokrannut sen huoneen sellaisia mat-
kustavaisia varten. Mutta miksi hän matkustaa Si-
periaan, kas sen tiedän minä. Sillä kun minä eräänä
iltana istuin Aleksei Vasiljevitshin luona, tuli njemtsi
hänen luokseen suuri kirja kädessä. Aleksei, joka
on elänyt 20 vuotta tundralla ja tietää kaikki, sanoi
hänelle kaikkien vuorien ja kaikkien virtojen nimet,
ja njemtsi kirjoitti ne kirjaansa. Ja vielä sanoi
Aleksei hänelle, missä vuorissa on mustaa ja missä
sinistä kiveä, mistä voi saada kuparia ja rautaa,
vieläpä kultaa ja hopeata. Kaikki kirjoitti njemtsi
kirjaansa, ja siitä minä tiedän, että hän etsii kultaa
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ja muuta, mitä vuorissa on!’ Tämä lausuttiin
sellaisella itseluottamuksella ettei kukaan uskaltanut
sanoa mitään vastaan. Päinvastoin joku lausui ole-
vansa samaa mieltä. Kun minun arvoni täten
oli parantunut, rupesi säälin ääniä taas kuulumaan
tunteellisista sydämistä. Ei säälitty vain minua,
vaan kaikkia kotona olevia ja eritenkin yksinäistä
vaimoraukkaani. Lopuksi kertyi minun ympärilleni
joukko kerjäläisiä, jotka surkealla äänellä huusivat;
.Kristuksen nimessä pikkulahja köyhille’. Erittäin
itsepintainen oli eräs vanha eukko, jolla oli suuri
myssy ja raitainen hame. ,Anna köyhälle roponen’,
hän lausui, ,niin hän rukoilee sinun puolestasi, ja
Jumalan äiti auttaa sinua matkalla; hän kuulee köy-
häin rukouksen’. Minun täytyi todellakin hellittää
vyötä ja jaella kahdenkopeekan lantteja ympärilleni.
Sitten minä nopeasti pujahdin kibitkaan, ja kun siitä
heitin silmäyksen ympärillä seisoviin, näin kuinka
joukko iäkkäitä henkilöitä, kasvot pyhäkköön päin
kääntyneinä, teki ristinmerkkejä ja eukon lupauksen
mukaan rukoili minulle menestystä. Samassa kuu-
lui pyhäkön tornista kellonkumahdus, joka kutsui
iltakirkkoon. Kaikki paljastivat päänsä ja tekivät
ristinmerkin. Sitten kuului vielä kuorossa huudettu
Jumala siunatkoon!’, mutta pian ei enää kuulunut
muuta kuin kirkonkellojen kumea ääni.

Tällaisilla enteillä minä aloitin samojedimatkani.
Kellonsoitto oli vielä korvissani, kun saavuin Som-
ahan kylään. Kuriirikello ilmoitti, että kylään saapui
podoroshnalla (kyytiluvalla) varustettu matkustaja.
Kibitkani ympärille kokoontui heti uteliaita. Koska
olin jo aikaisemmin käynyt tässä kylässä, otettiin
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minut vastaan vanhana tuttuna, ja olin mielissäni
päästessäni tällä kertaa passin ja muiden varmuus-
paperien tarkastuksesta. Mutta minun iloni oli liian
aikaista. Olin tuskin vielä ennättänyt riisua turkkia
yltäni, kun kaksi oikeudenpalvelijaa astui kamariin
ja esitti kylään samana päivänä saapuneen Stanovoj
Pristavin (poliisipäällikön) käskyn, että minun oli
heti tultava hänen hyväsyntyisyytensä luokse. Tästä
aiheitui hauska rankiriita, joka päättyi siten, että
Stanovoj aivan pian tuli minun luokseni seurassaan
joukko huomattavampia talonpoikia, joiden hän
määräsi viivyttelemättä täyttämään kaikki minun
lailliset vaatimukseni. Myöskin kysyi hän, oliko
minulla sillä hetkellä mitään käskettävää. Olin
Mesenissä tehnyt erään samojedilaisen tadi be n
(noidan) kanssa sopimuksen tavata häntä täällä ja
pyysin nyt porokyydin hänen luokseen. Mutta
kiusakseni ei kukaan kylässä tiennyt, missä tuon
samojedin teltta oli. Tämän johdosta lähetti Stano-
voj Pristavi heti henkilön hakemaan tadiben telttaa
ja tuomaan hänet luokseni. Minä sillä välin asetuin
järjestämään vanhoja muistiinpanoja, työhön, johon
tavallisesti ryhdyn aina, kun ei ole mitään tärkeäm-
pää suoritettavana."

Kolmantena päivänä noita viimein saapui, ol-
tuaan tunnonvaivoissa sen johdosta, että hän kris-
tittynä ja haudan partaalla olevana miehenä oli
lupautunut noituutta harjoittamaan. Hän oli polt-
tanut noitarumpunsa eikä sanonut enää rupeavansa
noidantemppuja tekemään. Hän suostui kuitenkin
Castrenille antamaan tietoja samojedien noituudesta.
Matkakertomuksensa tällä kohdalla Castren antaa



81

kuvauksen näistä noita-asioista, mikäli hän tältä
noitaukolta kuuli ja myöhemminkin niihin perehtyi.

Samojedien käsityksen mukaan ei noita itsestään
mitään voi. Hänellä ei ole sitä loitsujen voimaa,
joka suomalaisilla noidilla on ollut. Hän on vaan
henkien, t a deb tsjo jen, tulkki. Tadibella eli
noidalla on kyky päästä henkien yhteyteen, ja hän
ilmoittaa, mitä ne hänelle sanovat. Sitä varten on
tadibella pyöreä noitarumpu, joka voi olla viisikin
korttelia leveydelleen ja noin puoli korttelia korkea.
Siinä on vain yksi peurannahkainen rumpukalvo;
se on koristeltu messinkirenkailla, tinaliuskoilla y. m.
Lyömällä tätä rumpua herättää tadibe henget. Sel-
laisessa tilaisuudessa on tadibella yllään erityinen
noitapuku, johon kuuluu säämiskäinen, punaisella
liepeellä reunustettu paita; kaikki saumat on peitetty
punaisella veralla; olkapäillään on hänellä punaiset
poletit, kuin upseereilla, ja kasvojen edessä veran-
palanen, sillä tadibe ei tunkeudu henkien maa-
ilmaan ulkonaisella, vaan sisäisellä silmällään. Pää
on peittämättä, mutta rinnan päällä on rautainen
levy.

Henkiä esille manatessaan on noidalla joku nuo-
rempi apulainen. Toimitus alkaa siten, että noita
lyö rumpuaan ja laulaa salaperäisellä, kammottavalla
sävelellä moniaita sanoja. Apulainen yhtyy lauluun
ja kertaa sanat. Tätä alkumanausta venytetään pit-
källe. Viimein vain apulainen laulaa ja noita itse
vaieten kuuntelee, mitä henget sanovat. Kun tämä
on päättynyt, puhkeavat molemmat toimitusmiehet
villiin ulvontaan, rumpua lyödään voimakkaasti ja
sitten ilmoitetaan, mitä henget ovat sanoneet.

6
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Kun joltakulta on esim. poro kadonnut, kääntyy
hän tadiben puoleen, pyytäen häntä ottamaan selvää,
minne se on joutunut. Tadibe puolestaan tiedustelee
sitä edellä kerrotulla tavalla hengiltä. Jos useammat
henget saapuvat vastaamaan ja he puhuvat eri tavalla,
manaa tadibe heitä tarkkuuteen ja pysymään totuu-
dessa. Ja viimein joku henki ilmoittaakin poron
olinpaikan. On muutoin huomattava, että tadibe
jo ennen kuin kääntyy henkien puoleen ottaa avun-
anojalta tarkat tiedot kaikista niistä asianhaaroista,
joiden vallitessa poro on kadonnut. Täten hänellä
tavallisesti jo edeltäpäin on joku aavistus siitä, miten
porolle on käynyt. Ja jos niinkin kävisi, että poroa
ei hengen ilmoittamalta paikalta löytyisikään, niin
eihän se ole hengen eikä tadiben syy, onhan se
voinut siltä paikalta juosta pois tai on joku toinen
tadibe henkien avulla peittänyt sen jäljet j. n. e.
Mutta joka tapauksessa on noidilla se usko, että
henget todella antavat heille ilmoituksia, ja usein
he tunnustavat, etteivät ole onnistuneetkaan saamaan
henkiä esille.

Kun joku sairas etsii tadiben avulla parannusta,
tiedustelee tadibe ensin tarkoin, olisiko tauti aiheu-
tunut pahojen ihmisten vaikutuksesta vai olisiko se
Jumalan lähettämä. Jälkimmäisessä tapauksessa ei
tadibe uskalla mihinkään parannuspuuhiin ryhtyä,
sehän olisi Jumalan kaikkivaltiuden kiusaamista.
Mutta jos tauti on ihmisistä lähtöisin, rukoilee
tadibe vain henkeä parantamaan sairaan. Mitään
loitsuja ei tässäkään tapauksessa käytetä. Suomalais-
ten tietäjäin loitsuviisautta ei heillä ole.

Henget eli tadebtsjot eivät kuitenkaan ole kaikki-
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voipia. Heidän yläpuolellaan on ylijumala Nu m,
joka vastaa suomalaisten Ukkoa. Häneltä täytyy
kenkienkin pyytää apua. Usein Num käsitetään
näkyväksi taivaaksi, jopa auringoksikin, maaksi,
raereksi tai muuksi luonnon osaksi. Kristinuskon
vaikutuksesta on häntä kuitenkin ruvettu kunnioitta-
maan luojana, jolta kaikki hyvä tulee ja joka myös
rankaisee pahan.

Samojedeilla on myöskin kotijumalia, ha h e
nimisiä, jotka ovat joko merkillisempiä luonnon
esineitä, kuten kiviä tai puita, taikka valmistavat
samojedit itse niitä puusta, koettaen antaa niille
ihmismuodon, hätätilassa myös lumesta ja maasta.
Tuollainen „hahe“ koristellaan kirjavilla nauhoilla.
Kun niitä perhekunnalla usein on hyvinkin monta,
kuljettavat samojedit niitä matkoillaan mukanaan
erityisessä reessä. Tällaisten hahe-kuvien edessä
samojedit vannovat valansa, ja väärän valan teko
on erittäin pelätty. Myöskin karhu nauttii samoje-
deilla samoin kuin muinaisilla suomalaisillakin juma-
lallista kunnioitusta, ja voimakkain vala vannotaan
karhun kuonon edessä.

Hahe-jumalille myöskin uhrataan. Tämä tapah-
tuu tadiben välityksellä. Hän tiedustelee hahelta,
mitä uhria tämä vaatii, esim. porohäränkö, vai hie-
hon vai vasikan j. n. e. Käy päinsä myöskin tinkiä
uhria pienemmäksi, jos se uhraajasta tuntuu kovin
suurelta. Naiset eivät saa olla uhrauksessa läsnä.
Tadibe teurastaa uhrieläimen hahen edessä, pyyh-
kii sen kasvoja verellä ja polttaa vähän rasvaa
tulessa. Muun kaiken syö tadibe uhriväen kanssa.
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Castrenin lähimpänä päämääränä oli päästä ensin
pohjoista kohden Ne s i n kylään, joka on Kaninin
tundraniemimaan etelärajalla, sekä sieltä itäänpäin
n. s. Timanin tundra-alueen kautta Pustoserskin kir-
konkylään Petshora-virran suulla. Koko matkan laski
Castren 700 virstaksi. «Tällä matkalla", sanoo
Castren matkakertomuksessaan, «oli meidän luovut-
tava kaikista elämän ulkonaisista mukavuuksista ja
oleskeltava milloin myrskyn käsissä eksyttävillä tund-
roilla, milloin samojedien viheliäisissä teltoissa tai
venäläisten uutisasukkaiden ahtaissa tuvissa, joissa
lumi tunkeutuu sisään seinänrakojen lävitse, kyntti-
län liekki liehuu vedossa ja sudennahkaturkin täy-
tyy suojata kylmältä. Tieteellisen matkailijan ensim-
mäisiä velvollisuuksia on koettaa kotiutua kaikkialle
sekä, ulkonaisista olosuhteista väliä pitämättä, pysyä
työkentällä, joka näyttää tarkoitukseen soveltuvalta."

Somshassa lahjoitti edellä mainittu stanovoi pris-
tavi Castrenille pororeen, jossa oli niinestä tehty
kuomu. Kun Castren joulukuun jälkimmäisellä puo-
liskolla lähti Somshasta matkalle, oli reen eteen
valjastettu neljä hyvää poroa, ja kyyditsevä samojedi
ajoi edellä omassa, samoin neljän poron vetämässä
reessään, johon yksi Castrenin poroista oli hihnalla
kiinnitetty. Matka kävi kolkkoja tundraseutuja myö-
ten. Missä lunta oli paksummalta, siellä ei tiennyt,
ajettiinko merta vai maata myöten. Mutta mistä
myrskytuuli oli lakaissut lumen pois, sieltä kohtasi
silmää tundran synkkä pinta. Maa oli 'autio ja
tyhjä’, melkein kuin luomisen alussa, ja taivaskin oli
ottanut ylleen harmaan vaippansa. Me kuljimme
hiljaista hölkkä juoksua, lumihiutaleet alkoivat len-
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neliä kasvoja vasten ja kyytimies hyräili yksitoik-
koista säveltä."

Matkan varrella oli kyytimiehen vanhempien
teltta, jossa piti poroja vaihdettaman. Omituisen
saamattomia ja umpimielisiä olivat teltan asukkaat.
Ei edes tulta viritetty palamaan, vaan sai Castren
itse pitää sen virittämisestä huolen. Eräs nuori tyttö
teltan nurkassa kalusi intohimoisesti raakaa poron-
lihaa, mutta päästi kuitenkin ilohuudahduksen näh-
dessään Castrenin nuuskarasian ja sormuksen, jopa
äitinsä välityksellä koetti ostella niitä itselleen. Viina
tuntui täälläkin olevan ainoana elähyttäjänä.

Matkaa jatkettiin pimeän ja pyryn vallitessa ja
päästiin yöllä Nesiin. Se on pieni kylärähjä, jossa
asuu muutamia Mesenin porvareita, jotka ovat aset-
tuneet sinne harjoittaakseen tuottoisaa kauppaa samo-
jedien kanssa. Hallitus oli sinne rakennuttanut
kirkonkin. Mutta kun hallitus myös oli ruvennut
kohtuhinnoista välittämään samojedeille elintarpeita,
supistuivat porvarien tulot vähiin, ja kun kapakka
sieltä kirkon läheisyydestä siirrettiin Somshaan, vai-
pui Nesin merkitys mitättömiin.

Heti tänne tultuaan käski Castren kylän starshi-
nan (vanhimman) hankkimaan venäjää taitavan samo-
jedin. Starshina lupasi sellaisen hankkia heti seu-
raavana päivänä, mutta kului päiviä, jopa viikkokin,
eikä samojedia vaan kuulunut.

Castren sai täällä asunnon erään leipäkauppiaan
luona, joka oli niin itara, ettei antanut Castrenille
kunnollista ruokaa, vaan syötti hänelle pelkästään
hapanta kalaa. Castren koetti hankkia särvintä
hiihtelemällä pyssy olalla ympäristössä, mutta mitään
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otusta hän ei tavannut. Pappilassa olisi ollut parempi
oltava, mutta pappi oli matkoilla. Kyllästyneenä
kurjaan ravintoonsa päätti Castren käydä papin rou-
van puheilla. Tämä ottikin Castrenin erittäin ystä-
vällisesti vastaan, moittien häntä siitä, ettei joennem-
min ollut pappilassa käynyt. »Elämme täällä”, hän
sanoi, »surullista elämää ja pidämme oleskeluamme
täällä Jumalan rangaistuksena. Kun joku matkusta-
vainen saapuu tänne, olemme kovin iloissamme, ja
teitä olemme jo kauan odottaneet.” Oli uudenvuo-
den aatto ja Castren sai sen nyt viettää papinrouvan
hauskassa seurassa. Kun pappi palasi matkoiltaan,
muutti Castren kokonaan pappilaan ja vietti venä-
läisen joulun hauskasti tämän perheen keskuudessa.

Castren sai täällä viimein opettajakseen samo-
jedin, joka osasi venäjänkieltä ja tuntui muutenkin
tavallista lahjakkaammalta. Mutta hänkin pian ikä-
vystyi, vaikka Castren oli hänelle hyvin ystävällinen,
palkitsi hänet hyvin ja salli hänen ottaa itselleen
humalan, milloin häntä vain halutti. «Sinä kohtelet
minua ystävällisesti ja siksi minä sinua rakastan,”
sanoi hän eräänä päivänä, „mutta minä en voi elää
huoneessa. Ole siis laupias ja vapauta minut”.
Castren lisäsi nyt hänelle palkkaa ja muuta hyvyyttä,
lähetti tuomaan myöskin hänen vaimonsa ja lapsensa
ja koetti kaikin tavoin virkistää hänen surullista
sieluansa. Näin hän nyt jäikin muutamiksi päiviksi.
Castrenin kamarinlattialla istui nyt koko perhe kim-
suineen kamsuineen. Vaimo ompeli ja auttoi toisi-
naan miestään käännöstyössä. Hän kuitenkin usein
huokaili, ja kun Castren kysyi syytä hänen huoleensa,
puhkesi hän itkuun ja vastasi nyyhkien, että hän
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suri miehensä puolesta, jonka täytyi istua sisällä
kamarissa. Ja molemmat alkoivat nyt niin hartaasti
rukoilla vapautusta, että Castren ei enää raskinnut
kieltää. Hän sai nyt kyllä toisen samojeditulkin,
mutta se oli tavallista typerää lajia. Kun Castren
esim. pyysi hänen kääntämään lauseen: ~minun
vaimoni on kipeä," käänsi hän; »Sinun vaimosi
on kipeä." »Älä sano sinun, vaan minun vai-
moni," jatkoi Castren. »Niinkuin sanoin, niin se on,"
väitti samojedi. Pyysin hänen nyt kääntämään lau-
seen: »sinun vaimosi on kipeä." Tähän vastasi
samojedi: »jos sinä puhut minun vaimostani, niin
on hän yhtä terve kuin minäkin." »Mutta voisihan
tapahtua," sanoi Castren, »että sinun vaimosi on
tullut sairaaksi, miten sanoisit sen oraalla kielelläsi?"
Samojedi vastasi: »kun lähdin sinun luoksesi, oli
vaimoni terve; onko hän senjälkeen sairastunut,
sitä en voi tietää."

Tuskastuneena uuden opettajansa yksinkertaisuu-
desta suostui Castren ilomielin papinrouvan ehdotuk-
seen, että lähtisivät yhdessä katsomaan samojedien
häidenviettoa noin 30 virstan päähän kirkolta.

Tämän matkan johdosta antaa Castren matkaker-
tomuksessaan seuraavia tietoja samojedien hää-
tavoista:

Kun samojedi haluaa ottaa itselleen vaimon
monivaimoisuuskin on heidän keskuudessaan sal-
littu —, hankkii hän itselleen puhemiehen, jonka
kanssa hän menee tytön kotiin. Hän itse jää ulos
rekeensä, mutta puhemies menee sisälle telttaan ja
esittää asian vanhemmille. Jos vastaus on kieltävä,
lähdetään heti paluumatkalle. Jos vastaus on myön-
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tävä, sovitaan siitä, kuinka paljon sulhasen on tytön
vanhemmille maksettava. Ellei siitä sopimusta synny,
toisin sanoen jos vanhemmat määräävät liian kor-
kean maksun, palaa sulhanen niine hyvineen, Mutta
jos sopimus syntyy, astuu hän telttaan, jossa mää-
rätään hääpäivä. Vähää ennen häitä käyvät mor-
siamen vanhemmat kestissä sulhasen kotona. Sieltä
sitten lähdetään morsiamen kotiin häitä viettämään,
sulhanen istuen neljän koristellun poron vetämässä
reessä ja puhemiehen ajaessa. Perille tultaissa ajaa
puhemies sulhasen kanssa ensin kolme kertaa teltan
ympäri ja jättää sulhasen istumaan rekeen. Tällöin
teurastetaan poro ja laitetaan juhla-ateria, mutta sul-
hanen ei saa siinä olla läsnä, vaan puhemies kantaa
hänelle ruoan ulos. Vasta aterian päätyttyä vie-
dään sulhanen sisään. Ja sitten alkaa kestitseminen
paloviinalla. Ensimmäiset lasit ojentaa puhemies
sulhaselle, joka ryyppää toisen puolen ja antaa
morsiamelle toisen. Seuraa yleinen humaltuminen,
melu ja tappeleminenkin. Seuraavana päivänä läh-
detään sulhasen teltalle, morsiamen äiti ajaen tyttä-
rensä rekeä ja perille tultaissa kiertäen kolmasti tel-
tan ympäri.

Siinä häiden vietossa, johon Castren papinrouvan
kanssa saapui, oli jo alkutoimitukset suoritettu, ylei-
nen humaltuminen vallalla. Muutamat makasivat jo
tajuttomina tantereella, paljaat päät vaipuneina kinok-
seen ja tuulen ajaessa lunta kasvoille. Mutta hellä-
sydämiset omaiset, ne jotka vielä pysyivat jaloillaan,
kantoivat näille hankeen kaatuneille kahvipannulla
uutta virkistystä.

Castrenille ja papinrouvalle tarjottiin teetä teltassa.
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Senjälkeen teurastettiin komea poro. Ensimmäi-
seksi leikattiin irti henkitorvi, jonka omistamisesta
tuli kova kilpailu, päättyen siten että morsiusparin
omaiset jakoivat sen keskenään, syöden kukin heti
osansa raakana. Sitten teuras nyljettiin, mahalaukku
avattiin, syötäväksi kelpaamaton poistettiin ja ruho
käännettiin selälleen. Sen veren täyttämässä sisustassa
uiskentelivat keuhkot, maksa ja muut herkkupalat.
Ruhon ympärille kokoontuivat nyt häävieraat, leikka-
sivat puukoillaan lämmintä, höyryävää lihaa, kaste-
livat sitä vereen ja söivät raakana. Keuhkot ja
maksa syötiin jälkiruokana. Castrenia pyydettiin otta-
maan osaa tähän veriseen ateriaan, mutta hänen
luontonsa ei sitä tietysti sallinut. Osa lihasta kui-
tenkin heti keitettiin, ja siitä pääsivät myöskin Castren
ja papinrouva osallisiksi. Aterian aikana laulelivat
tytöt samojedilaisia lauluja, „sisällykseltään somia,
mutta sävelellä, joka melkein muistutti sammakkojen
musiikkia". Laulu ja ateria keskeytyivät sen joh-
dosta, että eräs kuokkavieras vastoin isännän tah-
toa tunkeutui telttaan. Kun isäntä määräsi hänet
heitettäväksi ulos, mutta hänellä oli hääväen joukossa
myöskin puolusta joita, syntyi yleinen tappelu. Kirut-
tiin, kiroiltiin, peitottiin toisiaan, padat, kahvipannut
ja muut astiat kaatuivat kumoon. Lopulta täytyi
kuokkavieraan väistyä.

Castren kuvaa hääjoukon ulkonäköä. Sulhasesta
ei ollut paljon sanottavaa, sillä hän makasi päihty-
neenä koko juhlan ajan. Miehillä oli yleensä leveät
posket, paksut huulet, pienet silmät, matala otsa ja
leveä nenä, joka muodosti otsan kanssa melkein
suoran viivan, suuret sieramet, pikimusta harjas-
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mainen tukka, harva parta, tumma iho. Morsian oli
vasta kolmetoistavuotias, mutta samojedit pitivät
häntä todellisena kaunotarena. Hänellä oli pienet,
pyöreät kasvot, täyteläiset punaiset posket ja huu-
let, valkea otsa, mustat hiukset ja pienet tummat
silmät. Tytöillä on peurannahkainen, vartalonmukai-
nen nuttu, jonka liepeissä polvien kohdalla on koi-
rannahkainen reunus. Se on kauniiksi kirjailtu punai-
silla, sinisillä ja keltaisilla kangastilkuilla. Jalkineet
ovat poron koipinahkoista tehdyt. Omituisinta nai-
silla on heidän pitkä tukkansa, joka kahtena tuke-
vana palmikkona, nauhoilla y. m. koristeltuna, usein
riippuu kantapäihin asti. Miesten pukuna on
poron nahkasta tehty koristeeton mekko, jossa kar-
vapuoli on sisäänpäin.

Juhlan loppupuolella kävi tappelu yhä yleisem-
mäksi. Minne vain katsoi, kaikkialla olivat ihmi-
set toistensa kimpussa. Ensimmäiseksi tavallisesti
tartuttiin toistensa tukkaan, sitten iskettiin nyrkillä tai
jollakin lyömäaseellakin. Tappelu alkoi ilman mi-
tään aihetta. Kun kaksi henkilöä kohtasi toisensa,
hyökkäsivät he heti toistensa tukkaan, iästä tai suku-
puolesta välittämättä. Voitettu jäitavallisesti makaa-
maan hangelle ja voittaja lähti etsimään uusia
tappelutovereita.

Kyllästyneinä tähän näytelmään lähti Castren
papinrouvan kanssa pimeän tultua paluumatkalle.

Nesiä pohjoisemmaksi Kaninin niemimaalle ei
Castrenin kannattanut lähteä, koska siellä ei tänä
talvena olisi samojedia ollut tavattavina siitä syystä,
että maan pinta siellä oli peittynyt paksulla jää-
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kuorella, jonka läpi porot eivät voi kaivaa ruokaansa.
Nesistä Castren lähti 19 p. tammikuuta (1843) itään-
päin Timanin tundroille. Ensimmäisellä 16 peni-
kulman taipaleella tapasi hän vain yhden samojedi-
teltan. Siitä itään päin, lähellä Jäämeren rantaa
kulkien, tapasi Castren muutamia venäläisiä taloja,
mutta turmeltunutta kansaa, joka eli samojedien pui-
jaamisella ja ryöstämiselläkin. Pjosha-joen rannalla,
lähellä meren rantaa, hän viimein tapasi kolme samo-
jeditelttaa. Täältä siirtyi Castren etelään päin
Pjos ha n kirkolle, jonka valtio, samoin kuin
Nesin kirkon, oli rakennuttanut kristinuskoon käänty-
neitä samojedeja varten. Enimmät kirkonkylän
harvoista asukkaista olivat kuitenkin matkustaneet
Meseniin. Castrenia viehätti kuitenkin paikan luonto.
Täällä hän jälleen sai nähdä metsää ja kumpuja.
Eikä Castren malttanut olla lähtemättä pyssy olalla
hiihtelemään ympäristöön. Vaaniessaan metsäkanoja
hän huomaamattaan hiihti lumen peittämään lähtee-
seen, kastellen vaatteensa läpimäriksi. Castrenin
täytyi viipyä täällä kymmenen päivää siitä syystä,
ettei saanut kyyditsijöitä. Viimein muutamat Tima-
nin samojedit, jotka olivat saaneet vihiä Castrenin
viinaeväistä, veivät hänet jonkun matkaa ja lähetti-
vät vielä sanoja Castrenin tulosta eteenkinpäin.
Castren joutui nyt muutamien venäläisten kyydittä-
väksi. Ne kuljettivat häntä noin kuusi virstaa, toi-
sesta venäläisestä teltasta toiseen, mutta vaativat
kyytimaksua viidestätoista. Viimein hän sai taas
samojedilaisen kyyditsijän. Tämäkin oli epärehelli-
nen, vaati 20 virstan matkasta 30 virstan maksun.
Kun Castren tätä vastusti, selitti samojedi tyyty-
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vänsä siihen, minkä Castren antaa. Leppyneenä
aikoi Castren maksaa hänelle, minkä hän ensiksi
oli vaatinut, ja alkoi jo lukea hänelle rahoja. Mutta
silloin saapui reen luokse villin näköinen, repaleinen
venäläinen. Valkeat hampaat välkkyivät mustan
parran välistä, silmät loistivat ilkeyttä ja vahingon-
iloa. „Sinä et tahdo maksaa kyytirahaa,“ hän
sanoi raivon vallassa, «mutta me opetamme sinua.
Me riisumme porot valjaista ja jätämme sinut
tundralle. Mene sitten jalkaisin, koira!" Tähän ta-
paan hän pauhasi hetken aikaa. «Onko tuo mies
järjissään?" kysyi Castren lähimpänä olevalta samo-
jedilta. «Kyllä, täydellisesti", vastasi samojedi, «mut-
ta hänellä on levoton luonto." Castren tulistui ja
sinkautteli hänelle sellaisia sanan salamoita, että hän
kerrassaan talttui. Castren merkitsi muistiin rosvon
nimen ja matkusti edelleen.

Tällaisia venäläisiä ja myöskin suomensukuisia
syrjäänejä oleskelee samojedien parissa, varastel-
len, ryöstäen, pettäen ja harjoittaen salakapakoimista.
Rauhalliset samojedit joutuvat heidän ansoihinsa,
vaikka hallitus onkin koettanut heitä turvata muun
muassa kieltämällä viinakaupan ja varaamalla heille
riittävät porolaitumet.

Kun Castren oli päässyt seuraavaan pysäyspaik-
kaan, tuli hänen jälkeensä joukko samojedeja va-
littamaan edellä mainitun venäläisen ja muiden hä-
nen tapaistensa laittomuuksista ja pyytämään Castre-
nilta neuvoa, kun he aikoivat lähettää keisarille lähe-
tystön anomaan, että venäläiset kokonaan poistettai-
siin merenrannalta. Tällaisen lähetystön lähettämistä
piti Castren kuitenkin liian rohkeana yrityksenä, ja
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hän neuvoi samojedeja ottamaan selvän niistä etu-
oikeuksista, mitä hallitus oli heille antanut, sekä
kääntymään asianomaisten virkamiesten puoleen pyy-
täen, että keisarin määräyksiä noudatettaisiin.

Näissä keskusteluissa kului ilta niin, että Castren
ei enää lähtenyt seuraavalle 60 virstan taipaleelle,
vaan yöpyi tähän pysäyspaikkaan. Hän oli nyt
Timanin samojedien luona, ja nämä ovat köyhyy-
destään huolimatta samojedien parhaimmistoa. Cast-

ren oli tullut huomaamaan, että samojedien luon-
teessa oli paljon yhtäläisyyttä suomalaisten ja lappa-
laisten luonteen kassa. He ovat hyvin miettiväisiä,
umpimielisiä ja hiljaisia, epäluuloisia ja itsepintai-
sia, hitaita yrityksissään, mutta kestäviä. Kaniinin
samojedeissa oli huomattavissa myöskin oikullisuutta
ja petollisuutta. Kaikilla samojedeilla on synkkä elä-
mänkäsitys. Jos heidän sisimmässään liikkuisi tuli-
sempia intohimoja, olisivat he varmaankin maailman
villeintä kansaa. Mutta nyt he saattavat täysin vä-
linpitämättöminä suhtautua kaikkiin maailman asioi-
hin. Hyvä ateria on samojedin suurimpia ihanteita,
mutta siitäkin voi hän luopua levon ja unen hyväksi.
Hän on äärimmäisyyteen asti mukavuutta ja rauhaa
rakastava. Mutta jos jollakin tavalla loukkaa näitä
Jäämeren poikia tai tekee heille vääryyttä, käy pian-
kin ilmi, että hänessä voi olla tulisuutta, joka luulta-
vasti on perua eteläisemmiltä asuinpaikoilta. Yksi
samojedien kauneimpia ominaisuuksia on heidän avu-
liaisuutensa köyhiä kohtaan. Lappalaisten tavoin
he myös ottavat luokseen köyhiä omaisiaan ja
hoitavat heitä hellästi.

Seuraavana aamuna oli hyvä ilma, ja Castren
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lähti matkalle, joka nyt kulki pitkin Jäämeren erään
lahden rantaa. Mutta kun oli kuljettu joku virsta,
ilmaantui myrskyn enteitä. „Kyytimiehet pysähtyi-
vät ja neuvottelivat keskenään, pudistellen päätään,
ja jatkoivat taas ajoaan. Kuten sittemmin kuulin,
oli aiottu ehdottaa, että palattaisiin takaisin telttaan,
mutta ei kuitenkaan rohjettu. Rajuilma kiihtyi ja
oli puolenpäivän tienoissa niin ankara, ettei voinut
nähdä poroja rekensä edessä. Rekeni kuomun, joka
aluksi vähän suojeli minua myrskyltä, tempasi
myrsky myöhemmin päivällä mukaansa. Huolissani
kohtalostani kysyin saattajiltani suoritetun matkan
pituutta, ja sain vastaukseksi: „emme tunne paik-
kaa emmekä näe mitään”. Tämä vastaus uudistet-
tiin joka kerta, kun kyytimiehet tulivat luomaan
minun päältäni myrskyn kasaamaa lunta. He teki-
vät silloin sen surullisen huomion, että minun „ma-
litsani”, s. o. poronnahkamekkoni, jossa karvat ovat
ruumista vasten, oli kokonaan lumesta kastunut, ja
toinen kyytimiehistä oli niin jalomielinen, että tar-
josi minulle oman „savikinsa“, joka vastaa lappa-
laisten „peskiä“ ja puetaan malitsan päälle. Minut
on kohtalo tilavuuteen nähden tehnyt lappalaista ja
samojedilaista mittaa suuremmaksi. Tämä on rekiin
ja pukimiin nähden monasti tuottanut minulle pulaa.
Nytkin täytyi minun tästä syystä hylätä samojedin
kaunis tarjous ja kärsivällisesti alistua siihen kovaan
välttämättömyyteen, että vähitellen tulisin aivan läpi-
märäksi. Matkaa jatkettiin askelittain ja suuntail-
tiin milloin yhdelle milloin toiselle taholle.
Toinen kyytimies ajoi vähän edellä kevyellä reel-
lään, tutki tienoota, mikäli mahdollista oli, ja ennen
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kaikkea koetti saada selvää, mistä meidän raskaat
rekemme helpoimmin pääsisivät kulkemaan. Vii-
mein pääsimme eräälle kyytimiehille tutulle joelle.
Etuajaja riensi poroineen joelle ja lähti etsimään
kohtaa, josta meidän olisi helpompi yli kulkea.
Mutta siinä toimessa hän eksyi meistä. Toinen
kyytimies lähti häntä etsimään ja nyt istuin minä
yksinäni tundralla ainakin pari tuntia, tietämättä
minne kyytimiehet olivat joutuneet, sillä siitä, mitä
edellä kerroin, sain tiedon vasta telttaan päästyämme.
Aluksi en tiennyt edes, että saattajani olivat kadon-
neet, mutta päästyäni tästä surullisesta tosiasiasta
selville pidin varmana, että he olivat pelosta paen-
neet. En koetakaan kuvailla sisällistä tilaani. Ulko-
nainen olemukseni oli sitä laatua, että kaikki vaat-
teeni päivän kuluessa olivat tulleet läpimäriksi. Kun
kylmyys yötä vasten kävi tuntuvammaksi, jouduin
sietämättömän vilunpuistatuksen valtaan. Arvelin jo,
että minun mittani oli täysi ja valmistauduin jättä-
mään tämän elämän. Kyytimiehet kuitenkin palasi-
vat. Menimme onnellisesti joen yli, eksyimme jäl-
leen ja palasimme, mikäli kyytimiehet jälkeenpäin
kertoivat, viisi kertaa samalle joelle. Kun kuuden-
nen kerran kuljimme tietä eteenpäin, alkoivat po-
romme omin päinsä pyrkiä vasemmalle, kyytimiehet
taas pyrkivät oikealle. Viimein täytyi mukau-
tua porojen tahtoon, ja siitä oli seurauksena, että
me piankin saavuimme kylään, jossa oli seitsemän
telttaa. Koirien haukunta oli jo ennen meidän
tuloamme kutsunut samojedit teltoistaan ulos. En-
nenkuin saattajani antautuivat heidän kanssaan
puheisiin, tuli vanhempi heistä minun luokseni,
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polvistui rekeni viereen ja kevensi ilonsa runsautta
kiittämällä Jumalaa, sillä ’Hän, enkä minä, on
pelastanut sinut tänä yönä’, hän lopuksi sanoi."

Castren oli nyt saapunut Indiga-joen suulle,
muutamia virstoja Svjatoi Nos’in eteläpuolelle. Seu-
raavana päivänä hän matkusti tämän virran vartta
myöten 40—50 virstaa koillista kohden erääseen
venäläiseen taloon, jossa hän aikoi viipyä jonkun
ajan, ottaen sinne tästä yöpaikasta mukaansa erään
samojedin kielimestarikseen. Tälläkin matkalla tapasi
hänet rajuilma, joka lopulta kävi niin ankaraksi, ettei
voinut vastatuuleen hengittää eikä pitää silmiään
auki. Korvissa soi alituinen suhina, joka vaikutti
huumaavasti. Vasta puoliyön jälkeen saapui Castren
perille. „Voimani“, kertoo hän, »olivat matkan vai-
voista niin lopussa, että tuskin pysyin jaloillani.
Olin melkein kadottanut tajuntani ja silmäni olivat
tuulesta niin heikontuneet, että tuon tuostakin puskin
pääni seinään. Tuulen suhinaa en saanut korvis-
tani pois kokonaiseen vuorokauteen."

Viivyttyään 10 päivää tässä venäläisessä talossa
lähti Castren eräänä kauniina helmikuun aamuna
edelleen koillista kohden Su 1 a-nimiseen kylään.
Matkalla tapasi hän erään samojedi-ylimyksen, joka
itsemielestään ei ollutkaan mikään pieni herra, hän
kun oli päässyt starshinan apulaiseksi. Castrenia
hän kohteli arvokkaan alentuvasti, kuitenkin hyvän-
tahtoisesti, antoi hänelle porokyydin, eikä kerjännyt
viinaa tai vaatinut ylimääräistä kyytimaksua, kuten
muut samojedit tavallisesti tekivät. Vietettyään yön
eräässä samojediteltassa Castren seuraavana aamuna
saapui Sulaan, josta hän sitten seuraavana päivänä
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pääsi hevoskyydillä Pustoserskin kylään, joka
on Petshora-joen suussa.

Tämä kylä ympäristöineen oli, kuten Castren
sanoo, maapallon autioimpia paikkoja. Ei ollut
nähtävissä metsää, ei kallioita, ei kiviäkään; talvi-
seen aikaan levisi kaikkialle vain ääretön lumita-
sanko, jolla myrskytuulet alituisesti riehuivat. Ne
ovat niin rajuja, että asukkaat eivät voi niiden aikana
hankkia itselleen vettä eikä polttopuita. Ne tem-
paavat usein asunnoista katot ja kasaavat seinille
lunta katon tasalle asti.

Tällä kolkolla seudulla Castren oleskeli nyt pa-
rin kuukauden ajan. Pustosersk on nimittäin
samojedien keskuspaikkoja. Sinne heitä tulee kau-
pantekoon sekä lännestä että idästä käsin. Näin oli
Castrenilla tilaisuutta samojeditutkimuksiin runsaassa
määrässä. Tundroilta tulleiden samojedien joukosta
hän tosin ei voinut saada ketään kielioppaakseen,
siksi humalaisia ne aina olivat, mutta hän sai kui-
tenkin tutkia heidän olojaan ja tapojaan. Kieliopin-
noissaan hän käytti hyväkseen muutamia Pusto-
serskin ympäristölle asettuneita kerjäläis-samojedeja
sekä erästä samojedia, joka oli pienestä pitäen saa-
nut kokea moninaisia vaiheita myöhin lapsena
orjaksi itaralle ja tylylle venäläiselle, joutui sitten
erään säälivän virkamiehen hoitoon saaden häneltä
myöskin opetusta, mutta, kun tämä virkamies pian
senjälkeen erotettiin virastaan, läksi kerjäläisenä
maailmaa kiertämään, antautui sotamieheksi, mutta
ei heikon terveytensä vuoksi siksi kelvannut, aset-
tui viimein Pustoserskin läheisyyteen, rakentaen itsel-
leen ja venäläiselle vaimolleen sinne asunnon. Pal-

7
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jon maailmaa kokeneena ja jonkun verran opetus-
takin saaneena oli hän melkoisesti muita samoje-
deja älykkäämpi, ja Castrenille oli hänestä paljo
hyötyä. Hänen kanssaan Castren kävi lähitienoon
samojediteltoissa ja olisi käynyt useamminkin, ellei-
vät sinä talvena vallinneet hirmumyrskyt olisi estä-
neet. Niiden ankaruudesta kertoo Castren;

»Varhain eräänä aamuna kävi isäntäni luonani
ja kielsi minua sinä päivänä lähtemästä tavalliselle
kävelylleni, koska myrsky hänen vakuutuksensa mu-
kaan raivosi aivan tavattomalla voimalla. Minä en
totellut tätä hyvää tarkoittavaa neuvoa, uteliaisuus
yllytti minua lähtemään ulos. Hiivin hyvin varo-
vasti portaita alas ja pääsin alimmalle astinlaudalle.
Tähän asti oli talo vähän suojannut minua tuulelta,
mutta kun minä nyt astuin maahan, tunsin että
myrsky oli minua voimakkaampi ja tartuin kiireen
kaupalla molemmin käsin käsipuuhun. Nyt sain
kestää ankaran taistelun ilman näkymättömiä henkiä
vastaan. Minun oli otettava vain yksi ainoa askel,
mutta tämä askel vaati kaikki voimani. Epätoivoi-
sin ponnistuksin onnistuin viimein pääsemään ilman
herraksi, mutta kun palasin kamariini, olivat voi-
mani niin lopussa, etten jaksanut nousta sänkyyni,
vaan vaivuin hervottomana ja melkein tajuttomana
lattialle."

Kun samojedit lakkasivat käymästä Pustosers-
kissa, päätti Castren huhtikuun alussa siirtyä 250
virstaa etelämmäksi Us 11 syl ma n venäläiseen ky-
lään, jossa kuuleman mukaan tundra-samojedeja
vielä oli tavattavissa. Tämän kylän tienoilla alkoi-
vat raaat käydä ylävämmiksi ja metsäisiksikin. Mutta
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sen asukkaat olivat mitä raaimpia ja umpiuskoi-
simpia starovertsejä. He elivät juoppoudessa, siveet-
tömyydessä ja laiskuudessa, mutta pitivät itseään
ainoina taivaan perijöinä ja halveksivat kaikkia
muita. Protestanttista Castrenia ei tietysti katsottu
suopein silmin, ja pian oli hänestä liikkeellä mitä
kummallisimmat jutut: hän oli noita, murhapolttaja,
kaivojen myrkyttäjä, pahojen henkien liittolainen.
Kerrottiin muun muassa, että hän oli lunta kaiva-
malla aikaansaanut maanalaisen parahduksen sekä
salamoita ja ukkosenjyrinää, jonka jälkeen maa oli
auennut ja sarvipäinen hirviö noussut sieltä pilviin
ja sitten hirveällä rääkynällä pudonnut Petshora-
jokeen. Kaikista näistä jutuista sai Castren tiedon
eräältä grusialaiselta ruhtinaalta, joka eli täällä met-
sänhoitajana, mutta nuoruudessaan oli suorittanut
sotapalvelustaan Suomessakin, josta hänellä oli hy-
vin hyvät muistot. Hän kohteli Castrenia erittäin
ystävällisesti ja kävi joka päivä hänen luonaan.
Eräänä aamuna tuli hän jo kello 6, tuskan ja pelon
vallassa. Hän oli saanut tietää jostakin vaaralli-
sesta salahankkeesta Castrenia kohtaan ja pyysi että
tämä joko pysyisi kamarissaan tai ulkona liikkues-
saan käyttäisi suojanaan kahta voimakasta miestä,
jotka hän lupasi hankkia. Castren lähti kuitenkin
tavalliselle kävelylleen eikä uskonut minkään vaaran
olevan tarjona keskellä päivää. Mutta yhtäkkiä
näki hän noin 25 henkeä, joukossa naisiakin, syök-
syvän ulos kapakasta. Hurjasti huutaen ympäröi-
vät he Castrenin ja tarttuivat hänen käsiinsä ja
vaatteisiinsa. Castren sai kuitenkin temmatuksi
oikean kätensä irti, ja kun hän nyt suuttumuksen
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vallassa kohotti sen ylös, niin koko lauma lähti
pakoon piiloutuen läheisiin huoneisiin. Castren sai
nyt olla koko päivän rauhassa, mutta yöllä vartioi
hänen asuntoaan kolme miestä, joista kahdella oli
pyssyt. Castren arveli heidän yrittävän tunkeutua
hänen huoneeseensa ja ryhtyi puolustustoimiin.
Mitään hyökkäystä ei kuitenkaan tehty. Vartijat
tahtoivat vain saada todetuksi, liikkuiko Castren,
kuten kerrottiin, öisin ulkona kaivoja myrkyttä-
mässä ynnä muita paholaisen vehkeitä harjoitta-
massa. Valvottuaan koko yön lähti Castren seu-
raavana aamuna virkistyäkseen kävelylle. Kun hän
palasi, näki hän suuren ihmisjoukon, useampia sa-
toja henkiä, tielle kokoontuneena. Oli vaaranalaista
mennä sitä kohden, mutta vielä vaarallisempaa olisi
ollut kääntyä takaisin, koska villin joukon rohkeus
olisi siitä lisääntynyt. Castren päätti mennä päin,
tuli mitä tuli. Mutta ennenkuin hän saavutti jou-
kon, huomasi hän polun, joka johti sen sivutse
Castrenin asuntoa kohden. Hän poikkesi tälle oiko-
tielle, käveli nopeasti ja pääsi joukon ohitse, ennen-
kuin se ennätti uutta hyökkäyssuunnitelmaa keksiä.
Se osoitti nyt urheuttaan ainoastaan kovalla huu-
dolla.

Tuskastuneena tällaisesta raakuudesta ja vai-
nosta jätti Castren tunnin kuluttua koko kylän ja
matkusti 100 virstaa etelämpänä olevaan Ishemskin
kylään, joka on Petshoran lisäjoen Ishman varrella ja
jossa asui syrjäänejä. Kylä oli vieraanvaraisuudes-
taan tunnettu, mutta Castrenin oli siellä vaikea
saada asuntoa muuten kuin turvautumalla paikalli-
seen virkamieheen. Kylään oli nimittäin jo saapu-
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nut maine Castrenin paholaisvehkeistä. Asukkaat
rauhoittuivat kuitenkin jonkun verran, kun virka-
mies ja hänen rouvansa sekä ymmärtäväisemmät
talonpojat puhuivat heille järkeä. Castren viipyi
kylässä koko kelirikon ajan, tutkien sikäläistä samo-
jediraurretta sekä syrjäänien kieltä ja kansallisuutta.
Vaikka syrjäänit*) tällä seudulla olivatkin saaneet
paljon vaikutuksia venäläisiltä, saattoi Castren kui-
tenkin havaita heissä monta piirrettä, jotka osoitta-
vat heidän suomensukuisuuttaan: miettiväisyyttä, vaka-
vuutta ja suoruutta, hyväntahtoisuutta, rehellisyyttä
ja sanassaan pysymistä, sekä näiden rinnalla viek-
kautta, epäluuloisuutta ja kateutta. Enimmin Castrenia
oudostutti naisen halpa asema syrjäänien keskuudessa.
Hän on naimisissa melkein kuin miehensä orja.

Ishemskissä ja sen ympäristössä viipyi Castren
kesäkuun loppupuolille, jolloin hän siirtyi 400 virstaa
idemmäksi samojedialueelle pieneen Kohva n kylään.
Matka suoritettiin kalastajaveneellä Ishma, Petshora
ja Uusa-jokia myöten ja kesti 15 päivää. Jokien
rannoilla oli metsiä ja niittyjä, mutta sääsket ja keski-
kesän kuumuus estivät luonnon kauneudesta nautti-
masta. Sattui matkalla myös tapaturma, joka olisi
voinut päättyä hyvin pahasti. Veneen masto aivan
odottamatta kaatui vasten Castrenin päätä ja olisi

*) Syrjäänit suomensukuinen kansa, joka asuu hajallaan ve-
näläisten ja samojedien keskuudessa Arkangelin, Vologdan, Per-
min ja Vjatkan kuvernementeissa. Lukumäärä lähemmä 300,000
henkeä. Harjoittavat etupäässä maanviljelystä, mutta myöskin
muita elinkeinoja ja varsinkin kauppaa, ollen pohjois-Venäjän
kauppaliike etupäässä heidän käsissään. Syrjääneillä on jonkun
verran omakielistä kirjallisuuttakin.
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vammaankin vienyt häneltä hengen, elleiyksi soutajista
olisi sattunut olemaan lähellä jaehkäisyt iskun voimaa.

Kohvan kylässä vietti Castren loppukesän, asuen
erään samojediperheen kurjassa asunnossa, kuu-
muuden ja kosteuden, sääskien ja syöpäläisten sekä
kirkuvien lasten vaivaamana. »Vaikka olinkin tottu-
nut työskentelemään moninaisissa olosuhteissa, oli
minun kuitenkin perin vaikea pitää täällä ajatuksi-
ani koossa ja usein paettava asunnon alla olevaan
kellariin. Tässä maanalaisessa asunnossa minä kir-
joitin syrjäänin kielioppini, vaikka täälläkin rotat
ja hiiret häiritsivät työtäni. Samojediopinnoitani,
jotka Kohvassa olivat minulla pääasiana, täytyi
minun harjoittaa yläkerrassa, koska minun opetta-
jani pelkäsi maanalaisuutta eikä mielellään astunut
sen helmaan. Muuten minä päivittäin vaelsin met-
sissä, ammuin sorsia, poimin lakkoja jakoetin sanalla
sanoen hankkia itselleni parempaa ravintoa, kuin
mitä samojedit tavallisesti toivat pöydälleni.“

Kolwasta läksi Castren syyskuun 16 p:nä itään
päin Uraalivuoria kohden. Hänen tarkoituksenaan
oli nyt, kun hän oli Europan puoleisiin samojedei-
hin monipuolisesti tutustunut, vieläpä perehtynyt
syrjäänienkin kieleen, siirtyä Aasian puolelle ryhty-
äkseen täyttämään sitä tehtävää, jonka Pietarin Tie-
deakatemia hänelle oli määrännyt ja josta tuonnem-
pana lähemmin. Tällä kohtaa vain vielä mainit-
semme, että siitä retkikunnasta, jonka tiedeakatemia
oli aikonut Siperiaan lähettää, ei lopultakaan koko-
naisuudessaan tullut mitään, sen ainoaksi suoritta-
jaksi jäi yksin Castren. Mutta sitä suurempi mer-
kitys tuli nyt Castrenin tutkimusmatkoilla olemaan.
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Alkumatka Kohvasta käsin suoritettiin laivalla
Petshora-joen Uusa nimistä lisäjokea myöten. Cast-
ren oli liittynyt muutamiin syrjääniläisiin kauppiai-
siin, jotka matkustivat Siperiaan Obdorskin pikku
kaupunkiin, joka oli Castreninkin matkan päämää-
ränä. Vene oli n. s. kajuk, suurenpuoleinen kan-
nellinen purjealus, jossa on vain yksi masto ja etuosa
on takaosaa leveämpi. Matkalla oli enimmäkseen
myötätuuli, joten päästiin jommoisellakin vauhdilla
eteenpäin vastavirtaakin. Haittana oli laivan mu-
kaan otetusta hapanneesta kalasta ja pilaantu-
neesta lihasta lähtevä löyhkä sekä kannen hataruus,
sen kun sadevesi läpäisi, joten kannen alla täytyi
etsiä suojaa jonkinmoisten teittäin alla. Seudut,
joiden läpi kuljettiin, olivat asumattomia ja viljele-
mättömiä, vaikka niillä Castrenin mielestä olisi
voitu harjoittaa maanviljelystä ja karjanhoitoa. Ran-
noilla näki usein kettuja, naaleja, karhuja ja muita
petoja juoksentelemassa pitkin rantoja.

Kerran yöllä ankkurissa oltaissa tuli kova myrsky
ja sade. Vesi virtasi kannen alle, ei ollut teltoista-
kaan enää suojaa. „Minä makasin I*, kertoo Cast-
ren, «kauan hiljaa ja mietiskelin tilannetta, joka
minulle useammin kuin yhden kerran on tuottanut
päänvaivaa: oliko minun jätettävä puoliksi kastu-
nut toinen sivuni kokonaan oman onnensa nojaan
ja etsittävä suojaa vain toiselle, vai antaisinko kumpai-
senkin veljellisesti jakaa saman kohtalon**. Silloin
kuuli hän tulen räiskettä kajukin etukeulasta. Tar-
kastettuaan näki hän, että tulen edessä liikkui omi-
tuinen ihmisolento, puettu karvaiseen poronnahka-
vaippaan, josta riippui kaikenvärisiä kankaanheta-
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leita. Päätä, hartioita ja osaa kasvoista peitti ah-
mannahkainen varuste, koristettu kiittävillä messin-
kilevyillä, jotka helisivät selässä. Ahmannahan
sisästä näkyi kaksi mustaa säkenöivää silmää, pak-
sut huulet ja leveät sieramet. Tämä olento kumar-
teli tulen edessä joka ilmansuunnalle, asettui sitten
jalat ristissä istumaan tulen eteen, huudahti „huhu
hu“ ja alkoi hiljaa lyödä rautapeltiä, jonka päällä
tuli oli. Castren ymmärsi nyt että tässä oli kysy-
myksessä samojedilainen tuulien manuu. Manaaja
oli samojedilainen nainen, joka oli ollut laivassa
tähän asti näkymättömissä. Castren päätti nyt
yllättää tuon naisen ja ilmestyi äkisti etukeulaan.
Nainen säikähti ensin, mutta sanoi sitten tyynesti:
*Lämmittele tulen edessä, sillä tuuli on kylmä ja
sinun vaatteesi ovat läpimärät*. Eukko nähtävästi
tahtoi ystävällisyydellään saada Castrenin olemaan
muille puhumatta näistä hänen yöllisistä vehkeis-
tään. Tämä yllätys sai myös sen aikaan, että Cast-
ren nyt helposti sai eukolta urkituksi samojedien
noitasalaisuudet, joita ei muuten helposti paljasteta.

Eukolta sai Castren nyt muun muassa tietää,
että samojedit uskovat ainoastaan tadibein eli noi-
tain olevan kuolemattomia; muut ihmiset raukeavat
kuolemansa jälkeen olemattomiin, sittenkun ruumis
on haudassa lahonnut. Mutta toiselta puolen he
taas uskovat, että ihmiset voivat elävinä nousta tai-
vaaseen. Jos joku pahanilkinen ihminen katoaa
tundroilla jäljettömiin, sanotaan hänen joutuneen
karhun syötäväksi; mutta jos joku hyvänä pidetty
ihminen näin katoaa, pidetään varmana että hän
on noussut taivaaseen. Eräs venäläinen lähetys-
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saarnaaja oli tahtonut herättää samojedeissa mielty-
mystä kristinuskoon kertomalla Eliaan taivaaseen
nousemisesta, mutta samojedit kuuntelivat sitä aivan
välinpitämättöminä ja yksi heistä tokaisi: »Minun
veljeni meni myöskin taivaaseen jokukuukausi sitten

Eräällä Uusa-joen kohdalla tavattiin joukko ishe-
miläisiä syrjääniläisiä talonpoikia, jotka olivat
menossa porokarjojensa luo. Yhdyttiin heidän kans-
saan puheisiin ja pyydettiin heidät kajukkiin pie-
nelle kestitykselle. Pöytänä oli alaspäin käännetty
tynnyri. Juotiin aluksi teetä, sitten myöskin konjak-
kia, ja syrjäänit alkoivat tulla puheliaalle tuulelle.
Castren päätti käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja
tiedustella, miltä kannalta syrjäänit katselevat samo-
jedien elämää ja suhtautumistaan siihen. Samojedit
syyttävät yleensä syrjäänejä siitä, että näinä, samoin
kuin venäläisetkin uutisasukkaat, ovat vääryydellä
ja petoksella saattaneet samojedit surkeaan taloudel-
liseen asemaan. Syrjäänit puolestaan pitävät itseään
samojedien hyväntekijöinä ja koettavat keksiä me-
nettelylleen oikeudellisia perusteita. Niinpä tässä-
kin tilaisuudessa yksi syrjääneistä yksinkertaisesti
piti Jumalan sallimuksena, että samojedit ovat jou-
tuneet syrjäänien palvelijoiksi ja että se on ollut
samojedeille suureksi eduksi, koska he siten ovat
saaneet opetusta jumalallisissa ja inhimillisissä asi-
oissa. Toinen syrjääni myönsi, että heidänkin jou-
kossaan on monta petturia ja ilkiötä, varsinkin niissä,
jotka vaeltavat tundroilla, mutta hänen mielestään
sellaisista oli syrjääneille yhtä paljon haittaa kuin
samojedeillekin, koska syrjäänienkin porolaumat
yhtä usein joutuivat noiden rosvojen saaliiksi.
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Kolmas syrjääni tuumi, että samojedit eivät osaa
porojaan käyttää omaksi eikä muidenkaan hyödyksi,
kun ne sitävastoin syrjäänien omina tuottavat mitä
moninaisinta hyötyä koko maakunnalle. Näin syr-
jäänit puolustelivat itseään, ottamatta lukuun, että
samojedit heikompana puolena olivat joutuneet ah-
dinkotilaan, joka uhkasi riistää heiltä elämisen ja ole-
misen mahdollisuudet.

Vastatuuli ja Uusajoen virtavuus hidastuttivat vene-
matkan loppuosaa, mutta matkue saapui kuitenkin
27 p. syyskuuta ensimmäiseen pysäyspaikkaan. Se
oli pieni asumaton mökki Uusan rannalla, noin 40
virstan päässä Uraalista.

Tähän mökkiin asettui nyt koko matkue, yhteensä
15 miestä, odottamaan talven tuloa. Castrenia suu-
resti arvelutti jäädä tähän ahtaaseen, likaiseen, kuu-
maan ja savuiseen tupaan, jonka vuoksi hän olisi
halunnut lähteä jalan eteenpäin Obdorskiin asti,
mutta matkatoverit kuvailivat sellaisen matkan niin
vaaralliseksi, etteivät voineet antaa hänelle miehiä
oppaiksi. Kokonainen kuukausi täytyi Castrenin nyt
oleskella tässä mökissä ja tässä seurassa. Asunnon kur-
juuden lisäksi tuli vielä, että syrjääniläiset matkatoverit

rupesivat päivä päivältä yhä enemmän juopottelemaan
ja käyttäytymään siivottomasti. Voimme kuvitella, mitä
kärsimyksiä Castrenilla tämän kuukauden aikana oli
kestettävänä. Päivisin koetti hän liikkua ulkonaympä-
ristössä, mutta siitä ei ollut suurtakaan iloa tai vaihte-
lua, kun seutu oli surkean yksitoikkoista tundra-aavik-
koa, jolla ei nähnyt juuri muuta kasvullisuutta, kuin
siellä täällä matalia pajupensaita ja harmaata peu-
ransammalta.
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Uraalin yli Obdorskiin.

Lokakuun lopulla tuli viimein kauan ikävöity
talvi. Syrjäänien porot saapuivat, ja pian muodos-
tui porokaravaani, jossa oli 150 rekeä, kutakin vetä-
mässä kaksi poroa. Matka edistyi hyvin hitaasti.
Täytyi yöpyä useat kerrat välillä. Siltä varalta oli
matkueen mukana telttatarpeita. Teltoissa voitiin
myöskin tehdä tuli rautalevyn päälle ja keittää siinä
ruokaa. Keittäminen on tundroilla kuitenkin sivuasia.
Sekä samojedit että syrjäänit ja venäläiset, sivisty-
neetkin, ovat tottuneet tällaisilla matkoilla syö-
mään lihaa ja kalaa raakana. Varsinkin jäätynyttä
kalaa pidetään myöskin suojeluskeinona kerpukkia
vastaan. Usein on myös vaikea saada polttopuita
taikka on rajuilman vuoksi mahdoton pystyttää telt-
taa. Silloin on turvauduttava raakaan lihaan. Tämän
matkueen telttaöistä kertoo Castren:

„Kun teltta on saatu pystyyn ja illallinen on val-
mistumassa, hiipii yksi toisensa jälkeen hiljalleen
telttaan, etsii itselleen mukavan tilan lieden läheltä
ja istuu sitten tyytyväisenä suloisesti höyryävän padan
ääressä. On kuitenkin meidän kirjavassa piirissämme
huomattavissa suuri erilaisuus siihen tapaan nähden,
jolla kukin nauttii olemassaolostaan. Venäläinen lau-
laa iloisia lauluja, puhuu kokkapuheita ja pitää lystiä.
Syrjääni lukee rukouksia, kertoo legendoja ja pitää
moraalipuheita. Samojedi istuu hiljaa ja kuuntelee
tarkkaavaisena viisaampien puhetta. Vain yksi viime-
mainituista antaa äänensä joskus kuulua. Syrjäänit
pitävät häntä hulluna, mutta hänen hulluutensa ilme-
nee vain siinä, että hän nauraa kaikelle ja leikilli-
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syyden aseella torjuu kaikki moitteet ja loukka-
ukset, toverien ivan ja pilkanteon. Ettei hän suin-
kaan ollut hullu, sen huomasin täysin selvästi seu-
raavalla leiripaikailla, jossa sattui seuraava tapaus.
Kun illallinen oli syöty, olisi tahdottu antaa aterian
jäännökset samojedille, mutta kun hänellä ei ollut
ristinmerkkiä kaulassa, pelättiin että hän saastuttaisi
vadin ja siten siirtäisi pakanallisen syntisaastansa
pelastettuihin sieluihin. Kun seurue istui tätä tär-
keätä seikkaa huolestuneena miettien, loi samojedi
kasvoilleen surullisen, puoli-itkevän ilmeen, otti lä-
hellä olevan jääpalan ja alkoi hyvin innokkaasti han-
gata kielipahaistaan puhtaaksi. Tätä eljettä pidettiin
hulluudenilmauksena, mutta sillä oli kuitenkin se vai-
kutus, että samojedin eteen pantiin heti ruokavati. Py-
hin syrjääneistä alkoi nyt kuitenkin heti suojata itseään
saastutusta vastaan manausrukouksella, jonka hän
luki venäläisestä rukouskirjasta. Lukiessaan huomasi
hän sivun reunustassa sanat «Kristuksen pääsiäinen".
Muistaen pian tulevan raskaan paastonajan, lopetti
hän lukemisensa ja heitti kirjan nurkkaan huudahtaen:
«vie sun p—le". Kaiketi luuli hän nyt kuitenkin olevan-
sa turvattuna kaikkea saastutusta vastaan ja asettui le-
vollisena nukkumaan."

Lokakuun 31 p:n illalla leiriytyi matkue Uraali-
vuoren juurelle. Yöllä rupesi satamaan ja sitä kesti
kaksi vuorokautta, jolla ajalla matkaa ei voitu jatkaa.
Marraskuun 3 p:n aamu oli kirkas ja tyyni. «Nyt
minä ensin kerran", sanoo Castren, „näin Uraalin sen
täydessä komeudessa sen aaltomaiset, pilven-
korkuiset huiput tähtiloiston ympäröiminä. Yl-
väänä kohotti niiden keskellä „ Uraalin Ruhti-
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nasal)valkeata päätään ja lukemattomat tähdet kiiluivat
sen yllä. Niiden välkähtelevä valo valui kuin henki
»Ruhtinaan" kasvojen yli ja teki kivettyneet piir-
teet eläviksi. »Huomaat että Ruhtinas on tänään
lempeä, mutta voi se ottaa itselleen toisenlaisenkin
muodon", sanoi edellä mainittu samojedi, joka huo-
maamatta oli hiipinyt minun viereeni. Ja hän ker-
toi niistä valtavista myrskyistä, jotka raivoavat Uraa-
lilla ja voivat vierittää kiviä ja kallioitakin vuoren
rinnettä alas. Useat hänen veljistään olivat myrskyn
käsissä menettäneet henkensä Uraalin yli kulkiessaan.
Niin pelätty on Uraalin Ruhtinas samojedien kesken,
etteivät he koskaan uskalla lähteä kulkemaan vuoren
yli, elleivät ensin ole lepuuttaneet porojaan muutamia
päiviä vuoren juurella. Levänneillä poroilla men-
nään vuoren yli yhdessä päivässä.

Onnellisesti pääsi matkue erästä solaa pitkin
Uraalin yli, mutta vuoren itäpuolelle päästyä nousi
ankara myrsky. Se tyyntyi kuitenkin illalla, ja seu-
raavana päivänä (4 p. marraskuuta) voitiin jälleen
matkata eteenpäin kaakkoista ilmansuuntaa kohden
metsäisten seutujen läpi. Kolmen päivän vaivalloisen
matkan jälkeen noustiin eräälle ylängölle, josta jo
saattoi nähdä Ob-joen. Se ei ollut vielä mennyt
jäähän, jonka vuoksi Castren kulki loppumatkan
ostjakkilaisella veneellä Obdorskin pikkukaupun-
kiin. Hän saapui sinne 9 p. marraskuuta, oltuaan
yhtä myötää matkalla lähes kaksi kuukautta. Castren
sanoi, että se olivaivalloisin matka, minkä hän milloin-
kaan oli suorittanut.

*) Tällä nimellä samojedit tarkoittavat vuorijonojen korkeimpia
huippuja.
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Tulostaan Obdorskiin kirjoittaa Castren:
»Vaikka viimeinen pitkä ja vaivalloinen matka

oli kuluttanut voimani loppuun, turmellut terveyteni
jalannistanut rohkeuteni, tunsin kuitenkin Obdorskiin
saavuttuani iloa ja onnea sen johdosta, että minä
nyt viimeinkin olin Aasia-äidin kunnioitetulla maan-
kamaralla ja hengitin sitä ilmaa, joka on sytyttänyt
ensimmäisen elonkipinän isiemme rintaan ja yhä
edelleen pitää elossa monia heidän surkuteltavista
veljistään. Kohtalo on ajellut heitä, toisia Uraalin
kylmille ylängöille, toisia Jäämeren vielä kylmem-
mille aavikoille, ja heidän henkeänsä sitoo kahle,
melkein yhtä kova kuin se jää, joka kahlehtii luon-
non sydämen heidän nykyisessä kotimaassaan. Tämä
kahle on raakuuden, pimeyden, viileyden kahle.
Tosin liittyy tähän raakuuteenkin monta kaunista,
rakastettavaa ominaisuutta, ja minusta on joskus
tuntunut siltä kuin niin sanottujen luonnonkansain
selvä vaisto, viaton mieli ja hyväsydämisyys saat-
taisi koko europalaisen viisausrihkaman häpeään;
mutta näillä erämaamatkoillani olen minä ikäväk-
seni samoissa luonnonkansoissa paljon kauniin, hyvän
ja jalon ohessa huomannut niin paljon inhoittavaa
ja eläimellistä raakuutta, että minä lopullisesti kui-
tenkin enemmän säälin kuin rakastan heitä. Tämä
kokemus ei kuitenkaan vähentänyt minun ilontun-
teideni lämpöastetta, kun minä nyt vihdoinkin olin
unelmieni maassa, kansanheimojen keskellä, jotka
etäämpää tai lähempää polveutuvat Kaleva-äidistä."

Näistäkin Castrenin sanoista huokuu se suoma-
lainen innostus, jonka valtaamana Castren oli lähte-
nyt näille kaukaisille tutkimusmatkoilleen. Hän ei
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tieteelle etsinyt Jäämeren rannoilta vain uusia, ennen
tuntemattomia kansoja, vaan hän etsi suomen-
sukuisia kansoja.

Ostjakkien parissa.

Pieni Obdorskin kaupunki, johon hän nyt oli
saapunut, on läntisen Siperian pohjoisin siirtokunta,
lähellä Ob-joen laskua Jäämereen. Asukkaat siinä
olivat kunnottomia venäläisiä ja syrjäänejä, jotka
harjoittivat kauppaa ympäristön ostjakkien ja samo-
jedien kanssa käyttäen hyväkseen näiden tottumat-
tomuutta ja herkkäuskoisuutta. Useimmat näistä
alkuasukkaista olivat joutuneet Obdorskin kauppiai-
den velallisiksi ja olivat pakotetut myömään heille
tavaransa polkuhinnoista. Seurauksena siitä oli
alkuasukkaiden yhä lisääntyvä köyhtyminen ja jou-
tuminen yhä suurempaan riippuvaisuuteen näistä
tunnottomista kauppiaista. Se pikku yhteiskunta,
jonka keskuuteen Casren nyt oli joutunut, oli siis
kaikkea muuta kuin viehättävä. Asujanten siveel-
linen kanta oli kovin alhainen, eivätkä ulkonaiset-
kaan olosuhteet olleet kehuttavia. Asunnot olivat
hataria ja likaisia, jos kohta jotkut äveriäämmät
pöyhkeilivät komeilla huonekaluilla ja muulla ylel-
lisyydellä. Alkuasukkaiden tapaan söivät obdorski-
laisetkin raakaa kalaa ja lihaa. Castrenia kohtaan
heillä oli paha silmä, kun huomasivat hänen työs-
kentelevän paljon alkuasukkaiden parissa ja tekevän
heistä muistiinpanoja. Olihan muka se vaara lä-
hellä, että Castren vehkeilisi alkuasukkaiden hyväksi
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ja saisi aikaan supistuksen kauppiaiden tulolähtei-
siin! Mutta kaikista näistä ikävistä puolista huoli-
matta oli Castrenilla nyt täällä sopiva tutkimus-
paikka. Obdorskin ympäristöllä majaili paljon ost-
jakkeja ja samojedeja, ja juuri tähän vuodenai-
kaan oli Obdorsk seisovana markkinapaikkana,
jonne alkuasukkaat tulivat myymään tavaroitaan:
ketun, naalin, suden ja jääkarhun nahkoja,
poronnahasta valmistettuja vaatteita, höyheniä,
poronlihaa, jäätynyttä sampea, mammutin luuta
y. ra. Näitä vastaan he saivat kauppiailta
jauhoja, leipää, tupakkaa, patoja ja kattiloita,
lasia, veitsiä, neuloja, nappeja, helmiä y. m.
Julkinen paloviinan kauppa ei ollut Obdors-
kissa luvallinen, mutta sitä kuitenkin jonkun ver-
ran lääkärien suostumuksella saatiin myydä; seu-
rauksena oli, että alkuasukkaat Obdorskissa käy-
dessään tällä tavaralla »hoitivat terveyttään“ par-
haansa mukaan, minkä kyllä saattoi huomata hei-
dän käytöksestään. Omtituista oli muuten huomata,
kuinka alkuasukkaat tekivät kauppojaan salavihkaa;
mitään julkista kaupantekoa ei ollut nähtävissä.
Tämä johtui siitä, että he veivät tavaransa velko-
jilleen, ja ne, jotka parempia hintoja saadakseen
koettivat niitä muille myydä, olivat pakotetut sen
tekemään salaisesti.

Täällä Castren nyt tutustui toiseen suomalaiseen
kansanheimoon, ostjakkeihin, joiden sukulaisuus
suomalaisten ja unkarilaisten kanssa on kielellisillä
perusteilla vielä ilmeisempi, kuin samojedien. Tä-
mäkin heimokunta on pieni, noin 20,000 henkeä;
elää hajaantuneena luoteis-Siperiassa, etupäässä Obin
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ja muutamien sen lisäjokien varsilla. Se elää
kalastuksella, metsästyksellä ja poronhoidolla. Var-
haisempina aikoina on tämä kansakunta ollut paljoa
voimakkaampi, kuin nykyään, jolloin se, jaksamatta
vastustaa venäläisten mukana tulevan kulttuurin hei-
kentävää ja turmelevaa vaikutusta, on joutunut sekä
aineelliseen että henkiseen rappiotilaan. Heillä on
aikoinaan ollut jonkinmoinen valtiollinenkin järjes-
telmä: ruhtinaita, linnoja, sotaväkeä, alkeellista teolli-
suutta y.m. Heidän nykyiset sankarirunonsa ja tarunsa
vielä kuvailevat noita muinaisia suuruudenaikoja.

Ruhtinaita ei ostjakeilla enää ole. Castrenin
aikoina oli Obdorskin ostjakeilla vielä kaksi ruhti-
nasta. Venäläisen hallintojärjestelmän ohessa, joka
vähitellen on astunut kansanomaisen sijalle, ovat
ostjakit kuitenkin säilyttäneet vanhan yhteiskunta-
järjestyksensä pohjamuodot He jakautuvat sukui-
hin, jotka kukin muodostavat yhteiskunnallisen koko-
naisuuden. Suvun etupäässä on vanhin, joka yllä-
pitää järjestystä ja sopua suvun keskuudessa. Kaikki
saman suvun jäsenet tuntevat läheisen keskinäisen
yhteytensä ja auttavat toisiaan, rikas jakaen hy-
vyyttään köyhempien kanssa.

Otsjakit ovat, muutamia Obdorskin ympärillä
vielä pakanuudessa eläviä lukuunottamatta, nimelli-
sesti kristityitä, mutta todellisesti vielä puolipaka-
noita.

Castren perehtyi Obdorskissa ostjakkien vanhaan
pakanalliseen uskontoon. Sillä on paljon yhtäläisyyttä
samojedien uskonnollisten käsitysten kanssa. Ostja-
keillakin on ylijumala, Turum, joka hallitsee maail-
maa ja ylläpitää siinä oikeutta. Häntä ei voi lähes-

s
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tyä rukouksilla eikä uhreilla, hän puhuu vain ukko-
sen ja myrskytuulen pauhussa. Mutta on olemassa
paljon pienempiä jumalia, joita ostjakki voi asiois-
saan lähestyä. Nämä ovat joko koko suvun yhtei-
siä jumalia tai yksityisten kotijumalia. Ne ovat
joko puusta ihmisen muotoon veistettyjä kuvia tai
ovat omituisennäköisiä kiviä ynnä muita merkillisiä
esineitä. Varsinkin koko suvulle yhteiset jumalan-
kuvat koristellaan punaisilla vaatteilla, kaulavitjoilla
ja muilla koristeilla. Sukujumalat säilytetään yhtei-
sessä jurtassa (majassa), joka siten on temppelin
tapainen. Kotijumalat kuljettaa ostjakki matkoil-
laan mukanaan erityisessä reessä, samoin kuin samo-
jeditkin. Yhteisiä jumalia lähestytään aina noita-
papin välityksellä. Tärkeänä välikappaleena on tällä
noitarumpu, jolla hän herättää jumalan huomion.
Noita on saavinaan jumalalta tietoja, jotka vain hän
pystyy kuulemaan. Toimitukseen liittyy aina uhri;
teurastetaan yksi tai useampiakin poroja, joiden liha
samassa tilaisuudessa syödään. Nahka ja sarvet
ripustetaan pyhiin puihin jumalan kunniaksi.

Tällaista on ostjakkien jumalanpalvelus. Pyyde-
tään noitapapin välityksellä jumalien neuvoa ja
apua kaikenmoisia maallisia tarkoituksia varten.
Ja jos jumalat vaativat liian suuria uhreja, voi noita
moittia heitä liiallisesta kiskomishalusta ja tinkiä
uhrit pienemmiksi. Kuitenkin vietetään suurempia-
kin sukujen keskeisiä uskonnollisia juhlia, varsin-
kin syksyllä, kun poro-ostjakit palaavat tundroilta
kalastajaostjakkien pariin. Niihin kootaan eri suku-
jen jumalat yhteen. Eräs sellaisessa juhlassa läsnä-
ollut kertoi siitä Castrenille seuraavasti:
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„ Juhla alkoi kello 8 illalla ja päättyi vasta kello
2 yöllä. Sen alkaessa juoksentelivat lapset jurttain
edustalla kutsuen ostjakkeja jumalanpalvelukseen.
He huudahtelivat tällöin outoja, villejä ääniä ja
käyttäytyivät kuin olisivat olleet säikähdyksissään.
Nyt kokoonnuttiin jumalanpalvelukseen määrättyyn
jurttaan. Astuttuaan sinne kääntyi jokainen ost-
jakki kolme kertaa ympäri jumalankuvan edessä
ja asettui sitten jurtan oikealle puolelle, joko sivu-
osastoon tai lattialle. Kukin puheli naapurinsa
kanssa ja teki mitä halutti. Jurtan vasempi puoli
oli erotettu väliverholla, jonka taakse muutamat
menivät pyörähdettyään samoin kuin muutkin kol-
me kertaa ympäri jumalan kuvan edessä. Kun
kaikki olivat kokoontuneet, kalisteli noita sapeleilla
ja rautakärkisillä keihäillä, jotka ennemmin oli
tuotu jurttaan ja laskettu tankojen päälle juraalan-
kuvan eteen. Sitten hän antoi jokaiselle läsnäoli-
jalle, paitsi naisille, jotka myös olivat jonkin väli-
verhon takana, sapelin ja keihään, otti itse kumpai-
seenkin käteensä sapelin ja asettui selin jumalan-
kuvaa kohden. Toiset ostjakit asettuivat aseineen
riveihin pitkin huonetta, ja jotkut olivat samalla
tavalla järjestettyinä sivuosastoissa. Sitten pyörähti-
vät kaikki yhtaikaa kolme kertaa ympäri ja pitivät
samalla miekat ojennettuina suoraan eteenpäin.
Noita löi kahta sapeliaan toisiaan vasten, ja nyt
alkoivat kaikki hänen komennostaan huutaa ,hai“
erilaisilla äänillä, tehden samalla ruumiillaan keinu-
van liikkeen puolelta toiselle. Milloin toistettiin
tätä huutoa pitkien pysähdysten jälkeen, milloin
taas hyvin tiheään ja nopeasti, ja samalla heilau-
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tettiin ruumista oikealta vasemmalle; milloin lasket-
tiin keihäät ja sapelit maata vasten, milloin taas
ojennettiin ylöspäin. Huutoja ja heilahduksia kesti
noin tunnin ajan, miehet joutuivat siitä yhä suu-
rempaan hurmostilaan, jopa lopulta siinä määrin,
etten voinut kauhistumatta nähdä heidän kasvojaan,
niin miellyttäviltä kuin ne alussa olivat minusta
näyttäneetkin. Huudettuaan kyllikseen vaikenivat
kaikki yhtäkkiä, lopettivat heilumisensa, pyörivät
taas kuten alussakin jumalankuvan edessä ja antoi-
vat sapelinsa ja keihäänsä noidalle, joka kokosi ne
ja laski alkuperäiselle paikalle. Ostjakeista muuta-
mat istuutuivat sivuosastoihin, toiset lattialle. Nyt
nousi väliverho, joka oli kätkenyt naiset, alettiin
soittaa dombraa*) ja sekä miehet että naiset al-
koivat tanssia. Tämä tanssi oli vaihtelevaa, villiä
ja koomillista, usein myöskin irstasta, ja sitä kesti
kauan. Sen jälkeen esiintyi ilveilijöitä hyvin hul-
lunkurisissa pukimissa; he esittivät samanlaisia
eleitä kuin tanssissakin. Lopuksi jakoi noita vielä
kerran sapelit ja keihäät. Ostjakit liikehtivät niillä
hetken, huutaen „hai“ kuten ennenkin, pyörähtivät
sitten kolme kertaa ympäri ja iskivät yhtä monta
kertaa keihäänsä kärjen maata vasten; sitten antoi-
vat he aseet noidalle ja palasivat asuntoihinsa I*.

Muilta sai Castren kuulla, että tällaisia juhlia
vietetään kauemmin, jopa kymmenenä yönä perä-
tysten, ja että niissä myös uhrataan poroja; niiden
lihaa tarjotaan jumalille ja verellä sivellään juma-
lan kasvot ja huulet.

;) Eräänlainen luusta tehty yksikielinen huuliharppu.
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Ostjakeillakin on karhu jumalallisen palvonnan
esineenä. Kuparista valetut pienet karhunkuvat
edustavat tätä jumaluutta. Karhun kuonon kautta
vannottu vala on ostjakeillakin kaikkein pyhimpiä.

Kun vainajia haudataan, pannaan heidän mu-
kaansa hautaan aseita ja keittokaluja ynnä muita
esineitä, joita vainajan katsotaan toimeentulokseen
tarvitsevan. Haudalla uhrataan myös poroja. Ar-
vossa pidetyistä vainajista tekevät lähimmät omai-
set heti kuvan, jota säilytetään vainajan teltassa ja
kunnioitetaan samalla tavalla kuin vainajaa itseään
hänen eläessään. Tällaista vainajain palvontaa kes-
tää vain kolme vuotta eli niin kauan kuin arvellaan
ruumiin säilyvän haudassa hajoamatta. Sitten lak-
kaa kaikki palvonta, vainajaa pidetään olematto-
mana *).

Kuten jo edellä mainittiin, elättävät ostjakit
itseään kalastuksella, jota harjoitetaan sekä joissa
että Jäämeren rannoilla, metsästyksellä ja poron-
hoidolla. Jäämerellä kalastelevat sekä myöskin suu-
remmassa määrässä poronhoidolla elävät ovat liik-
kuvaa väkeä, menevät kesän ajaksi Jäämeren ran-
noille, jossa poroilla on viileämpää ja vähemmän
sääskiä ahdistamassa kuin sisämaassa, mutta palaa-

*) Myöhemmistä ostjakkien uskonnollisten käsitysten tut-
kimuksista on käynyt ilmi, että edellä mainitut koti ja -suku-
jumalat oikeastaan ovat haltijoita, joiksi vainajain henget ovat
muuttuneet. Kuolemattomuudenusko olisi siis ostjakeilla kui-
tenkin ollut avarampi, kuin miksi Castren sen oli käsittänyt.
On muuten huomattava, että ostjakkien uskonnolliset käsitykset
Castrenin aikojen jälkeen ovat kristinuskon vaikutuksesta olleet
monessa suhteessa kehityksenalalset.
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vat talveksi sisämaahan. Heidän asuntonsa ovat
siirrettäviä telttoja. Jokivarsilla kalastelevilla on
pysyväisemmät asuinpaikat. Heillä on vain pieni
määrä poroja, koska suuremmille laumoille ei riit-
täisi laidunta. Heillä on myös jonkinmoisia hir-
sistä kyhättyjä matalia tupia, n. s. jurtiia.

Naisten asema on ostjakkien keskuudessa perin
halpa ja oikeudeton. Nainen myydään miehelle,
joha on oikeus pitää useampiakin vaimoja, hänellä
ei ole perintö-oikeutta eikä sananvaltaa omissakaan
asioissa, hän on orjan asemassa; pidetäänpä häntä
miltei saastaisena olentona.

Ulkonäöltään eivät ostjakit, enemmän kuin sa-
mojeditkaan, ole yleensä mitään kaunista kansaa,
mutta ovat kuitenkin kasvonpiirteiltään säännölli-
sempää, kuin mongolit ja tungusit latuskanenineen,
ulkonevine poskipäineen jakapeine silmineen. Usiam-
mat ovat tummaihoisia ja tummatukkaisia. Pukimet
ovat heillä pääpiirteissään samanlaiset kuin samo-
jedeillakin. Luonteeltaan he ovat hyväntahtoisia,
arkoja ja taikauskoisia, mutta rehellisiä ja toisiaan
auttavaisia. Varkauksia ei heidän keskuudessaan
tapahdu juuri milloinkaan. Säästäväiseen talouden-
pitoon he eivät ole tottuneet; kun on runsaasti
ruokaa, eletään reimasti, kun se loppuu, nähdään
nälkää. Yritteliäisyyden ja toimeliaisuuden henkeä
puuttuu, väkijuomien ahneus ja se taloudellinen
riippuvaisuus, johon he ovat joutuneet venäläisille
ja syrjääniläisille siirtolaisille, vievät heitä yhä alas-
päin.
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Paina kotimaahan.

Castrenin aikomuksena oli jatkaa näitä kansa-
ja kielitieteellisiä tutkimuksiaan kauemminkin, kos-
kapa hän nyt vasta oli aloittamassa sitä tehtävää,
minkä hän Pietarin Tiedeakatemialta oli saanut, ja
hän suunnitteli matkaa pitkin Jäämeren rannikkoa
Jenisei-joen suulle, tutkiakseen siellä asuvia samo-
jedeja. Mutta hänen terveytensä oli mitä suurim-
massa määrässä järkytetty. Rinta oli kipeä, kuume
ahdisti. Lähin lääkärinapu oli saatavissa Bere-
sowin pienessä kaupungissa, joka on Obdorskista
melkoisen matkan päässä etelään päin Ob-joen var-
rella. Sinne Castren nyt matkusti tammikuussa 1844.
Sikäläinen taitava lääkäri tutki tarkoin Castrenin
tilaa ja totesi hänellä olevan keuhkotaudin. Hän
kielsi Castrenia nyt jatkamasta tutkimuksiaan tundra-
seuduilla ja kehoitti häntä joksikin aikaa luopumaan
tieteellisistä matkoista ja palaamaan kotimaahan.
Oleskeltuaan Beresowissa kuukauden päivät Castren
päättikin noudattaa lääkärin neuvoa ja matkusti To-
bolskin, Verhoturjen, Veliko-Ustjugin ja Petrosa-
vodskin kautta Helsinkiin, saapuen sinne touko-
kuussa 1844. Matka, jonka hän aloitti Lönnrotin
kanssa Suomen Lapista ja jota hän sitten yksinään
jatkoi Arkangelista käsin pohjois-Venäjän kautta
Obdorskiin ja Beresowiin Siperiassa ja sieltä koti-
maahan, oli kestänyt puolikolmatta vuotta.

Se oli ollut rikas tieteellisistä saavutuksista,
mutta se oli myös tavattomilla vaikeuksillaan vienyt
Castrenin terveyden. On arveltu, että Castrenilla
oli perinnöllistä taipumusta keuhkotautiin. Mutta
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olisi se matka voinut rautaisen kin terveyden sor-
taa.

Voimme käsittää, että Castren tältä matkalta pa-
latessaan oli alakuloisella mielellä. Beresowissa
ollessaan hän jo kirjoitti Sjögrenille tästä kohta-
lonsa surullisesta käänteestä: «Kaikki tämä soi kuin
kuolinkellot sielussani, räikeänä, sekavana, suomatta
minulle selvää ajatusta tai sallimatta minun tehdä
mitään lujaa päätöstä 0

. Ja joku päivä myöhemmin
hän kirjoitti: «Niin on nyt kohtaloni ratkaistu nuo-
ruuteni keväimessä ja hauta se päämäärä, jonka
mukaan minun tästä lähtien tulee tehdä suunnitel-
mani. Siksi kiirehdin minä nyt ainiaaksi pois
siitä maasta, jolle olen rakentanut elämäni liian
aikaiseen luhistuvat suunnitelmat". Mutta se tarmo
ja sitkeys sekä tyyni harkintakyky, jotka olivat
Castrenille ominaisia, eivät häntä kuitenkaan näis-
säkään masentavissa olosuhteissa jättäneet. Joku
päivä myöhemmin hän jo kirjoitti toivorikkaammin,
kieltäytyen uskomasta kohtaloon, joka salaman ta-
voin silmänräpäyksessä kukistaisi kaikki hänen suun-
nitelmansa, alistuvaisesti lisäten kuitenkin; «mutta
kuka tietää Herran tiet?*

Levähdys kotimaassa.

Kotimaassa säännöllisiin oloihin päästyään ja hy-
vää lääkärinhoitoa nauttien Castren pian terveydel-
leen reipastui, jopa siinä määrässä, että hän alkoi
toivoa piankin pääsevänsä jälleen mielenkiintoisille
tutkimusmatkoilleen. Hän viipyi kuitenkin nyt Hel-



121

singissä noin kahdeksan kuukautta. Eikä hän ku-
luttanut niitäkään toimettomuudessa. Jo kuukauden
päästä kotimaahan tultuaan hän suoritti filosofian
lisensiaattitutkinnon ja vihittiin 21 p. kesäkuuta toh-
toriksi. Oli luonnollista, että Castren tätä oppi-
astetta varten tarvittavaan väitöskirjaansa käytti
tutkimusmatkojensa tuloksia. Se oli latinankielinen
ja käsitteli syrjääninkielen nimisanain taivutusta.
Tähän aikaan hän myöskin julkaisi syrjäänin kieli-
opin sekin oli latinaksi kirjoitettu —, jota hän
oli kirjoitellut Kohvassa maanalaisessa kellarissa ja
jonka hän oli Obdorskista lähettänyt valmiina Pieta-

rin Tiedeakatemialle. Castrenille oli suureksi iloksi,,
kun Tiedeakatemia antoi siitä hänelle erityisen raha-
palkinnon ja vielä painatusavustusta. Myöskin Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura antoi tunnustuksensa
Castrenin tutkimustyöstä siten, että lunasti itselleen
tämän teoksen, suorittamalla sen painatuskustannukset.

Yleensä alkoi Castren tiedemiehenä ja tutkimus-
matkailijana tähän aikaan tulla tunnetuksi sekä omassa
maassa että sen ulkopuolellakin, varsinkin Pietarin
Tiedeakatemian keskuudessa, jossa eritenkin Sjögren
mielenkiinnolla seurasi hänen tutkimuksiaan ja teki
niitä tunnetuiksi. Kotimaisissa aikakaus- ja sanoma-
lehdissä oli Castren julkaissut moniaita lyhyempiä
tutkielmia (Suomi-kirjassa, Litteraturblad’issa ja Hel-
singfors Morgonblad’issa, jossaviimeksimainitussa hän
myöskin julkaisi hauskoja matkakirjeitään ja -muis-
telmiaan). Sivistynyt yleisö alkoi käsittää, että Castren
oli tavallista merkillisempi mies ja että hänen mat-
kansa ja tutkimuksensa liikkuivat aloilla, joilla oli
mitä suurin isänmaallinenkinmerkitys. Tällaistamai-
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netta ei Castren kuitenkaan itse mitenkään tavoi-
tellut. Hän oli alkujaankia vakavan yksinkertainen
luonteeltaan ja elämän kokemukset sekä kestetyt
matkavaivat ja kärsimykset olivat omiansa hiomaan
hänestä pois kaikki turhat kunnian tavoittelut. Mutta
sen hän tajusi elävästi, että hänen työllään oli mer-
kitystä hänen isänmaalleen ja kansalleen. Ja se ta-
junta tuotti syvintä ja puhtainta iloa hänen suoma-
laiselle sydämelleen. Castren ymmärsi, että se rai-
vaamaton ja laaja työmaa, jolle hän oli antautunut,
suomensukuisten kansojen ja kielten tutkiminen ja
tunnetuiksi tekeminen, oli nimenomaan suomalaisten
työmaata. Sillä alalla oli heidän työskenneltävä,
sillä alalla oli heidän tuloksia aikaansaatava ja siten
kannettava kortensa ihmiskunnan yhteiseen kulttuuri-
kekoon.

Tällä lyhyellä ajalla, minkä Castren viipyi koti-
maassa, piti hän myöskin yliopistossa luentoja suo-
men kieliopista. Samoin kuin hänen aikaisemmin
pitämänsä Kalevala-luennot olivat nämäkin kansal-
lisesti herättäviä. Kuulijoista monet nyt innostuivat
opettelemaan oman kansansa kieltä. Castren teroitti,
että suomalaisten sivistyneiden oli noustava unte-
loisuudestaan ja pelkkien omien etujen ja nautin-
tojen harrastamisesta, oman maansa ja kansansa
sekä omien kykyjensä halveksimisesta. ,Ei mitään
uhrautumista ole katsottava liian suureksi, kun asia
koskee äidinkielemme ja sen avulla kansallisuutemme
säilyttämistä“, lausui hän muun muassa. «Silloin ei
pääkallon-tutkijain muutamien vuosisatojen päästä
tarvitse kaivaa pääkallojamme maasta niiden avulla
määrätäkseen, mitä kansaa me olimme. Jumalan
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avulla me olemme silloin jättäneet itsestämme kau-
niimpia muistoja kuin irvistelevät luurankomme”.

J. V. Snellmanille, joka näihin aikoihin oli Saima-
lehdessään aloittanut kansallisen herättämistyönsä,
Castrenin mielestä vähän liian räikeästi, niin että
saattoi olla pelättävissä lehden lakkauttaminen, hän
kirjoittaa muun muassa omasta elämäntehtävästään:
„On vain yksi asia, joka on syvästi ja voimak-
kaasti minut vallannut, vain sitä varten voin minä
elää, kaikki muu on minulle sivuasioita. Olen päät-
tänyt näyttää Suomen kansalle, että me emme ole
mikään maailmasta ja maailmanhistoriasta irti tem-
mattu suokansa, vaan että meillä on sukulai-
suutta ainakin ihmiskunnan kuudennen osan kanssa.
Kieliopit eivät ole päätarkoituksenani, mutta ilman
kielioppeja ei päämäärää saavuteta. ‘Jos suo-
malaista kansallisuutta tämän avulla joissakin mää-
rin voidaan edistää, on se hyvä; muuta minä en
voi tehdä, enkä tietysti tätäkään viedä perille, vaan
ainoastaan panna alkuun”. Siitä, miten silloisissa
oloissa oli hänen mielestään meneteltävä, hän kir-
joittaa: »Pääasia nykyisessä asemassamme on ke-
hittää ja ylläpitää vasta herännyttä rakkautta tähän
suomaahan.
rastukset heränneet, niitä on elätettävä ja estettävä
mätänemästä. Mutta siihen tarvitaan vähemmin la-
kia kuin evankeliumia, vähemmin epätoivoa kuin
rohkeutta, toivoa ja luottamusta. Suomalainen osaa
kyllä joutua epätoivoon, mutta hän uskaltaa har-
voin toivoa, ja siinä on onnettomuutemme. Jokai-
nen, niin nuori kuin vanhakin tietää, että täällä
käryää palaneelta, mutta vanhat ajattelevat: pala-



124

koon, ja nuoret tuumivat: me emme pysty tulta
sammuttamaan. Sano heille, että he pystyvät sii-
hen, ja pojat saavat rohkeutta ja pelastavat talon
melkein itsestään. Lapsia tulee meidän saada,
kirjoja tulee meidän kirjoittaa, isänmaanrakkautta
tulee meidän hoitaa ja suojata; meidän tulee jo-
kaisen työskennellä omassa asemassaan parhaan
kykynsä mukaan, ja Jumala ei ole meitä hylkäävä.
Mutta ennen kaikkea on meidän pelastettava kieli,
kansallisuutemme elinehto. Meidän on teh-
tävä työtä ja viljeltävä kieltämme, että sitä kerran
voidaan käyttää komeana valtakunnankielenä. Kai-
kella on ja tulee olla historiallinen kehityksensä".

Castren olisi siis tahtonut suomalaisuuden asiaa
ja kansallista uudistustyötä ajettavaksi jonkun ver-
ran vähemmällä rynnistyksellä, kuin Snellman Sai-
ma-lehdessään, vetoamalla enemmän nuorison tun-
teisiin kuin silloisen vanhemman sukupolven kään-
nyttämiseen. Mutta joka tapauksessa miten läm-
min suomalainen henki uhkuukaan Castrenin sa-
noista! Miten miehekkäästi ja toivorikkaasti hän
rohkenee ajatella Suomen kansan ja suomenkielen
tulevaisuudesta ajalla, jolloin siinä suhteessa vielä
kaikki näytti pimeältä ja epävarmalta! Hänen sa-
noissaan on tietäjän ääni, tietäjän, joka oli tunkeu-
tunut syvälle oman kansansa henkiseen olemukseen
ja menneisyyteen ja siinä valaistuksessa uskalsi sille
ajatella suurta tulevaisuutta.

Sukukieliharrastuksiaan ei Castren malttanut tällä
levähdysajallaankaan jättää syrjään. Hän tapasi
Helsingissä oleskelevan venäläisen sotaväen keskuu-
desta miehen, joka kuului tsheremissien kansan-
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heimoon. Tsheremissit ovat verraten lukuisa, noin
375,000 henkeä käsittävä, suomensukuinen kansa
Venäjällä, Volga-virran keskijuoksun tienoilla. Tä-
män sotamiehen opastuksella Castren perehtyi tshe-
remissinkieleen siinä määrin, että saattoi kirjoittaa
tsheremissin kieliopin, joka seuraavana talvena Suo-
men yliopiston kustannuksella Kuopiossa painettiin,
sittenkun hän sitä ensin oli uudella matkallaan
Kasanissa täydentänyt.

Seuraavan vuoden alkupuolella Castren jo varus-
tautui lähtemään uudelle Siperian matkalle. Kes-
keytyneet tutkimukset olivat jatkettavat, mielen-
kiinto näitä kansa- ja kielitieteellisiä tutkimuksia
kohtaan oli Castrenissa jo kasvanut niin suureksi,
että hän ei malttanut kauemmin viipyä, poissa tältä
kaukaiselta työmaaltaan. Välipuheet Pietarin Tiede-
akatemian kanssa olivat hänestä myöskin velvoitta-
via tutkimusten nopeaan jatkamiseen.

Ja kuitenkaan ei Castren tälle matkalleen lähte-
nyt pelkin iloisin tuntein. Hyvällä hoidolla oli
hänen terveytensä kotimaassa kyllä suuresti vahvis-
tunut. Keuhkotauti oli niin sanoaksemme peräytynyt,
ja hän tunsi itsensä jälleen voimakkaaksi ja elämän-
haluiseksi. Mutta hänellä oli myös jo tarpeeksi
kokemusta siitä, mitä puutteita, vaaroja ja kärsi-
myksiä hänen oli tällaisilla matkoilla kestettävä, ja
hänellä oli pelonsekaisia aavistuksia, että hän ehkä
voisi noille matkoille sortuakin. Ero kotimaasta ja
ystävistä tuntui hänestä nyt myöskin entistä ras-
kaammalta, vaikka hän kyllä tällaiset tunteet kätki
poveensa tai korkeintaan uskoi ne päiväkirjalleen.



NELJÄS MATKA VV. 1845—1849.
Lähtö, oleskelu Pietarissa ja Kasanissa.

Tästä matkasta ei Castren ole jättänyt mitään
laajempaa yhtenäistä kertomusta, kuten edellisistä
matkoistaan. Mutta hänen matkansa vaiheisiin voi
tutustua matkakertomuksista, joita hän virallisesti
tuontuostakin lähetteli Pietarin Tiedeakatemialle tai
puolivirallisesti valtioneuvos Sjögrenille, sekä run-
saasta kirjevaihdosta, mikä hänellä oli kotimaisten
ystävien kanssa. Näistä on mainittava erityisesti
lääkäri ja historiantutkija Frans Johan Rabbe
(t 1879), jonka kanssa Castren oli hyvin tuttavalli-
sissa väleissä ja jolle lähetetyt kirjeet olivat useim-
miten höystetyt kuivanlystikkäällä huumorilla, vaikka
kirjeiden aiheet useinkin itsessään olivat kaikkea
muuta kuin ilahduttavia Castrenilla oli verraton
lahja sovittavalla hymyilyllä suhtautua elämän ikä-
viinkin puoliin. Lisäksi oli hän kirjevaihdossa,
vaikka harvemmin, Elias Lönnrotin, J. V. Snellmanin
ja Fabian Collanin kanssa (viimeksimainittu etevä
tiedemies ja kirjailija, lämmin suomalaisuuden har-
rastaja, kuollut 1851) sekä joidenkuiden muidenkin
kanssa. Castrenin matkan aikana julkaistiin yllä-
mainitut matkakertomukset ja jotkut kirjeistäkin
osaksi Suomi-kirjassa, osaksi moniaissa sanomaleh-
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dissä. Saksankielellä julkaistiin Castrenin matka-
kertomukset ja Sjögrenille lähettämät kirjeet matkan
aikana Pietarin Tiedeakatemian tiedonannoissa, joi-
den välityksellä nämä matkat tulivat koko sivisty-
neen maailman tieteellisissä piireissä tunnetuiksi,
herättäen niissä suurta mielenkiintoa.

Etupäässä näihin lähteisiin, jotka kaikki Castrenin
kuoleman jälkeen julkaistiin „Nordiska resor och
forskningar af M. A. Castren I*-nimisen 1*-nimisen 6-osaisen
kokoelma-teoksen II osassa, perustuu myöskin seu-
raava lyhyt selostuksemme tästä Castrenin toisesta
Siperian-matkasta.

Helmikuun 27 p:nä 1845 lähti Castren Helsin-
gistä tälle matkalle, jonka Pietarin Tiedeakatemia
oli suunnitellut kolme vuotta kestäväksi. Tiedeaka-
temia oli sitä varten myöntänyt hänelle matka-
avuksi 1000 ruplaa vuotta kohden, jota paitsi Suo-
men yliopisto oli hänelle myöntänyt nuorille tieteen-
harjoittajille määrätyn Aleksanterin matkarahan,
joka kaikkiaan teki noin 1900 ruplaa. Täten rahal-
lisessa suhteessa turvattuna saattoi Castren kustan-
taa itselleen apulaisenkin ja matkatoverin. Sellai-
sena seurasi häntä nyt matkalle nuori kandidaatti
J. R. Bergstadi.

Muutamat ystävät saattoivat matkailijoita Hen-
riksdalin majataloon, jossa lauluin ja puhein vietet-
tiin erojaisia. Porvoossa kävi Castren Runebergiä
hyvästelemässä. Näiden erojaisten jälkeen kirjoitti
hän päiväkirjaansa alakuloisia mietteitä sen joh-
dosta, että oli uhrannut kaiken sen ilojen runsau-
den, minkä rakastettu isänmaa voi tarjota. Hänen
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luonnettaan ja silloista mielialaansa kuvaavia ovat
esim. lauseet; „On totta, että minä olen ollut kyke-
nemätön täysin määrin noista iloista nauttimaan,
mutta minä olen tässä suhteessa joissakin määrin
saiturin kaltainen. Samoin kuin sellainen henkilö
olen minäkin tyytyväinen, kun tiedän että hyvyydet
ovat minun saatavissani. Ja onhan minulla myös-
kin ollut onni saada osakseni enemmän, kuin mitä
ehkä joka miehen osalle tulee. Maailmassa on
suursyömäreitä, jotka tulevat toimeen kaikessa, mitä
Jumala antaa, mutta eivät tunne hauskuutta niistä-
kään. Ken tahtoo nauttia kaikesta, hän ei voi
nauttia mistään. Minä kuulun toiseen äärimmäi-
syyslajiin; minä valikoin, mutta työnnän enimmät
luotani. Mitä sitten jää jäljelle, se istuukin lujasti
minun sydämessäni. Minulla on vain harvoja
ystäviä, mutta niitä minä rakastan lämpimästi, sy-
dämeni syvimmästä, koko sielustani. Siksi onkin
ero kodista ollut minulle tuskallinen, sydäntä jär-
kyttävä. Se on kysynyt koko miehekkyyttäni; minä
en ole tahtonut horjua, mutta inhimillinen heik-
kous on kuitenkin vaatinut osansa. Minun sisim-
mässäni on vallinnut paljon levottomuutta ja tais-
telua. Nyt minulla on rauha, mutta se on haudan
rauhan kaltainen." Näemme että lujamielisen, pää-
määristään tietoisen tiedemiehen pinnan alla sykki
sydän, joka oli täynnä vienoa lämpöä ja kaihoa.

Pietarissa Castren viipyi neljättä viikkoa, jolla
aikaa hän perehtyi kaikkeen, mikä hänen oli mat-
kansa johdosta edeltäpäin hyvä tietää ja tuntea,
ja hankki kaikenlaisia matkatarpeita ja ruokavaroja.
Hän nautti suurta ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta
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Sjögrenin ja muidenkin akatemian jäsenten sekä
Pietarissa asuvien suomalaisten puolelta, jonka
vuoksi hän tätä aikaa jälkeenpäin muisteli ,ma-
keanleivan päivinä*.

Maaliskuun 24 p:nä hän matkatoverinsa kanssa
lähti Pietarista liikkeelle, lähimpänä päämääränään
Kasanin kaupunki. Talviaikaan kulkiessaan näin
Venäjän halki ja nähden matkalla enimmäkseen
laajoja, metsättömiä tasankoja, tulivat hänelle usein
hänen edellisen matkansa surulliset tundramuistot
mieleen. Siihen aikaan ei Venäjällä vielä ollut rau-
tateitä, joten matka oli suoritettava hevoskyydillä.
Siten kului tähän 2000 virstan matkaan 16 vuoro-
kautta, ja Castren oli perille päästessään jotakuinkin
väsynyt jamatkan runtelema sekä pahan yskän vallassa.

Kasanissa hän viipyi noin kuukauden ajan
täydennellen Helsingissä kirjoittamaansa tsheremis-
sin kielioppia, jonka hän nyt lähetti Sjögrenille ja
edelleen painoon toimitettavaksi. Samalla hän tu-
tustui Kasanin yliopistoon, jossa varsinkin itämais-
ten kielten opinnot olivat etevällä kannalla. Hän
hankki myös paljon tietoja Kasanin kuvernemen-
tin suomensukuisista kansoista, mordvalaisista, tshe-
remiseistä ja votjakeista, jotka Kasanin ympäris-
tössä elävät hajautuneina venäläisten ja tatarien
keskuudessa.*)

Castrenin terveys ei Kasanissa ollut kehuttava.
Hänen täytyi oleskella paljon huoneessaan eikä

*) Mordvalaisia, jotka asuvat molemmin puolin Volgajokea,
sen mutkan eteläpuolella, on nykyään vähän toista miljoonaa.
Votjakit asuvat VJatka- ja Kamajoen välillä; heitä on vähän
päälle 400,000.

9
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voinut tehdä tieteellisissä piireissä niin paljon tut-
tavuuksia kuin olisi halunnut. Monta hauskaa het-
keä hän vietti parin suomalaisen, maisteri C. A.
Alceniuksen ja venäjänkielen opettajan Avellanin
kanssa, jotka samoihin aikoihin olivat Kasanissa
venäjänkielen opinnolta harjoittamassa.

Irtysh- ja Ob-jokien alueilla.

Toukokuun 13 p;nä lähti Castren Bergstadin
kanssa jälleen matkalle. He kulkivat Vjatkan ja
Permin kaupunkien kautta Jekaterinenburgiin ja siitä
ensimmäiseen Siperian puolella olevaankaupunkiin,
Tjumeniin, sekä siitä edelleen Tobolskii
jonne he saapuivat loppupuolella toukokuuta.

Täällä oli nyt Castrenin laadittava itselleen suun-
nitelma tutkimusmatkojaan varten. Pietarin Tiede-
akatemian antamat työohjeet määräsivät hänen etu-
päässä ottamaan selvää samojedi-kansasta, sen
asuinpaikoista, kielestä ja eri murteista, sekä kai-
kesta muusta, mikä tälle kansalle on ominaista.
Näin ollen olisi Castren nyt voinut lähteä jatkamaan
edellisellä matkallaan keskeytyneitä samojeditutki-
muksiaan Obdorskista itään päin. Mutta kun myös-
kin ostjakit kuuluivat hänen tutkittaviinsa ja kun
hän tiesi olevan olemassa pienempiä heimokuntia,
joista ei vielä tiedetty, oliko niitä pidettävä samo-
jedeina vai ostjakkeina, oli hänen mielestään tar-
koituksenmukaisinta, että hän nyt ensiksi perinpoh-
jaisemmin perehtyisi ostjakkeihin ja heidän kieleensä
voidakseen sitten varmemmin ratkaista tuollaiset
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epävarmat heimosuhteet. Senvuoksi päätti Castren
käyttää koko kesän ostjakkien tutkimiseen ja siir-
tyä Irtysh ja Ob-joen sekä näiden lisäjokien var-
sille, joilla ostjakkeja oli tavattavissa.

Tässä tarkoituksessa siirtyi Castren 6 p. kesäkuuta
Bronnikovan kylään, johon maantie loppui ja josta
matkalaisten nyt oli kuljettava pienellä veneellä
pohjoista kohden pitkin Irtysh-jokea, joka, vaikka
onkin voimakasvirtainen, on kosketon ja siten kul-
kukelpoinen. Castren oli tähän muutokseen hyvin
tyytyväinen jokien laskeminenhan oli lapsuu-
desta asti ollut hänen mieluisimpia urheilujaan.
Sitäpatsi olivat Irtyshin rannat hyvin viehättäviä:
milloin korkeita ja jyrkkiä, milloin alavia niitty-
tasangoita, joilla rehoitti runsas kasvullisuus; mut-
kia, saaria, niemiä ja lahtia oli yhtenään. Ran-
noilla saattoi myös alituisesti tavata venäläisiä, tata-
reja ja ostjakkeja, vieläpä Siperiaan karkoitettujakin
henkilöitä; puolalaisia, saksalaisia, ranskalaisia j. n. e.

Castren pysähtyi ensiksi Djenshtshikovan kylään,
jossavenäläisten ohessa asui ostjakkejakin. Mutta täällä
kohtasi häntä se vaikeus, jota hän oli saanut kokea
kaikkialla puolivillien alkuasukasten keskuudessa
kulkiessaan: hän ei saanut tulkitsijaa. Epäluuloisia
kun yleensäkin ovat, epäilevät he eritenkin kaikkia
kielellisiä tehtäviä, arvellen, että sitten, kun ensin
perehdytään heidän kieleensä, kirjoitetaan sillä kie-
lellä kirjoja ja pakotetaan nuori polvi lukemaan.
Kun Castren piti todennäköisenä, että Djenshtshi-
kovan ostjakkien kieli oli jo saanut liian paljon
vaikutuksia venäjänkielestä, siirtyi hän 44 virstaa
pohjoisemmaksi T shingalinskin ostjakkikylään.
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Ensi aluksi ei hän täälläkään tahtonut saada kieli-
mestaria, ostjakit pitivät oikein yhteisen kansan-
kokouksen ja päättivät olla Castrenia millään tavalla
avustamatta. Mutta Castrdn sai tiedon tästä sala-
hankkeesta ja meni itse kokoukseen, jossa hän
esiintyi niin arvovaltaisesti, että hänelle viivyttele-
mättä annettiin pari ostjakkiukkoa kielimestareiksi.
Kun nämä alkuvaikeudet oli voitettu, sujui kaikki
hyvin. Ostjakit tulivat ystävällisiksi ja kieliopinnot
jatkuivatrauhassa. Jurtta, jossahänsai asunnon, olikui-

tenkin viheliäinen syöpäläispesä. Castren viipyi tässä
kylässä neljättä viikkoa, jonka jälkeen hän matkusti
Samarovan kylään, jossa Irtysh yhtyyOb-jokeen.
Hänen aikomuksensa oli tästä mennä Ob-jokea myöten
itäänpäin Siljarskoi-nimiseen venäläiseen kylään, jossa
vuosittain siihen aikaan pidettiin markkinoita, joille
ostjakkien ja samojeedien oli tapana kokoontua.

Samarovassa Castren sai kotimaasta lähetetyn
postin jä siinä muunmuassa sen tiedon, että hänen
setänsä Kemin rovasti Mathias Castren oli kuollut
80 vuoden ikäisenä. Haikein tuntein otti Castren
vastaan tämän tiedon, sillä mainittu setä, kuten
jo aikaisemmin on kerrottu, oli ollut Castrenia koh-
taan hyvin avulias tämän koulu- ja ylioppilasaikana
ja myöhemminkin seurannut mielenkiinnolla Castre-
nin vaiheita, ollen hänen matkojensakin aikana
kirjevaihdossa hänen kanssaan.

Mitä ostjakkeihin tulee, joiden kanssa Castren
näillä seuduilla joutui tekemisiin, antaa hän niistä
matkakertomuksessaan kuvauksia, joista tähän otam-
me muutamia otteita.

,Venäläisten ja tatarien ympäröiminä ovat he
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kaikkeen muuhun paitsi kieleensä nähden kadotta-
neet kansalliset omituisuutensa. Että voi kuitenkin
helposti erottaa ostjakin venäläisestä, se riippuu näi-
den kansojen eri sivistysasteesta. Samoin kuin venä-
läinen rakentaa ostjakkikin tupansa eli jurttansa,
mutta hän laatii sen tietysti ahtaamman ja kaikin
puolin huonomman ja elää siinä lian ja syöpäläis-
ten ympäröimänä. Irtyshin varsilla ovat ostjakit
venäläisten esimerkin mukaan ruvenneet harrasta-
maan karjanhoitoa.
kyään on ostjakkien parhaana elinkeinona talvi-
kuukausien aikana, ovat he oppineet venäläisiltä.
Kalastuksen tunsivat ostjakit jo ennen venäläisten
tuloa. Mutta siinäkin ovat venäläiset menneet
paljon heidän edelleen. Syyksi mainitaan ylei-
nen köyhyys, joka ei salli ostjakkien hankkia itsel-
leen niin suuria nuottia, kuin jokikalastus vaatisi.
Todellisena syynä on kuitenkin vain laiskuus, toimet-
tomuus ja yksimielisyyden puute. Olisi varsin
helppoa kokonaisen kyläkunnan yhteisesti hankkia
kalastusvehkeet. Metsästyksellä, joka muinoin
kalastuksen ohella oli ostjakkien parhaana elinkei-
nona, on nykyään vähän merkitystä. Arvokkaampi
riista on hävinnyt osaksi järjettömän pyydystyksen
johdosta, osaksi myös, kuten ostjakit väittävät, sen
johdosta että metsät viime aikoina kaikkialla ovat
palaneet. Soopeleita, kettuja ja naaleja, jotka mui-
noin olivat seudun rikkautena, on nyt enää vain
vähän tavattavissa. Useammin tavataan karhuja,
hirviä ja peuroja, mutta eivät ainakaan ostjakit
näitäkään eläimiä todenteolla pyydystä. On yleensä
▼aikea sanoa, mitä nämä ihmiset todenteolla ja
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innolla tekevät, lukuun ottamatta syömistä, nukku-
mista ja juomista, joissa kolmessa asiassa heidät
voittavat ainoastaan samojedit, jotka kuitenkin
alemman sivistysasteensa vuoksi ovat siihen tavallaan
etuoikeutetut. Ostjakki elää päivän erästään
jos hän on onnistunut pyydystämään jotakin enem-
män kuin päivän tarpeeksi, makaa hän seuraavan
päivän aivan hiljaa tai menee lähimpään kapakkaan."

Käynnistään ostjakkijurtassa kertoo Castren:
„Sinne mennään vaivalloisia portaita myöten ja

niin matalan oven kautta, että ehdottomasti lyön
pääni sen kamanaan, ellei minua ole siitä edeltä-
päin varoitettu. Iskusta hämmentyneenä unohdan
ehkä ristinmerkillä kunnioittaa pyhäinkuvia, jotka
on asetettu riviin jurtan peränurkkaan. Tämän lai-
minlyönnin ja minun ostjakin silmissä muutenkin
vähän tavallisuudesta poikkeavan käyttäytymisen!
johdosta syntyy säikähdys, joka tuossa tuokiossa
ajaa tuvan puolialastomat raakalaiset uunin taakse
tai kartanolle. Saanhan täten rauhallisemmin tar-
kastella jurttaa. Ensimmäinen seikka, mikä täällä
pistää silmääni, on omituinen, epäilyttävä, harmaa
väri, joka peittää lavitsat ja pöydät, seinät ja lat-
tian. Sama väri on myöskin kaikkien astiain ja
huonekalujen peitteenä.
seinät käyristyneet ja täynnä rakoja, joissa vilisee
tuhansittain sitä lajia eläväisiä, joista Luther tahtoi
tietää, miltä ne taivaassa näyttäisivät. Ympäri huo-
netta on lavitsoita. Istuimia ei ole eikä vuoteita,
vaan lavitsat päättyvät kumpaisessakin päässään
leveään makuulavaan. Uuni on muurattu tavalli-
seen venäläiseen tapaan ja varustettu oikealla savu-
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torvella.
nään tehtyä akkunaa, kussakin akkunassa on kuusi
ruutua, mutta vain kaksi niistä on ehjää, lukuun-
ottamatta niitä, jotka on tehty päreistä, tuohesta,
rakosta, paperista tai muista himmeistä aineista.
Juhassa tämän johdosta vallitseva pimeys vaikeut-
taa minun seikkaperäistä tarkasteluani. Sitäpaitsi
ovat jurian asukkaat jo ulkona kyytimieheltä saa-
neet tietää, etten minä syö ketään suuhuni, ja isäntä
saapuu nyt tervehtimään korkeasyntyistå vierastaan.

ostjakki ensin luo minuun. Se silmäys on metsäs-
täjän, joka toivoo saavansa saaliin, mutta samalla
pelkää itse joutuvansa pedon saaliiksi. Siinä sil-
mäyksessä ilmenee heikon pyrintö suojella itseään
ja jos mahdollista saada vastustajansa ansaan. Tämä
pyrkimys muuten tulee näkyviin ostjakin koko käy-
töksessä. Siinä on kaikki viekkautta ja kavaluutta,
teeskenneltyä nöyryyttä ja alistumista. Hän puhuu
laajalti Jumalasta ja »suuresta ruhtinaasta*, ylistelee
Herran ja tsaarin valituita, valittelee omaa köyhyyt-
tään ja sitä ahdinkoa, minkä siirtolaiset hänelle
tuottavat. Mutta jos puhe koskee asioita, joita
ostjakki pitää epäilyttävinä, tekeytyy hän tyhmäksi,
kömpelöksi ja surkuteltavaksi, ei ole mitään tietävi-
nään ja muistuttaa usein niistä etuoikeuksista, mitä
ostjakeille on annettu. Joku määrä umpimielisyyttä
kuuluukin ostjakin luonteeseen, mutta kaikki muu;
tuo pikku viekkaus, tuo ylenmääräinen nöyryys ja
surkunaamaisuus ovat vain siksi hetkeksi otettu naa-
mio, joka pian häviää. Ja nyt esiintyy ostjakki
yksinkertaisena, teeskentelemättömänä ja vilpittö-
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mänä luonnon poikana, mutta vähän jäykkänä, ny-
reänä ja kankeaniskaisena. Näihin luonteen kul-
mikkaisuuksiin yhdistää hän yhtä kulmikkaan ulko-
muodon: ulkonevat poskipäät, syvään vaipuneet
silmät, leveät hartiat, lyhyen ja lihavahkon varta-
lon, mustan törröttävän tukan y.m. Kaikesta tästä
johtuu, että ostjakin ulkonainen olemus on hyvin
raskas, kankea ja kömpelö. Kuitenkin sanotaan,
ettei kukaan voi hyväntahtoisuudessa, avuliaisuu-
dessa ja muissa hyvän sydämen avuissa voittaa
ostjakki-raukkaa."

Ihmeekseen katseli Castren ostjakki-emännän
lujaa ja hienoa kangasta, jota hän kutoi nokkos-
langoista. Itse hän oli kehrännyt langat, värjännyt
ne kasvijuurilla vihreiksi ja punaisiksi. Somia olivat
hänen korko- ja helmiompelunsa, joita oli hänen
juhlapukimissaan. Vahinko vaan, että hän ei ym-
märtänyt ylläpitää siisteyttä ja puhtautta ympäris-
tössään. Siihen ehkä oli, paitsi tilan ahtautta, syynä
myöskin se alhainen asema, joka naisella ostjakkien
keskuudessa on, kuten jo varemmin on kerrottu, ja
joka työntää hänen hartioilleen kaikki raskaat ja
karkeat työt.

Castren havaitsi, että nämä ostjakit, vaikka oli-
vatkin nimeksi kristityitä, kuitenkin salassa elivät
vanhassa pakanallisessa jumalamaailmassaan, josta
jo edellä Obdorskin ostjakkien yhteydessä on pu-
huttu.

Matkasta Siljarskoin markkinoille ei tullutkaan
mitään. Ennenkuin hän sinne ennätti, sai hän tie-
tää, että sinne tuskin ketään ostjakkeja ja samoje-
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deja tulisi, kun Ob-joki tänä kesänä oli tulvinut
niin suuresti ja laajalti, että niiden oli ollut pakko
siirtyä Obin varsilta metsäisille takamaille, ja kun
Siljarskoin kyläkin oli tulvan vallassa. Sensijaan
kehoitettiin Castrenia menemään erääseen Torop-
ko w a-nimiseen kylään, joka oli Samarowan ja Sil-
jarskoin välillä ja jossa tiedettiin ainakin yhden samo-
jedin oleskelevan työmiehenä. Castren matkusti sinne
ja pitkien etsimisten jälkeen löydettiinkin sieltä mies,
jota paikkakuntalaiset eivät pitäneet samojedina,
koska hän esiintyi venäläisellä nimellä ja venäläisten
pukimissa, mutta jonka Castren heti tunsi samoje-
diksi. Ja kun tiedusteluja kylänvanhimman avulla
jatkettiin, saatiin selville, että samalla paikkakun-
nalla oli vielä kuusi muutakin samojedia, jotka kuu-
luivat samaan sukuun, ja että lähitienoilla oli vielä
pari samojedisukua. Castren sai myös tietää, että
kaikki nämä samojedit olivat ikimuistoisista ajoista
asti asuneet näillä Obin varsilla, eivätkä olleet sinne
satunnaisesti muuttaneita. Vielä selvisi, että nämä
samojedit olivat samaa heimoa, kuin pohjoisempana,
Obin lisåjoen Kasymin varsilla elävät samojedit.
Castren oli tästä löydöstä erittäin innostunut ja mie-
lissään. Siihen asti oli luultu, että Obin suupuolella
elävät ja etelämpänä Obin yläjuoksulla asuvat samo-
jedit olivat toisistaan aivan erillään. Nämä nyt löy-
detyt samojedit muodostivat ikäänkuinyhdysniveleen
samojedien pohjoisempien ja eteläisempien alueiden
välille. Ja tutustuttuaan heidän kielimurteeseensa
huomasi Castren, että sekin oli jonkinmoisena väli-
muotona samojedilaisten ja suomalaisten kielten
välillä.
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Koko heinäkuun ajan liikkui Castren näillä tie-
noilla samojedi- ja ostjakki-tutkimuksissa. Vaikka
oli keskikesän aika, olivat nämä seudut Obin edellä-
mainitun tulvimisen vuoksi surkeassa tilassa, jos
kohta ne eivät muutenkaan olisi olleet viehättäviä.
Obin rannikot eivät yleensä näillä tienoilla ole niin
viehättäviä ja vaihtelevia kuin Irtyshin, vaan ovat
lakeita ja autioita. Silloin tällöin vain tavattiin ran-
nalla joku kalasteleva ostjakkiperhe tuohesta kyhä-
tyssä viheliäisessä kesäjurtassaan. Ostjakit kalaste-
levatkin mieluummin Obin lisäjokien varsilla, joilla
he ovat lähempänä metsiä ja metsästysmahdolli-
suuksia. Sitäpaitsi pelkäävät he itse Obin varrella
Joutuvansa enemmän tekemisiin venäläisten kanssa,
joita he vierovat. Omilla syrjäkulmillaan he arve-
levat paremmin voivansa säilyttää oman kansalli-
suutensa ja olevansa turvassa venäläisten tuomalta
sivistykseltä.

Tieteelliset tulokset tältä taipaleelta olivat kyllä
Castrenia tyydyttävät, mutta hänen terveytensä oli
yhä horjuva. Kosteus, mikä nousi tulvivasta Obista,
ei ollut hänen rinnalleen hyväksi; hän rasitti itseään
myöskin liiaksi tieteellisessä työssään. Käymällä
usein uimassa ja kävelemässä koetti hän ylläpitää
terveyttään. Hänen lähimpänä päämääränään oli
nyt päästä idemmäksi, Surgut in kaupunkiin, joka
on Obin varrella. Sinne hän saapuikin elokuun
alussa ja viipyi siellä koko elokuun ja osan syys-
kuuta, tutkien lähitienoilta asuvien ostjakkien eri
murteita.

Surgut oli entisinä aikoina ollut hyvinkin huo-
mattava paikka. Ennenkuin venäläiset Jermakin
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johdolla 16:nnella vuosisadalla valloittivat länsi-
Siperian ja ostjakit vielä elivät vapaana kansana
omien ruhtinaidensa johdolla, oli Surgut ostjakkien
tärkeimpiä linnoituksia. Ostjakkiruhtinas Pardak,
jonka muisto vielä elää ostjakkien tarinoissa, koetti
uljaasti vastustaa Jermakin kasakkajoukkoja, mutta
kun näillä oli paremmat aseet kuin ostjakeilla, muun
muassa kanuunia, joutuivat ostjakit tappiolle. Surgut
tuli nyt kasakkain keskuspaikaksi, josta käsin Sipe-
rian valloitusta jatkettiin yhä kauemmaksi. Sittem-
min on tämän kaupungin merkitys yhä laskenut,
joten se Castrenin siellä oleskellessa oli vähäpätöinen
hökkelikaupunki, jonka kasakka-asukkaat elivät köy-
hyydessä.

Surgutissa Castrenin terveys jonkun verran vah-
vistui, joten hän saattoi toiveikkaammalla mielellä
jatkaa matkaa. Matkasuunnitelmansa mukaan olisi
hänen Surgutista käsin ollut pyrittävä koillista koh-
den Jenisei-virran alueille, tutkiakseen siellä asuvaa
samojedihaaraa. Mutta kaikki tiedot, mitä hän Sur-
gutissa tästä pitkästä taipaleesta sai, kuvailivat mat-
kan vaikeudet niin suuriksi, että hän katsoi parhaaksi
tästä matkasuunnasta luopua. Hän päätti sensijaan
kulkea edelleen Obia myöten kaakkoiseen suuntaan
Tomskin kaupunkiin ja vasta sieltä kääntyä Jenisei-
joen alueille.

Lähin paikka, jonne hän Surgutista pyrki, oli
Nary min pieni kaupunki, jonne Surgutista tuli
venematkoin noin 800 virstaa. Hän hankki itselleen
veneen, jossa oli pieni kajuuttakin, niin matala, että
hän ja Bergstadi saattoivat vain makuuasennossa
siinä oleskella. Se tarjosi kuitenkin välttävän suo-
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jän syksyn vaihtelevissa ilmoissa, ja saattoivatpa he
siinä kirjoitustöitäänkin suorittaa, käyttämällä jotain
kirstua pöytänään. Kaoliinina heillä oli teekeittiö.
Veneen kuljettajaksi palkattiin ostjakki, joka samalla
teki tulkin, palvelijan ja kokin virkaa.

Näin varustettuina läksivät matkailijat Surgu-
tista syyskuun 24 p;nä. Vastavirtaa myöten kävi
kulku hitaasti, vain noin kolme virstaa tunnissa.
Obin rannat tällä taipaleella olivat yhtä ikävät kuin
ennenkin: soita ja nevoja tai niittymaita, joilla kas-
voi tiheätä saraheinää ja pajupensaita. Ihmisliikettä
oli vain vähäsen huomattavissa.

Alkumatkalla oli kaunis ilma, mutta jo seuraa-
vana aamuna oli luonto aivan muuttunut: yöllä
oli satanut lunta, joka peitti kaikki maisemat. Tämä
lumi kuitenkin pian suli, päivä paistoi kirkkaana ja
maisemat saivat taas entisen vehreytensä. Poikettiin
erääseen joen rannalla huomattuun ostjakkilaiseen
kesäjurttaan. Sen asukkaat läksivät säikähtyneinä
pakoon. Sitä paremmin oli Castrenilla nyt tilaisuus
tarkastella tämän jurtan rakennetta. Se oli tehty
kauttaaltaan tuohiliuskoista, jotka ensin pehmenne-
tään keittämällä ja sitten ommellaan yhteen tavalli-
sen lattiamaton muotoon, niin että ne voidaan
kääriä kokoon ja kuljettaa paikasta toiseen. Muuta-
mien pajuriukujen varaan kiinnitetään nämä tuohi-
matot seiniksi ja katoksi, niin että ne muodostavat
pyöreän teltan. Kattoon jätetään savureikä ja jur-
tan keskelle tehdään syvennys tulisijaksi. Täten on
ostjakin kesäasunto pian valmis. Lepuusijoiksi levi-
tetään maahan kaislamattoja, poronnahkoja ja vaa-
tekappaleita. Ja kun ostjakki on saanut hyvän
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kalansaaliin ja aterioituaan saa rauhassa loikoa
jurttansa makuusijoilla, ei hän maalliseksi onnek-
seen sen enempää kaipaa.

Heti kun matkailijat jättivät jurtan, puhkesi kova
myrsky. Kuljettiin kuitenkin eteenpäin, mutta yön
tullessa poikettiin pieneen ostjakki-kylään. Vallitsi
mitä synkin pimeys, tuuli suhisi raskaasti ja sade
pieksi puita ja maata. Oli sellainen yö, jommoisena
Aasian villit luulevat noitien henkien nousevan hau-
doistaan ja verenhimoisina leijailevan ihmisasuntojen
ympärillä tuottaakseen turmion kaikille, jotkapaheilla
ja rikoksilla ovat menettäneet suojelushaltijansa.
Kun matkailijat loivat silmänsä jurttia kohden, ei
niitä pimeyden vuoksi voinut juuri ollenkaan nähdä;
mutta sen sijaan näkyivät jurttain oviaukot, joiden
läpi hohti jurtassa palava tuli. Ne näyttivät tuliki-
doilta, joista syöksyi paksuja savupilviä ja säkeniä,
ja näiden edessä hääri puolialastomia, haaveellisia
olentoja. Tuon tuostakin tunki näistä tulikidoista
myös hurjia huutoja, joita sade ja myrskytuuli säesti.
Koko tämä näky herätti katsojissa kauhua, ja he
palasivat veneeseensä.

Eräässä virran varrella olevassa jurttakylässä
tavattiin asukkaat sunnuntain kunniaksi juhlapukui-
hinsa pukeutuneina. Miehet olivat sinisissä tai vih-
reissä verkamekoissa, jotka useilla olivat punaisella
veralla tai nahoilla reunustetut; heillä oli leveä nahka-
vyö, jossa riippui tinapäinen veitsi. Päässä heillä
oli korkea huippulakki, jossa oli korvasuojustimet.
Naisten päähineenä oli huivi, joka ulottui kantapäille
asti; kaulassa oli heillä helmiä ja moniailla oravannah-
kainen puuhka; helmiompeluksia oli heillä kaulukses-
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saan, rintapielissään, hansikkaissaan jakengissään; sitä-
paitsi riippui heillä hiuspalmikoissa ja huivissa rauta-,
pelti- ja messinki-palasia, jotka helinällään vetivät
nuorten miesten huomion heihin. Näin sunnuntai-
puvussaan esiintyivät ostjakit nyt muutenkin iloisem-
pina ja reippaampina. He kohtelivat matkalaisia
aivan erinomaisella ystävällisyydellä, vetivät veneen
maalle, asettelivat astuinlautoja savisille paikoille
tai kantoivat matkailijat sellaisten yli. Ja näiden
poislähteissä lahjoittivat he heille monenlaatuisia
ostjakkilaisia herkkuja, kuten tuoretta ja kuivattua
kalaa, marjoja, marjapiiraita y. m., osoittaen kaikessa
tässä vilpitöntä hyväntahtoisuutta.

Sivuutettiin edelleen muita ostjakkikyliä sekä
muutamia harvoja venäläisiäkin kyliä. Eräässä ost-
jakkikylässä nousi keskellä yötä, Castrenin nuk-
kuessa, veneeseen joukko meluavia ostjakkeja. He
työnsivät kajuutan oven auki, ja yksi heistä selitti
huonolla venäjänkielellä, että he olivat tulleet saa-
dakseen itselleen Castrenin avulla oikeutta. Ja nyt
rupesivat kaikki puhumaan, mikä ostjakiksi, mikä
venäjäksi. Tulkkinsa avulla sai Castren viimein sel-
ville, että he valittivat pappiaan vastaan, joka oli
määrännyt heidän antamaan lapsensa hänen huos-
taansa koulutettaviksi. He olivat kaikin voimin pan-
neet vastaan, mutta siitä huolimatta oli pappi otta-
nut kaksi heidän lastaan kouluunsa. Castren koetti
selittää heille, että sillä tarkoitettiin heidän omaa
parastaan, mutta ostjakit eivät ottaneet sellaistapuhetta
kuullakseen, vaan vakuuttivat, että he ja heidän
isänsä olivat uskollisesti palvelleet keisaria osaamatta
lukea tai kirjoittaa. Lähemmin asian laitaa kysel-
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tyään sai Castren tietää ostjakkien pelänneen, että
luku- ja kirjoitustaitoinen ostjakki hylkäisi oman
heimonsa, joten vanhemmat menettäisivät vanhuu-
denturvansa, jota paitsi he tiesivät, että tällaisista
ostjakeista ei ennenkään ollut tullut heimonsa aposto-
leja, vaan vihollisia, ja että he usein olivat vaipu-
neet siveettömään elämään. Castren ymmärsi kyllä,,
että vika tällaisissa tapauksissa johtui siitä, että papit
ja opettajat eivät istuttaneet oppilaihinsa kunnioitusta
omaa heimoansa kohtaan, vaan koettivat kuvailla
heille heidän kansalliset omituisuutensa pakanallisiksi
ja hylättäviksi. Monia muitakin syytöksiä oli heillä
pappiansa vastaan, muun muassa oli hän kutsunut
heidät heinäntekoon ja antanut heille silloin muka
paaston vuoksi liian niukalti ruokaa loukannut
siis ostjakkien suurinta kansallisheikkoutta. Ostjakit
rukoilivat Castrenia auttamaan heitä, mutta kun
hän ymmärsi, että hän ei heidän hyväkseen mitään
voinut tehdä, vaan he vain väsyttivät häntä intoilul-
laan, läksi Castren keskellä yötä jatkamaan matkaa,
vaikka olikin ilma sateinen ja pimeä. Tällaista ilmaa
jatkui yhä edelleenkin moniaita päiviä se oli
Siperian talven enteitä.

Loppupuoli tätä matkaa kuljettiin samojedien
alueita, Obin lisäjokien Tyniin ja Tshulymin väli-
sellä maa-alueella. Eräitä heistä oli siihen asti pi-
detty ostjakkeina, mutta Castren huomasi heidän
kielestään heti, että he olivat samojedeja.

Poikettuaan eräälle venäläiselle kalastuspaikalle,
jossa oli sekä venäläisiä että ostjakkeja ja samoje-
deja työmiehinä, saapuivat matkailijat vihdoin 7 p.
lokakuuta Narymin pieneen kaupunkiin paraaseen
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aikaan, sillä parin päivän päästä meni Narymin sa-
tama jo jäähän.

Narymissä ja sen lähimmässä ympäristössä vii-
pyi Castren pari kuukautta, uutterasti työskennellen
tutkimuksissaan. Millaista elämäntapaa Castren ja
hänen toverinsa näissä työskentelyissään viettivät,
siitä on Bergstadi päiväkirjassaan antanut tietoja.
Aamulla noustiin kello 6—7, juotiin lasillinen raitista
vettä ja käveltiin edestakaisin huoneessa kahvin val-
mistuessa. Kahvit juotua oltiin kirjoitustöissä kello
12:een asti kirjoitustyö suoritettiin terveydelli-
sistä syistä seisovassa asennossa; välillä vähän kävel-
tiin jä syötiin joku voileipä. Kello 12—2 oltiin
kävelemässä ja, jos vuodenaika sen salli, myöskin
uimassa. Senjälkeen syötiin päivällinen, levättiin
sen jälkeen parikymmentä minuuttia ja sitten työs-
kenneltiin yhtämittaa kello 6:teen. Sitten oli noin
tunnin pituinen kävely, senjälkeen juotiin teetä
ja jatkettiin työskentelyä kello 10:een, jolloin käy-
tiin levolle. Bergstadin muistelmista käy vielä
ilmi eräs Castrenin luonnetta hyvin kuvaava piirre:
vaikka Castrenia itseä tällä Siperia-matkalla melkein
kaiken aikaa vaivasivat sairaus, kotimaan ikävä sekä
kurjat asumus- ja ravinto-olot, koetti hän kuitenkin
aina ylläpitää ikävöivän matkatoverin rohkeutta ker-
tomalla hauskoja juttuja, ottamalla hänet mukaansa
säännöllisille kävelyilleen j. n. e.

Castrenin Narymista Lönnrotille, Collanille y. m.
lähettämässä kirjeissä kerrotaan m. m., että Castren
siellä ollessaan valmisteli ostjakin kielioppia. Käy
myöskin ilmi, että Bergstadi, vaikka hänellä olikin
harrastusta tätä tutkimusalaa kohtaan, kärsi koti-ikä-
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västä ja kammoksui Siperiaa ja että hän oli päättä-
nyt jo seuraavana kevännä tai kesänä palata, ellei
vielä Suomeen, niin ainakin Kasaniin, jossa hän
voisi tutkimuksiaan ja opintojaan jatkaa. Castren
oli tämän johdosta huolissaan. Se seikka, että koti-
maasta käsin ei voitu saada hänelle vakinaista apu-
laista, osoitti hänen mielestään, että Suomessa ei
vielä täysin ymmärretty tämän sukututkimusalan
tärkeyttä ja merkitystä, ja hän huomauttaa, kuinka
saksalaiset ja venäläisetkin tiedemiehet, jopa eräs
Tanskalainenkin, Lucien Bonaparte, jo olivat suu-
rella harrastuksella ja menestyksellä astuneet tälle
työmaalle, jolla suomalaisten olisi pitänyt olla etu-
rivin miehinä.

Narymistä käsin suuntautui Castrenin matka yhä
etelään päin, T o m s k i n kaupunkiin, joka on Obin
lisä joen Tomin varrella. Matka Narymista Tomskiin
on 470 virstaa ja tavallisissa oloissa olisi sen voinut
suorittaa muutamassa päivässä. Mutta Castren vii-
pyi sillä taipaleella noin kolme kuukautta, saapuen
Tomskiin vasta seuraavan vuoden (1846) maaliskuun
puolivälissä. Niinkuin jo edellä mainittiin, tapasi
Castren Obin lisäjoen Tyrnin eteläpuolella samoje-
deja, joita osittain oli pidetty ostjakeina sitä
mieltä oli ollut muun muassa kuuluisa Aasian kan-
sojen ja kielien tutkija Julius von Klaproth (1783
1835). Nämä samojedit otti nyt Castren perinpoh-
jaisesti tutkiaksensa, perehtyen heidän kieleensä, elä-
määnsä ja tapoihinsa ja huomaten varsinkin heidän
kielimurteissaan moninaisia eroavaisuuksia ennem-
min tutkimistaan samojedimurteista. Toisessakin suh-

10
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teessa olivat nämä samojedit Castrenille hyvin mie-
lenkiintoisia. Hän oli vähitellen vakautunut siihen
luuloon, että samojedit ja ostjakit sekä myös kaikki
muut suomensukuiset kansat olivat kotoperää Aasian
puolelta, Altai-vuoriston pohjoisilta rinteiltä. Siellä
hänen luulonsa mukaan oli »Suomen kansan kehto".
Tätä luuloa hänessä suuresti vahvisti se seikka, että
näiden puheenalaisten samojedien asuma-alue oli
jo verraten lähellä Altai-vuoristoa ja että tatarilais-
tuneita samojedeja ja ostjakkeja asuskeli vieläkin
lähempänä tätä vuorijonoa.l)

Tämä kolmikuukautinen retkeily näiden samoje-
dien parissa oli matkalaisille monessa suhteessa han-
kala ja rasittava. Tutkittavat alueet rajoittuivat suu-
reen Baraba-aroon, joka leviää Irtish- ja Ob-jokien vä-
lillä ja jonka suolajärvistä ja nevoista nousee epä-
terveellisiä höyryjä. Asunnot olivat perin viheliäisiä
saraojedihökkeleitä, joissa ei ollut turvaa kylmää
vastaan ja joissavallitsi sanomaton likaisuus. Castren
koettikin, milloin se oli mahdollista, saada asuntonsa
jonkun venäläisen uutisasukkaan majassa, sellaisessa
kun ainakin oli siistimpää, ellei lämpimämpää. Tuol-
laisessa kylmässä asunnossa saivat matkailijat viet-
tää joulunsakin Togur nimisessä kylässä. Täällä
oli kuitenkin se hyvä puoli, että Castren onnistui
saamaan oppaakseen käyttökelpoisen samojedin.
»Hän oli“, kertoo Castren, »tavattoman iloinen, rei-

J) Myöhempien tutkimusten mukaan ei tätä Castrenin olet-
tamusta kuitenkaan pidetä oikeana, vaan sijoitetaan suomen-
suvun alkukoti Europan puolelle, Volga-virran keskijuoksun tie-
noille.
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pas ja puhelias mies sekä perehtynyt monenlaisiin
ammattitaitoihin. Hän sanoi osaavansa hakata ja
takoa, muurata ja rakentaa, tehdä nuolia ja kei-
häitä, vieläpä jumalia ja ihmisiäkin. Hän oli omalla
tavallaan myös kielimies, sillä hän saattoi auttavasti
puhua neljää niistä seitsemästäkymmenestä seitse-
mästä kielestä, mitä hänen luulonsa mukaan maail-
massa on olemassa. Päällepäätteeksi oli hän
erittäin rehellinen ja oikeamielinen mies. Mutta jos
kysyt, miten hänen kristillisyytensä laita oli, on minun
tunnustettava, että siinä ei ollut mitään kehumista.
Kun minä kerran tältä „korkeastioppineelta Theba-
laiselta" kysyin, miten hän arveli ihmiselle käyvän
kuoleman jälkeen, vastasi hän varmasti: »niinkuin
koiralle makaa siinä missä makaa, mätänee siinä
missä mätänee." Kysymykseen, eikö sielu hänen
uskonsa mukaan jatka olemassaoloaan maallisen elä-
män jälkeen, hän vastasi: »käyhän näkemässä, niin
tiedät." Hän piti syntinä uhrata omatekoisille juma-
lille, mutta sellaisten valmistamista hän ei kovin ras-
kaasti laskenut omalletunnolleen. Vaimonsa hän
oman ilmoituksensa mukaan oli varastanut, mutta
arveli tämän synnin tulleen sovitetuksi sillä, että
oli papille antanut kymmenykset morsiamenlunnaista,
että hän kohteli vaimoaan hyvin, vain harvoin ruoski
häntä, antoi hänen polttaa tupakkaa eikä ottanut
koskaan humalaa ilman että eukko oli kestissä mu-
kana. Tämän miehen seurassa minä siis vietin jou-
luni rattoisalla ja tieteellisiin tarkoituksiin! nähden
varsin hedelmällisellä tavalla."

Laskiaisen aikaan Castren oli eräässä Moltshanov
nimisessä kylässä, jossa hän sai asunnon kapakan
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yläkerrassa, joutuen siten öin päivin meluavien juo-
pottelijain häirittäväksi. Tämä kylä oli pieni ja sen
ympäristö harvaan asuttua, mutta kuitenkin nousi-
vat kapakan tulot yhtenä ainoana päivänä 1800 rup-
laan! Juoppous oli tullut niin yleiseksi, ettei sitä
pidetty minään häpeänä. Nuoret tytötkin saattoivat
juoda itselleen juhlahumalan.

Paitsi samojedeja ja venäläisiä tapasi Castren
tällä matkalla myös paljon tatareja, joista osa oli
kristityltä, osa muhamettilaisia. Castren huomasi
heidät hyvin ystävällisiksi ja vieraanvaraisiksi. Tataa-
rien samoin kuin venäläistenkin kielestä olivat nämä
samojedit saaneet paljon vaikutuksia. Niinikään
olivat he muutenkin elämässään, puvuissaan, asun-
noissaan, jopa elinkeinoissaankin ruvenneet matki-
maan venäläisiä ja tatarilaisia, milloin asuivat näi-
den naapureina. Karjanhoitoakin he olivat ruven-
neet yrittelemään, mutta ei maanviljelystä. Pääelin-
keinoina heillä kuitenkin oli kalastus ja metsästys.
Viimeksimainittua harjoitettiin talvisaikaan sydän-
mailla, jonne ruokavarat ynnä muut tarpeet kulje-
tettiin pienillä koirain vetämillä reillä. Tuohiteltat
vietiin mukaan, ellei metsästysmailla ollut jo ennem-
min tehtyjä jurttia tällaista talvimetsästystä varten.

Nämä samojedit olivat kaikki kristinuskoon kas-
tetulta, mutta heidän uskonnollinen mielikuva-
maailmansa oli edelleen pakanallinen; noidilla oli
vielä suuri merkitys. Castren tapasi heillä myöskin
vanhoja sankarirunoja ja taruja sekä yksinkertaisia
lyyrillisiä lauluja. Sankarirunot olivat hyvin arvossa-
pidettyjä. »Melkein uskonnollisella hartaudella kuun-
nellaan jokaista sanaa, joka lähtee laulajan huulil-
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ta. Samoin kuin noita istuu laulajakin jakkaralla
tai kirstun päällä keskellä huonetta, ja kuuntelijat
asettuvat hänen ympärilleen. Eleillään tahtoo
laulaja osoittaa jonkinmoista myötätuntoisuutta san-
kareitansa kohtaan. Hänen ruumiinsa vapisee, ääni
värähtelee, vasemmalla kädellään peittää hän myö-
täänsä kyyneleistä silmäänsä, oikeassa kädessä on
hänellä nuoli, jonka kärki on käännetty maahan
päin. Kuulijat istuvat enimmäkseen mykkinä, mutta
kun sankari joko kaatuu tai nopeasiipisen kotkan
selässä kohoutuu pilviin, puhkeavat he hee-\mnioon,
joka vastaa meidän hurraa-huutoamme."

Tällä alueella tapasi Castren useita sellaisia hauta-
kumpuja, joita venäläiset nimittivät tshudihaudoiksL
Hän ei voinut talvisen ajan vuoksi ryhtyä niiden
sisällystä tutkimaan. Samojedit väittivät niitä omien
esi-isiensä haudoiksi. Toisten tarujen mukaan joku
vieras kansa oli nuo hautakummut luonut. Niistä oli
löydetty nuolia ja ihmisen luita, kumpaisetkin tavat-
toman suurta kokoa. Castrenin mielestä ei ollut mah-
dotonta, että jotkut niistä voisivat olla suomalaistenkin
kansain jäännöksiä, vaikka enin osa niistä hänen
luullakseen olikin kirgisien perua.

Tomskissa. Tulevaisuudennäköaloja.
Tomskissa, joka jo siihen aikaan oli Siperian

keskuspaikkoja ja jota sanottiin »Siperian Pariisiksi",
ei Castren kauan viipynyt. Hän sai siellä ilokseen
vastaanottaa joukon postilähetyksiä kotimaisilta ystä-
viltään, joille hän nyt täältä lähetti vastineita. Muun
muassa hän lähetti pitkän kirjeen Snellmannille
Kuopioon. Kun tästä kirjeestä käy ilmi Castrenin
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silloiset matkasuunnitelmat ja tarkoitusperät, otamme
siitä tähän muutamia tietoja ja otteita.

Castren ilmoittaa kiireimmiten lähtevänsä edel-
leen Krasnojarskin kaupunkiin ja sieltä Jeniseiskiin,
jossa hän aikoi oleskella kelirikon ajan ja valmistaa
vasta tutkimansa samojedikielen kieliopin sekä tut-
kia erään Jeniseiskin seuduilla tavattavan samojedi-
murteen. Jeniseiskistä hän aikoi heti avoveden tul-
tua kulkea Jeniseitä myöten yhä pohjoisemmaksi,
Turukhanskin kaupunkiin, ja tällä matkalla tut-
kia erästä kieltä, jonka laadusta ei tutkijain kesken
siihen asti oltu päästy selville. „Suokoon Jumala,
että pääsisin siitä maasta onnellisesti takaisin. Se
matka on oikea Pohjolamatka, johon on vahvistet-
tava itseään Lemminkäisen rohkealla lohdutuksella:
,yks on surma miehen surma.’ Mitä tulee sinun
ystävällisiin neuvoihisi terveyteni säilyttämiseksi, niin
tiedäthän, että minulla vasemman olkani alla on
momento mori (muista kuolemaa), joka kyllä aina
huomauttaa olemassaolostaan. Kuitenkin on elä-
mästä, niin kauan kuin sitä kestää, kiitettävä Juma-
laa eikä valitettava, vaikka joskus karvastelisikin;
mutta koettaa tuhansilla keinoilla ja huolehtimisilla
venyttää elämänlankaa mahdollisimman pitkäksi,
siihen on minun elämäni liian halpa ja mitätön.
Tarkoitan että maailma voi erinomaisen helposti
tulla toimeen ilman minun kielioppejani, ja sitäpaitsi
tuntuu invaliidin elämä minusta niin vähän houkut-
televalta, että sen kernaasti voi uhrata, jos saa onnen
kaatua kunnian kentällä."

Tulevaisuudensuunnitelmistaan Castren tässä kir-
jeessään myöskin puhuu. »Jos en voi leipääni Suo-
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tuessa saada, kuten uskottavaa on, niin ei minulle
olisi vastenmielistä tulla vielä kerran Siperiaan ja
ryhtyä tutkimaan tungusien kieliheimoa, jolta tutki-
mukselta Tiedeakatemia ei kaiketi kieltäisi apuansa.
Sillä kun suomenkielen heimolaisuus samojedinkielen
kanssa nykyisen matkani kautta tulee riittävästi tode-
tuksi ja kun suomalaiset ilmeisesti ovat sukua turk-
kilaisille ja tatareille, niin täytyy kielitutkimuksen
lähimmäksi päämääräksi tulla samojedinkielen väli-
tyksellä tutkia suomalaisten ja tungusien sukulai-
suutta. Tunguseista olisi tie auki mantshuihin, ja
mongoleihin päästäisiin kaikkia teitä myöten, koska
sekä turkkilaisten, samojedien, tungusien ja mantshu-
jen arvellaan olevan niille sukua. Meidän on vähi-
tellen totuttava siihen ajatukseen, että olemme hal-
veksittujen mongolien jälkeläisiä, mutta me voimme
joka tapauksessa vedota tulevaisuuteen tällä kysy-
myksellä: Onko todellakin olemassa varmaa ero-
tusta kaukasialaisen ja mongolilaisen kansanrodun
välillä? Minun luuloni mukaan ei ensinkään.
Mitä luonnontutkijat puhunevatkin kaukasialaisten
ja mongolilaisten kansain erilaisesta pääkallonmuo-
dosta, niin on kuitenkin huomattava tosiasia, että
Europan suomalaisella on kaukasialainen, mutta
Aasian suomalaisella mogolilainen leima, että turk-
kilainen Europassa on europalaisen, mutta Aasiassa
aasialaisen näköinen. Jos siis tahdotaan fysiologi-
silla perusteilla tukea tätä rotuerotusta, niin on toi-
nen puoli suomalaisista ja turkkilaisista kansoista
luettava kaukasialaiseen, toinen puoli mongolilaiseen
rotuun mikä on mahdotonta/

Kielelliseltäkin kannalla pitää Castren tuota
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rotuerotusteoriaa pätemättömänä. Kaukasialaisten
kielten analyyttisyys ja mongolilaisten kielten syn-
teettisyys, jota on pidetty niiden tärkeimpänä eroa-
vaisuutena, ei asiallisesti merkitse muuta, kuin että
kaukasialaiset kielet ovat ennättäneet kehitykses-
sään mongolilaisten kielten edelle, synteettisyydestä
kehittyneet analyyttisyyteen. Sama pyrkimys on
huomattavissa jo moniaissa mongolilaisissakin kie-
lissä, niin että kielentutkijat ovat olleet epätietoisia,
kumpaiseenko ryhmään ne olisi luettava.

Joka tapauksessa olisivat suomensukuiset kielet
nyt tutkittava, jotta myöhemmin voitaisiin niitä ver-
tailla mongolilaisiin kieliin. »Meiltä suomalaisilta
vaaditaan nyt hellittämättömästi, että me ryhdymme
tutkimaan kaikkia niitä kieliä, jotka ovat läheisem-
pää tai etäisempää sukua suomenkielelle. Saamme
olla siitä varmat, että ponnistuksemme tällä työ-
maalla saavuttavat menestystä in hoc signo vinces
(tässä merkissä voitat)." Hän huomauttaa, kuinka
tätä tutkimusalaa on jo muualla maailmassa, paitsi
Suomessa, ruvettu pitämään tärkeänä ja kuinka tur-
kin, mongolin ja mantshun kieliä on ruvettu useissa
sivistysmaissa uutterasti tutkimaan; onpa suomen-
suvunkin kielistä ja historiasta Saksassa viime ai-
koina julkaistu enemmän tai vähemmän ansiok-
kaita teoksia, kuten Gabelentzin, Mullerin, Schottin
y. m; Pietarin Tiedeakatemiassa oli suomikiihkoi-
suudessa menty niin pitkälle, että oli perustettu eri-
tyinen suomalaisia kieliä edustava jäsenyys. »Kaikki
tämä on minulle lohdutukseksi minun muuten eris-
tetyissä pyrinnöissäni; mutta tavattoman raskauttava
on kuitenkin se kokemus, että Suomessa jokovähän
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tai ei ollenkaan huolehdita tästä tärkeästä kielialasta,
vaikka se on meidän omamme ja kaikista sivisty-
neistä kansakunnista me ehdottomasti parhaiten sovel-
tuisimme tekemään työtä tässä viinamäessä."

Tästä Castrenin kirjeestä ilmenee, kuinka se työ-
maa, jolle hän oli uranaukaisijaksi antautunut, hänen
tieteelliselle silmällensä yhä avartui ja kuinka hän
olisi suonut, että sitä kotimaassa olisi enemmän har-
rastettu.

Jeniseitä myöten Jäämeren rannalle.

Kuten Castren kirjeessään suunnitteli, matkusti
hän viivyttelemättä Tomskista Atshinskin ja Kras-
nojarskin kaupunkien kautta Jeniseiskin kaupunkiin,
jonne hän saapui maaliskuun viimeisenä päivänä,
matkasta hyvin väsyneenä, mutta muuten kokematta
mitään sanottavampia seikkailuja ja vastuksia, ellei
ota lukuun, että hän Atshinskissa urheasti kuritti
eräitä kaupungin viranomaisia, kun ne mielivät riis-
tää häneltä kyytihevoset toiselle matkustajalle, joka
oli heidät lahjonut. Tiellä tapasi hän alituiseen
tee- ja viinakuormia sekä kahleettomia ja kahlehdit-
tuja karkoitettuja.

Jeniseiskiin saavuttuaan teki Castren yksinään
matkan pieneen Makowskijn kylään, joka on 90
virstan päässä Jeniseiskistä lounaiseen päin ja jossa
hän tutki erään siellä asustavan pienen samojedi-
heimon. Bergstadi matkusti sillä aikaa pohjoiseen
päin, Jenisein varrella olevaan Antsiferowan kylään,
jossa hän aikoi tutustua siihen tuntemattomaan
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kansanheimoon, josta Castren oli Snellmanille kir-
joittanut ja jota sanottiin jenisei-ostjakeiksi.
Täten, antamalla Bergstadille oman erityisen tutkimus-
alan, toivoi Castren saavansa hänet edelleen jäämään
Siperiaan.

Makowskijsta Castren palasi jälleen Jeniseiskiin
toukokuun puolivälin tienoilla. Sieltä hän lähetti
kotimaahan useita kirjeitä. Collanille hän kirjoitti
Turukhansk-matkastaan: »Ihmiset sanovat, ettei ku-
kaan uusi tulokas ole tullut Turukhanskissa pitkä-
ikäiseksi. Sellainen pelko lienee kuitenkin harvoin
pidättänyt tieteellistä matkailijaa menemästä sinne,
minne tutkimus on kutsunut." Rabbelle hän
kirjoittaa: „Mitä vointiini tulee, näytti rintani tila
joku aika takaperin pahalta, mutta nyt on kaikki
taas hyvin ja suru unohdettu. Ja mikäs on hyvin
voidessakaan, kun minä täällä Jenisein kultamaassa
saan syödä päivällistä taffelimusiikin soidessa, käydä
kemuissa ja juoda shampanjaa joka päivä! Täällä
vallitsee sellainen komeus ja rikkaus, että pikku
virkamiehetkin milloin tahansa ovat valmiit pane-
maan 1000 ruplaa korttipelionnen varaan. Kaup-
piaiden ja kullanetsijäin kesken pidetään henkilöä,
jolla on 50000 ruplaa, köyhänä; 200000 ruplaa on
vielä pieni pääoma, ja kapitalistina pidetään vain
sellaista, jolla on puoli tai koko miljoona. Tämä
ei ole ihmeellistä, kun yksin Jeniseiskin piirissä
saadaan vuosittain enemmän kuin 700 puutaa kul-
taa, joka puuta laskettuna 40000 ruplan arvoiseksi.
Ja kullanrikkaus on täällä kuten muuallakin vaikut-
tanut, että tavarain hinnat ovat kohonneet tavatto-
mattomasti.‘;
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Toukokuun 30 p:nä Castren matkatoverinsa kanssa
lähti Jeniseiskistä pohjoista kohden pienellä avo-
naisella veneellä. Lähimpänä pysäyspaikkana oli
hänellä oleva jo varemmin mainittu Turukhanskin
kaupunki. Hän tiesi siellä kesän aikana pidettävän
markkinoita, joilla voisi tavata samojedeja ja ost-
jakkeja sekä muita pohjois-Siperian asukkaita tar-
vitsematta mennä niitä heidän kotoisista erämais-
taan etsimään.

Alkumatka Jeniseiskistä lähtien oli vielä asuttua,
hyvinvoipia kyliä oli virran varrella. Mutta jota
kauemmaksi pohjoiseen päin tultiin, sitä autiompia
alkoivat Jenisein rannat olla ja sitä köyhempää ja
kurjempaa väestö. Jenisein kulta-huuhtomot olivat
kallistaneet kaikki elintarpeet siinä määrin, että nä-
mä pohjoisempana elävät olivat joutuneet surkeaan
taloudelliseen asemaan. Ravintonaan esim. kaikki,
venäläisetkin, käyttivät raakaa kalaa, väittäen että
he siten tahtoivat suojella itseään kerpukilta, joka
on pohjois-Siperian pahin vitsaus, mutta todellisesti
siitä syystä, ettei heillä ollut varaa kalaa muussa
muodossa syödä.

Monia eri kansallisuuksia tapasi Castren tällä
virtamatkalla: venäläisiä, saksalaisia, juutalaisia, ta-
tareja, puolalaisia, niistä monet Siperiaan kartoi-
tettuja. Castrenin mielenkiintoa herättivät erityi-
sesti n. s. jenisei-ostjakit, joista hän kirjees-
sään oli puhunut ja joita Bergstadi jo oli itsek-
seen käynyt tutkimassa. Näitä hän nyt matkallaan
tapasikin ja huomasi, että ne eivät mitään ostjak-
keja olleet, vaan muutamia satoja henkilöitä käsit-
tävä jäännös jostakin tuntemattomasta kansasta, jonka
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kieli-heimolaisia Caströn myöhemmin tapasi eteläm-
pänä. Nämä „ostjakit“ olivat rauhallista, hyväntah-
toista ja rehellistä kalastajakansaa, mutta elivät mitä
suurimmassa köyhyydessä.

Jenisein lisäjoen Symin suulla Castren tapasi
markkinapaikan, jonne oli tullut sekä näitä ostjak-
keja että tunguseja, kumpaisetkin ruhtinaineen, joi-
den oli siellä suoritettava valtiolle menevä vero
heimojensa puolesta. Kumpainenkin kansakunta oli
sijoittunut vähän erilleen toisistaan. Castren kävi
tervehtimässä ensin tungusien ruhtinasta hänen tel-
tassaan. Kellertävän ihonsa ja mongolilaisten kas-
vonpiirteidensä vuoksi eivät tungusit olleet mitään
kaunista kansaa, mutta he olivat tavattoman sulava-
liikkeisiä ja kohteliaita sekä perin komeasti puettuja,
jonka vuoksi Castren heitä nimitti Siperian aate-
liksi. Huomattavimmat heidän vaatekappaleistaan
olivat säämiskästä tai karvaisesta poronnahasta tehty
ahdas hännystakki, runsaasti helmillä, verantilkuilla
y. m. koristeltu ja rinnalta avoinna, jotta helmiko-
risteinen rintapeite pääsi hyvin näkyviin, sekä pieni
pyöreä lakki, sekin helmistä kimalleleva. Poskipäät
heillä olivat tatuoituja kaariviivoihin ja hiukset pään
takapuolella helmikoristeisena palmikkona. Castrenin
kunniaksi he panivat toimeen piiritanssin sekä
erään urheiluleikin, jossa he osoittivat aivan häm-
mästyttävää notkeutta. Ostjakit, joiden ruhtinasta
Castren sitten kävi tervehtimässä, olivat köyhiä ja
yksinkertaisia koko elämässään, mutta muodoltaan
kauniimpia kuin tungusit sekä luonteeltaan luotetta-
vampia kuin jälkimmäiset, jotka Castrenin mielestä
olivat jonkun verran viekkaita ja omia etujaan sil-



157

mällä pitäviä. Castrenin kunniaksi panivat ostjakit-
kin toimeen piiritanssin ja kilpa-ammunnan jousilla.

Pari päivää tällä markkinapaikalla oltuaan läksi
Castren jatkamaan matkaansa. Poikettiin muuta-
miin kyliin, mutta ne olivat niin kurjia, että niissä
ei voinut siedettävää asuntoa saada.

Kesäkuun 19 p:nä matkailijat viimein saapuivat
Turukhanskiin, josta heidän oli määrä vielä
retkeillä sen pohjoispuolella leviävään kammottuun
tundramaailmaan.

Turukhansk oli viheliäinen hökkelikaupunki ala-
valla paikalla, kostea: ja epäterveellinen; asukkaat
köyhiä, harvat virkamiehet sivistymättömiä ja juop-
poja. Castrenin onnistui saada siellä kuitenkin
asunto, joka olisi ollut mukiinmenevä, ellei senkin
lattian alla olisi ollut seisovaa suovettä. Hänen ter-
veytensä pysyi kuitenkin, kosteudesta ja huonosta
ravinnosta huolimatta, välttävässä kunnossa.

Tieteellisessä suhteessa oli tämä paikka Castrenille
varsin hedelmällinen, sillä Tumkhanskissa hän sai
todella tavata samojedeja joka haaralta Turukhans-
kin ympäristöstä ja tutkia heidän kielimurteitaan
sekä siten täydentää samojeditutkimuksiansa. Aika
kului yhtämittaisessa samojedi-opiskelussa ja seurus-
telussa heidän kanssaan. Sääskien ja kuumuuden
rasittamana Castren joskus menetti kärsivällisyy-
tensä, kun sattui oikein tyhmäntollikko samojedi
hänen tutkittavakseen. Saattoipa hän tuetuksis-
saan heittää lasin vettä hänen naamalleen. „Sellai-
set pikapäisyydet on kuitenkin rauhan vuoksi hyvi-
tettävä ryypyllä, tupakkahiukkasella ja ystävällisellä
sanalla.” Tällaisen tulistumispuuskan jälkeen hän
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kerran lahjoitti siitä kärsineelle samojedille kir-
veen. Se oli samojedin mielestä tavattoman suuri-
arvoinen lahja. Hän olisi tahtonut sanoin kiittää,
mutta ei hämmästyksissään siihen kyennyt. Epätoi-
vossaan hän lopuksi keksi hassun keinon: rupesi
tekemään Castrenin edessä ristinmerkkejä!

Erityisenä ilon aiheena oli Castrenilla Turu-
khanskissa se seikka, että Tiedeakatemian raha-
lähetys saapui hänelle sinne. Castrenilla ei ollut
enää kuin muutamia ruplia kukkarossaan, joten hän
oli hyvin huolissaan. Rahalähetys oli omiaan pois-
tamaan arkihuolet ja nostamaan masentuneet mie-
let. Pantiin toimeen kestitys, johon samojeditkin
kutsuttiin osallisiksi.

Turukhanskista Castren lähetti Tiedeakatemian
kansatieteelliselle museolle joukon ostjakkien, samo-
jedien ja tungusien pukiraia y. m. esineitä.

Turukhanskista siirtyi Castren heinäkuun lopulla
pohjoisemmaksi Jenisein varrella olevaan pieneen
Dudinka-nimiseen kylään, joka on Turukhanskista
567 virstan päässä. Matkalaisilla oli nyt koko tätä
pohjoista tundramatkaa varten seuralaisena ja apu-
laisena kasakka, jonka Jeniseiskin siviilikuvernööri
Castrenin pyynnöstä oli määrännyt hänen palveluk-
seensa. Kuljettiin veneellä siten, että koirat ran-
taa myöten juosten hinasivat venettä köydestä. Mat-
ka edistyi täten hyvin hitaasti, korkeintaan 20 kilo-
metriä päivässä. Kun Castren samojeditutkimus-
tensa vuoksi matkan varrella vielä poikkesi pidem-
mäksi ajaksi, noin neljäksi viikoksi, PI akhi na n
talvileiriin sekä siitä 40 virstaa pohjoisempana ole-
vaan Khantaikan talvileiriin kahdeksaksi päi-
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väksi, saapui hän Hudinkaan vasta 4 p. syyskuuta,
Matka oli hyvin vaivalloinen. Syyskylmät olivat jo
varsin tuntuvat. Plakhinassa, jossa oli vain kolme
viheliäistä hökkeliä, saivat matkalaiset asua yhdessä
niistä ja kärsiä pimeyttä, vilua ja ruoan puutetta;
kun huonetta kylmyyden vuoksi koetettiin lämmittää,
oli savu alituisena vastuksena; sateella taas katto
vuoti niin, että oleskelu tuvassa oli perin kurjaa.
Khantaikassa oli onneksi heidän käytettävissään vä-
hän parempi huone, jossa oli oikea uuni ja lasiakku-
nakin; parempaa ravintoakin huolehti paikan toi-
melias emäntä.

Dudinkassa Castren viipyi lähes kolme kuukautta.
Kylässä oli vain neljä pientä hökkeliä. Castren seu-
ralaisineen sai asuttavakseen vanhan aitan, johon
oli tehty uuni. Jäämeren tuulet puhalsivat sen sei-
nien ja lattian lävitse. Lasi-ikkunaa ei ollut, vaan
pieniä, mateennahalla ja katinkullalla tai paperilla
peitettyjä aukkoja. Puolipimeä, jossa oli työsken-
neltävä, rasitti Castrenin silmiä. Hän vaihtoi nuo'
ikkunavehkeet jäälevyihin, jotka sovitettiin ikkuna-
aukkoihin ja jotka läpäsivät enemmän valoa ja suo-
jasivat tuulelta. Kosteus, mikä niistä levisi, oli kui-
tenkin haitaksi.

Castren kesti kuitenkin nämä hankaluudet jota-
kuinkin. Mutta hän oli vaatetuksessaan varomaton,
käytti europalaista pukuaan sen sijaan että ilman
kylmyyteen nähden olisi pukeutunut samojedipuki-
miin. Seurauksena oli, että hänen jalkojaan alitui-
sesti paleli ja polviin ilmaantui reumatisia kipujat
Ja kerran eräänä kylmänä lokakuun päivänä hän
äkkiä sai kovan pahoinvoinnin oksennuskohtauksi-
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neen; tunnin kuluessa vaivat lisääntyivät niin, että
hän tiedottomana kaatui lattialle ja vasta neljän
tunnin perästä heräsi tajuihinsa. Hänellä oli sen-
jälkeen kovat tuskat ja hengenahdistusta. Kaikki
saapuvilla olevat luulivat hänen kuolevan. Mutta
oksennuskohtaukset menivät ohitse ja hän sai nuk-
kua muutaman tunnin, jonka jälkeen hän alkoi toi-
pua, ollen parin päivän päästä entisellään.

Bergstadi sitävastoin oli jo pitkän aikaa ollut
huonovointinen ja sairastui Dudinkassa niin, että
hänen täytyi jäädä sinne Castrenin matkustaessa
edelleen. Castren arveli hänessä olevan siperialaisen
kerpukin.

Tältä kamalalta taudilta koetti Castren suojella
itseään kävelemällä mahdollisimman usein ulkoil-
massa. Dudinkalaiset eivät voineet käsittää, kuinka
herrasmies asiatta saattoi kävellä poluttomilla tund-
roilla, jossa rajuilma milloin tahansa saattoi yllättää
ja jossa hirveät peikot ja kummitukset asustelivat.
He usein varoittivat Castrenia tuollaisista kävely-
matkoista. Ja kerran olikin hänen käydä hullusti.
Hän oli kaikenmoisissa mietteissä ja hajamielisyy-
dessä kulkenut pitkän matkan asunnostaan. Kun
oli tyyni ja valoisa päivä, ei hän pelännyt eksyvänsä.
Mutta äkisti menee taivas pilveen, alkaa tuulla ja
tuiskuta. Castren katseli ympärilleen, mutta ei näh-
nyt muuta kuin alastomia lumiaavikkoja. Nyt hän
ymmärsi olevansa vaarassa eksyä ja päätti kiireim-
miten etsiä Dudinkajoen, jonka rantaa myöten hän
löytäisi asuntonsa. Mutta joen löytäminen ei ollut-
kaan niin helppoa, kuin hän oli luullut, eikä hänellä
ollut nyt muuta neuvoa kuin koettaa omia jälkiänsä
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myöten pyrkiä kylään. Mutta lumipyry oli jo peit-
tänyt enimmät jäljet ja illan pimetessä oli heikom-
pia jälkiä vaikea nähdä. Mutta kun hän löysi jon-
kun tuntuvamman jäljen, pani hän siihen merkin ja
alkoi sitten eri tahoilta etsiä uutta jälkeä. Tällaisten
ponnistelujen avulla hän viimein löysikin asun-
tonsa, oltuaan jo melkein toivottomana sen onnistu-
misesta.

Dudinkasta käsin oli Castrenilla nyt vielä suo-
ritettavanaan matka luoteeseen päin Tolstoi-Nosiin,
joka on pienoinen kylä Jenisei-joen suulahden ran-
nalla, 70—72 leveysasteella.

Marraskuun 28 p:nä hän läksi liikkeelle poro-
kyydillä, reessä, johon oli tehty poronnahoista jon-
kinmoinen kansi. Nahkakannen alla matkustami-
nen tuntui Castrenista kuitenkin tukalalta, joten hän
eräällä taipaleella istui tavallisessa reessä, mutta seu-
rauksena oli, että hän palellutti jalkansa ja osan
kasvoistaan.

Matkan varrella oli muutamia viheliäsiä talvi-
leiripaikkoja, joilla jonkunverran pysähdyttiin. Erääl-
lä leiripaikalla tuli tupa täyteen samojedeja, jotka
olivat saaneet kuulla Castrenin tulosta, ilmaisemaan
hänelle „surujaan“, kuten heidän saapuvilla oleva
ruhtinaansa sanoi. Ja he kertoivat, että Tolstoi-
Nosissa oleva makasiininhoitaja oli luvannut lähet-
tää kaikki samojedit työhön Jenisein kultahuuhto-
moille, kun he eivät olleet moneen vuoteen maksa-
neet kruunulle jauhovelkojaan. Mutta he sanoivat
mieluummin tahtovansa heti paikalla surmata toinen
toisensa kuin lähteä sellaiseen orjuuteen. Castren

11
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koetti lohdutella heitä hyvillä sanoilla ja ryypyillä,
ja miehet luopuivatkin murha-ajatuksistaan ja lah-
joittivat vielä Castrenille muutamia naalinnahkoja,
ilmaisten siten tyytyväisyytensä „ korkeaan esival-
taan."

Toisella leiripaikalla oli tupa täynnä samojedeja,
jotka olivat matkalla Jäämeren rannoilta talviasun-
toihinsa sisämaassa. Heidän ruhtinaansa esitteli
Castrenille joukon etevimmät miehet ja pyysi sitten
ryyppyjä itselleen ja ystävilleen. Castren tuottikin
reestään viinaruukun, mutta kovassa pakkasessa se

oli jäätynyt. Ruukku pantiin uuniin, mutta sekin
oli jo ennättänyt jäähtyä. Kiusan paikka! Viimein
yksi samojedeista keksi keinon, ehdottaen että ruuk-
ku pantaisiin lärapenemään hänen paljasta vatsaansa
vasten. Niin tehtiinkin, ja yritys onnistui, ja samo-
jedit olivat ilosta haltioissaan!

Tolstoi-Nosiin saapui Castren marraskuun 30 pmä.
Tässä kylässä oli vain neljä viheliäistä hökkeliä.
Yhteen niistä asettui Castren ja sai siinä taas kärsiä
kylmyydestä, pimeydestä ja savusta. Kun ulkona-
kaan tähän aikaan ei enää ollut päivänvaloa
aurinko ei tämän kuun loppupuolella enää ollen-
kaan noussut —, peitti Castren hökkelinsä ikkunat
laudoilla ja teki siten töitään kokonaan uunivalkean
valossa.

Jos olivat päivät pimeitä ja pilvisiä, niin olivat
yöt useimmiten kirkkaita, ja kuu, tähdet ja revon-
tulet loivat lumiaavikoiden ylle hurmaavan ihanan
valaistuksen.



163

Paluumatka Jeniseiskiin.

Tolstoi-Nosissa viipyi Castren pari viikkoa. Sen
etäämmäksi Jäämeren rannikolle ei hänen kannat-
tanut mennä, sillä talvisaikaan ei siellä olisi ollut
samojedeja tavattavissa. Niinpä hän nyt läksi pa-
luumatkalle Turukhanskia kohden. Dudinkassa yh-
tyi Bergstadi jälleen häneen, edelleenkin huono-
vointisena. Khantaikassa viipyi Castren vielä kolme
viikkoa, tutkien paria samojedimurretta. Hänen
asuntonsa, joka edellisenä syksynä siellä oli ollut
tyydyttävä, oli nyt talvella hirveän kylmä ja kostea.
Vesi valui pitkin sisäseiniä, vaikka tuvan ulkopuo-
lelle naulattiin poron nahkoja. Vuoteensa kohdalle
antoi Castren levittää muutamia niinimattoja, ja ne
jäätyivät seinään kiinni niin lujasti, että ne vain
palasina voitiin siitä irroittaa. Samoin kävi muuta-
mille vaatekappaleille, jotka huomaamattomuudessa
ripustettiin seinälle. Enimmin kärsi Castren kui-
tenkin savusta, joka uunia lämmitettäissä aina täytti
huoneen, pakottaen hänen uudenvuodenyönäkin
pakenemaan metsään.

Castren oli iloissaan, kun toivoi pian pääsevänsä
takaisin Turukhanskiin. „Mikä suloinen sointu on-
kaan tällä nimellä, kun on puoli vuotta elänyt
tundroilla ja kaksi kuukautta ilman auringonvaloa.*
Olihan siellä edes neljä huonetta, joissa oli lasi-
ikkunat! Joutuakseen sinne pikemmin päätti Castren
matkustaa yötä päivää. Mutta jo ensi yönä joutui
hän ikävän seikkailun alaiseksi. Samojedi, joka
hänellä oli kyytimiehenä, ei ollut pimeässä huo-
mannut, että Jenisei-virta oli laajalti veden peitossa,
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jota oli pursunut jään alta. Hän ajoi tähän tulva-
veteen, porot eivät jaksaneet vetää rekeä maalle,
matkailijat olivat jäätymässä kiinni jokeen ilman
apua, vaarassa palelluttaa jäsenensä! Onnellinen
sattuma tuli avuksi. Turukhanskista oli pantu liik-
keelle lähetti tuomaan Castrenille muutamia Tiedeaka-
temian lähettämiä kirjeitä. Lähetti tapasi Castrenin
keskellä tätä vaarallista seikkailua, auttoi matkalai-
set maalle ja johdatti heidät erääseen samojedilai-
seen tuohiteittään, jossa Castren koetti lämmittää
itseään kuumalla teellä ja postin tuomilla kirjeillä.
Kyyditsevä samojedi oli jäällä palelluttanut jalkansa,
ja eräs toinen samojedi, joka lähetettiin tiedustele-
maan, jäi Castrenin suruksi sille tielleen. Mui-
takin pienempiä vastuksia sattui alituiseen, joten
matka edistyi hitaasti. Tammikuun 23 p:nä (1847)
hän viimein 16 koiran vetämässä reessä saapui
Turukhanskiin, perin riutuneena matkan vaivoista,
erityisesti nuhan, hammas- ja korvansäryn vaivaa-
mana.

Saattaa sanoa, että tärkein Castrenin tutkimus-
matkain päämääristä nyt oli saavutettu. Hän oli nyt
kieli- ja kansa tieteellisesti tutkinut pohjois-Venäjän
ja Siperian laajoilla alueilla asuvan samojedi-kan-
san mitä perinpohjaisimmin; tämä suomensukuinen
kansanheimo oli nyt saava tieteellisen valaistuk-
sensa, kunhan Castren ennättäisi järjestää rikkaat
muistiinpanonsa ja julkaista ne tieteellisen maail-
man luettaviksi.

Turukhanskissa Castren viipyi vain kolme päi-
vää, kirjoitellen kirjeitä ja lähettäen Tiedeakatemi-
alle jälleen runsaan kokoelman kansatieteellisiä esi-
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neitä. Hän pyrki nyt, niin huonokuntoinen kuin
olikin, Jeniseiskiin, mutta tahtoi sillä matkalla vielä
lähemmin perehtyä n. s. Jenisei-ostjakkeihin, joita
hän jo menomatkalla oli alustavasti tutkinut. Näitä
tutkimuksia hän toimitti varsinkin Nasimovan ky-
lässä, joka on Jenisein varrella lähellä sitä kohtaa,,
jossa Sym-joki yhtyy Jeniseihin. Hän sai siellä pe-
rin kylmän asunnon, lämpömittari osoitti aamusilla
usein 5—7 astetta kylmää. Ei kummaa, että Cast-
ren, kuten hän kirjeissään kertoo, poti ankaraa yskää
ja kurkkutautia ja että keuhkot tuntuivat entistä
kipeämmiltä. «Olisipa edes kahvitilkka jäätyneiden
jäsenieni lämmittämiseksi“, kirjoittaa hän Rabbelle,
«mutta, voi surkeutta! Turukhanskin maan
läpi matkustaessani varastettiin minulta koko kahvi-
ja sokurivarastoni.“ Kertoo virkistävänsä itseään
lukemalla Don Quixotea, jonka Rabbe oli hänelle
lähettänyt. Bergstadi ei enää kestänyt näiden
matkain vaivoja; hän lähti jo edeltäpäin Jeniseis-
kiin saadakseen lääkärinapua.

Castren itse saapui Jeniseiskiin maaliskuun lop-
pupuolella. Bergstadi ei enää ollut siellä, vaan oli
lähtenyt Krasnojarskin, arvattavasti parempaa lää-
kärinhoitoa saadakseen. Castren ei häntä sitten enää
tällä Siperiamatkallaan tavannutkaan. Murtuneena
terveydeltään läksi hän paluumatkalle kotimaahan.
Sielläkään hän ei enää toipunut, vaan kuoli 13 p.
tammik. 1850, vain 29 vuoden ikäisenä.

Jeniseiskissä ei Castren viipynyt kuin muutamia
päiviä, vaikka Jeniseiskin kultapomot koetavatkin
häntä pidätellä siellä yli pääsiäisen. Hän pelkäsi
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rekikelin loppuvan, tahtoi myös päästä venäläisistä
pääsiäissuuteloista!

Retket Minusinskin piirissä. Kiinan puolella.
Uusia suunnitelmia.

Huhtikuun 3 p:nä Castren läksi liikkeelle, apu-
naan ja seuranaan edelleen kasakka. Hänen ha-
lunsa oli nyt mitä pikemmin päästä Minusins-
kiin, joka on Jeniseiskistä etelään päin Jenisein var-
rella, lähellä Sajan-vuoristoa, ihanassa seudussa.
Mikä hänen päämääränään tällä matkalla oli, käy
ilmi hänen Jeniseiskistä lähettämistään kirjeistä, joista
otamme tähän muutamia kohtia. Sjögrenille hän
kirjoittaa: «Toivon varmasti, että Minusinskin au-
rinko on parantava minun terveyteni ja virvoittava
minun voimani." Collanille hän kirjoittaa; «Sinä
tiedät, että minun matkaohjeeni mukaan on Minu-
sinskissa tutkittava Koibalin kieltä, otettava kallio-
kirjoituksista jäljennöksiä, avattava vanhoja tshudi-
hautoja ja koottava muinaisesineitä." Rabbelle hän
kirjoittaa: «Nyt minä lähden kuin lentäen Minusins-
kiin sen ihaniin laaksoihin, korkeille vuorille,
kohiseville virroille, temmellyspaikoille lukematto-
mien kansojen, jotka ovat piirtäneet puumerkkinsä
jyrkkiin paasiin ja pystyttäneet torninkorkuisia hau-
takumpuja. Kuinka minun silloin tuleekaan surku
sinua ja muita raukkoja, joiden täytyy oleskella ko-
leassa Helsingissä, kun itse istun seetripuun var-
jossa tai virkistän itseäni Abakan-virran aalloissa!"

Minusinskin silloin vähäpätöiseen, nykyisin rik-
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kaasta muinaistieteellisestä museostaan kuuluisaan
kaupunkiin tultuaan Castren sieltä käsin teki sen
ympäristöön useita matkoja. Minusinskin ympäris-
töllä on paljon tasaisia aroja, joilla elää tataareja
teltteineen ja karjalaumoineen, monet heistä ollen
hyvinkin äveriäitä. Heidän karjansa käsittää hevosia,
lehmiä, lampaita ja vuohia. Tataarit olivat yleensä
hyvin ystävällistä kansaa ja kestittivät Castrenia
ilmaiseksi parhaansa mukaan karjantuotteillaan ja
„airanilla“, joka on hapanmaidosta valmistettua huu-
maavaa juomaa. Castren perehtyi näiden tataarien
kieleen voidakseen ratkaista, missä määrin heidän
joukossaan oli samojedilaisia tai ostjakkilaisia ainek-
sia. Jotkut edelliset tutkijat olivat arvelleet tällaisia
tatarilaistuneita samojedi- ja ostjakkisukuja Jenisein
yläjuoksulla asuvan, toiset taas olivat pitäneet nii-
täkin tataareina. Tiedeakatemia oli antanut Cast-
renin tehtäväksi ottaa näistä asioista tarkan selon.
Tällaisia tatarilaistuneita samojedeja ja ostjakkeja
Castren moniaita löysikin. Yhden tällaisen tatari-
laistuneen heimon, Koibalien, kielessä hän huomasi
aineksia, jotka osoittivat sen olevan n. s. Jenisei-
ostjakkien kielen sukua; heidän joukossaan oli vielä
vanhuksia, jotka muistelivat alkuperäistä kieltänsä.
Hän tapasi myös paljon paikannimiä, jotka hänen
mielestään ilmeisesti olivat suomalaista tai samo-
jedilaista alkuperää. Täten hän sai yhä vahvistusta
sille mielipiteelleen, että Suomensuvun alkukotia
olisi etsittävä juuri Jeniseivirran latvoilta, Sajaanin
vuoriston rinteiltä.

Tataareihin ja heidän kieleensä tutustuessaan
Castrenille alkoi myös käydä yhä ilmeisemmäksi,
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että turkkilais-tatarilaisetkin kielet ovat sukua, joskin
kaukaista, suomalaisille kielille; heidän runoudessaan
hän myöskin tapasi paljon yhtäläisyyttä vanhan
suomalaisen kansanrunouden kanssa, olipa heillä
esim. sama käsitys runon ja laulun mahtavasta voi-
masta- kuin suomalaisillakin.

Minusinskin ympäristö on aikojen kuluessa, niin»
kuin Castren kirjeessään sanoikin, ollut moninaisten
kansain temmellyspaikkana, ja ne ovat jättäneet itses-
tään paljon muistomerkkejä: korkeita hautakumpuja
(kurgaaneja), kivipatsaita, joihin on piirretty kuvia
ja muutamiin outoja kirjoitusmerkkejäkin, sekä
kallioseiniin piirrettyjä tai maalattuja eläinten, ihmis-
ten sekä kaikenmoisten esineiden, aseiden ja työ-
kalujen kuvia. Mitä hautoihin tulee, kutsuvat venä-
läiset niitä tshudihaudoiksi, ja kun venäläiset Euro-
pan puolella tshudeilla (s. o. vierasheimoisilla) ovat
tarkoittaneet suomalaisia kansoja, on näitäkin hau-
toja arveltu maassa varemmin asuneiden suomalais-
ten kansain hautakummuiksi. Castren oli Tiede-
akatemialta saanut tehtäväkseen tutkia näitä muinais-
jäännöksiä ja ottaa niistä mahdollisimman tarkan
selvän. Hän avautti parikymmentä kurgaania,
löytäen niistä pääasiallisesti vain ihmisen luita, savi-
astioita ja muita pieniä esineitä. Hautojen joukossa
oli useita varsin myöhäisiltäkin ajoilta, mainittiinpa
kansan keskuudessa, että jostakin haudasta olisi löy-
detty jokseenkin hyvin säilynyttä nuuskatupakkaakin!
Castren tuli monilla perusteilla siihen johtopäätök-
seen, että nämä haudat yleensä ja etupäässä olivat
näillä mailla varemmin asuneiden kirgiisien jään-
nöksiä. Haudoista löytämänsä pääkallot ja muut
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esineet Castren lähetti Tiedeakatemialle. Mitä
kivi- ja kalliopiirroksiin tulee, laati Castren niistä
erään karkoitetun insinöörin avulla jäljennöksiä, jotka
myös lähetettiin Tiedeakatemialle. Vaikka nämä
muinaisjäännökset eivät Castrenin luulon mukaan
olleetkaan suomalaisten kansain jälkeensä jättämiä,
tapasi hän sen sijaan paljon paikannimiä, jotka
hänen mielestään ilmeisesti olivat suomalaista perua.

Erästä kurgaania kaivettaissa Castren vilustui, sai
ankaran yskän, kuumeen ja hammastaudin ja oli
pakotettu viikon päivät olemaan vuoteen omana.

Minusinskistä käsin Castren vielä huonosta ter-
veydentilastaan huolimatta teki heinäkuun loppu- ja
elokuun alkupuoliskolla hyvin vaivalloisen matkan
Sajaanin vuorten yli Kiinan puolelle, jossa hän tah-
toi tutkia sojo011 ie n kansaa, jonka oli arveltu
olevan samojedilaista alkujuurta. Kun olisi ollut
hyvin vaarallista esiintyä Kiinan rajan toisella puo-
lella venäläisenä virkamiehenä, pukeutui hän kirgisi-
läiseen kauhtanaan ja tatarilaiseen hattuun ja päätti
esiintyä kullankaivajana. Hän liittyi erääseenuseampi-
henkiseen seurueeseen, joka oli matkalla muutamiin
samalla suunnalla oleviin kullanhuuhtomoihin. Sjö-
grenille hän kirjoittaa 17 p. elokuuta tästä matkas-
taan: „Näinä päivinä olen päättänyt seikkailurik-
kaan matkani Sajaanin vuorten yli Hänen Kiinalai-
sen Majesteettinsa taivaalliseen valtakuntaan.
Kuukauden ajan olen melkein joka päivä istunut
satulassa auringon noususta sen laskuun asti.
Tieni on kulkenut asumattomia, raivaamattomia pol-
kuja myöten, jyrkkien kallioiden ja pilvenkorkuisten
vuorten yli, virtojen, soiden ja nevojen yli, synk-
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kien metsien ja tiheikköjen läpi. Muutamia huuh-
tomoita lukuunottamatta en ole tavannut matkalla
mitään ihmisasuntoja, jonka vuoksi minun on täy-
tynyt oleskella joko taivaan tai telttakankaan vuo-
tavan katon alla, sateessa ja päivänpaahteessa, hel-
teessä ja vilussa, myrskyssä ja rajuilmassa.
Pahimpia tapahtumia ovat minulle olleet Rosinan-
teni tiheät kompastumiset ja kaatuilemiset, joissa
minun on käynyt melkein yhtä hullusti kuin jalon
manchalaisen ritarin hänen taistellessaan tuulimyllyjä
vastaan. x) —— On luonnollista, että tuollaiset vai-
heet ja seikkailut ovat jättäneet minuun muutamia
vähemmin hauskoja muistoja, kuten kipuja niveliin
ja jäseniin, pukamia käsivarsiin ja jalkoihin, yskää,
hammassärkyä y. m. s. Mutta ei maksa vaivaa puhua
pukamista ja mustelmista tällaisessa seikkailussa, joka
pahimmassa tapauksessa olisi voinut päättyä kiina-
laiseen vankeuteen.*

Yksi Castrenin varaallisimmista seikkailuista tällä
matkalla oli seuraava. Tiheän metsän läpi kuljet-
taessa tuli vastaan myrskyn katkaisema puu, joka
oli kaatunut tien yli, mutta niin korkealle maasta,
että Castrenin edellä ratsastava saattoi kulkea sen
alitse kumartumalla satulan yli. Hänen esimerk-
kiään seuraten Castrenkin kumartui niin syvälle että
hänen rintansa koski satulannuppiin. Onnettomuu-
deksi oli hänen hevosensa paljon korkeampi kuin
edellä ratsastavan, ja kun Castren ei hoksannut aja-
tella tätä seikkaa, joutui puu painamaan hänen sel-

*) Manchalainen ritari = Don Quixotc; tämän hevosen nimi
oli Rosinante.
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käänsä, jolloin myöskin rinta painui satulannuppia
vasten. Castren pääsi hengissä tästä pälkäästä, mutta
voimme kuvitella, miten vaarallinen se oli kipeärin-
taiselle miehelle. Suurimpia hankaluuksia tuot-
tivat tiheät metsät, joissa puiden oksat alituiseen
iskivät ratsastajaa milloin minnekin kohden, usein
verihaavoille. Viimeisellä taipaleella, jonka Castren
suoritti vain kahden urhean kasakan seurassa, oli
tie usein kirveillä raivattava auki, toisin paikoin taas
oli kahlattava väkevävirtaista, kivikkoista virranuo-
maa ylöspäin. Näin päästiin Sajaanin vuoriston
korkeimmalle kohdalle, n. s. Uraalille, josta aukeni laa-
jat näköalat vuorenselkien, metsien ja virtojen yli.

Hänen tultuaan Mongolian puolelle Sojoottien
alueelle otti eräs sojoottilainen ruhtinas hänet hyvin
ystävällisesti vastaan, lahjoitti hänelle vuohennahan
ja sai vastalahjaksi Castrenilta nuuskarasian. Mutta
kun Castren seuraavana päivänä kävi häntä terveh-
timässä, oli hän kokonaan muuttunut —nähtävästi
hän oli saanut jotenkin vihiä siitä, ettei Castren
mikään tavallinen kullankaivaja ollutkaan. Hän
uhkasi ottaa Castrenin vangiksi, ellei hän viivyttele-
mättä lähtisi rajan toiselle puolelle. Castren koetti
suostutella häntä lahjoittamalla hänelle punaisen
safiaaninahan, ja tämä vaikutti että Castren sai
viipyä ainakin siksi, kunnes hänen miehensä ja hevo-
sensa pääsisivät väsymyksestään. Tämä lupa oli
Castrenille riittävä; hän oli palkannut muutamia köy-
hiä sojootteja, jotka yötä päivää juttelivat hänelle,
mitä hän halusi tietää. Ja näistä keskusteluista
hänelle selvisi, että ainakin osa sojooteista oli tatari
laistuneita samojedeja. Matkansa päämäärän näin
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saavutettuaan Castren nousi jälleen satulaan jaratsasti
kevein mielin takaisin Sajaani-vuorten yli.

Castrenin näihin aikoihin lähettämistä kirjeistä
ilmenee, että hän oli siperialaisista matkoistansa kyllä
jo väsynyt ja että terveys pahasti horjui, joten hän
mielellään lähtisi paluumatkalle seuraavan vuoden
(1848) maaliskuun 10 p:nä, jolloin hänen sopimuk-
sensa Tiedeakatemian kanssa menisi umpeen. Mutta
toiselta puolen oli hänelle auennut yhä uusia tie-
teellisiä näkö aloja, jotka viehättivät häntä suuresti
ja panivat hänen ajattelemaan matkansa jatka-
mista vielä jonkun kuukauden ajan tuon määräpäivän
sivutsekin, jos Tiedeakatemia siihen varoja myön-
täisi. Väikkyipä hänen mielessään myöskin koko-
naan uusi retki Siperiaan näitä uusia tutkimusaloja
varten. Hän oli nimittäin saanut yhä enemmän
tukea ja vahvistusta sille mielipiteelle, että samoin
kuin turkkilais-tatarilaiset kielet ovat sukua, joskin
kaukaista, suomalaisille kielille, samoin myös muut
n. s. altailaiset kielet. Hänen olisi pitänyt päästä
mongolien, tungusien, burjaattien, mantshulaisten,
jopa kiinalaistenkin pariin, voidakseen tätä sukuyh-
teyttä tutkia.

Kirjeissään Castren joskus huolestuneena puhui
myöskin vastaisesta toimeentulostaan kotimaassaan,
kun hänellä ei siellä mitään tiettyä tulolähdettä
ollut. Yliopiston konsistori oli v. 1846 ehdottanut,
että yliopistoon perustettaisiin suomenkielen profes-
sorinvirka. Tästä virasta syntyi harvinainen kilpailu
niiden kahden mielen välillä, jotka siihen olisivat
olleet ansiokkaimmat, nimittäin Lönnrotin ja Cast-
renin välillä. Lönnrot piti luonnollisena, että Cast-
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renin oli se saatava, Castrenin mielestä Lönnrotin
oli se saatava. Niinpä kirjoitti Castren Siperiasta
Lönnrotille: „Jos suomenkielen professorinvirasta
tulee täysi tosi, niin on aivan luonnollista, ettei mi-
nun eikä Gottlundin eikä edes Beckerinkään, vaan
juuri Sinun on tultava kysymykseen sitä täytettäissä.
Sinun ehdotustasi, että minä koettaisin siihen pyr-
kiä, saan kaiketi pitää vain pilantekona". Se oli
senaikuista kahden jalon miehen kilpailua oman
itsensä syrjäyttämisessä! Kuinka asia lopullisesti
päättyi, siitä kerromme tuonnempana.

Loppupuolen vuotta 1847 sekä vielä alkupuolen
seuraavaa vuotta oleskeli Castren Krasnojarskin
kaupungissa itäänpäin olevilla seuduilla, tutkien etu-
päässä kamasintsien kansanheimoa, jonka arvel-
tiin olevan samojedilaista alkujuurta, vaikka se oli-
kin tatarilaistunut. Castren huomasi, että osa heistä
oli todellisia tataareja, mutta toinen osa oli samo-
jedilaista alkuperää ja vielä kolmas n. s. ko 11 ila i-
s i a, joiden oli luultu jo kokonaan hävinneen. Näistä
kottilaisista, joita kaikkiaan oli vain muutamia kym-
meniä, osasi vielä 4—6 henkilöä omaa vanhaa kotin-
kieltään, ja Castrenille oli erittäin mielenkiintoista
todeta, että tämä kottien kieli oli jenisei-ostjakkien
sisarkieltä. Hän tutustui siihen siinä määrin, että
saattoi ryhtyä kirjoittamaan sen kielioppia. Samoi-
hin aikoihin hän opiskeli mongolinkieltä.

Tammikuun lopulla (1848) Castren eräällä mat-
kalla sattui vilustumaan, josta oli seurauksena, että
hän taas sai kolme viikkoa potea kovaa yskää ja
kuumetta ja keuhkot tuntuivat hyvin kipeiltä. Siitä
huolimatta hän kuitenkin teki edelleen kamarityötä.
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Jonkun verran toivuttuaan Castren helmikuun
puolivälissä matkusti Irkutskii n. Se oli siihen
aikaan Siperian komein kaupunki. Castren ei kui-
tenkaan siellä viihtynyt, ihmiset olivat liiaksi kylmiä
mammonan orjia, elämä liian ylellistä, ja kaikki
tavattoman kallista. Kun hän siellä sai tiedon, että
Tiedeakatemia oli myöntänyt hänelle niin suuren
matkarahan lisäyksen, että hän saattoi vielä jonkun
aikaa tutkimuksiaan jatkaa, varustautui hän vielä
uudelle matkalle. Hän halusi perehtyä Baikal-järven
takaisiin seutuihin, tutkia niitä kansa- ja muinais-
tieteellisessä suhteessa sekä tutustua burjaattien
mongolilaiseen kieleen ja myöskin tungusien kieleen.

Maaliskuun 13 p:nä (1848) hän lähti Irkutskista
rekikelillä 60 virstan päässä olevan Baikal-järven
rannalle, josta 4 tunnin jäämatkan jälkeen saapui
sen vastakkaiselle rannalle, vallinneen sumun vuoksi
näkemättä tämän järven jylhiä rantoja. Hän kulki
nyt venäläisten ja burjaattien asumia kauniita seu-
tuja myöten Kiinan rajalla olevaan Kiah ta n
rajakaupunkiin, joka on kuuluisa markkinapaikka.
Siitä on aivan lyhyt matka Kiinan puolella sijaitse-
vaan Maimatsinin kaupunkiin, jonka kautta Kiinan
kauppa ja eritenkin kiinalainen tee tulee Kiahtaan.
Castrenia halutti tutustua Maimatsinin kiina-
laiseen maailmaan. Kiahtan tullipäällikön antamalla
lupakirjalla hän teki sinne matkan ja oleskeli siellä
pari päivää, saaden tuosta kaupungista varsin edul-
lisen käsityksen. Eritenkin hän kiittää kiinalaisten
suurta ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta. Kadut
olivat suorat ja puhtaat, mutta liian ahtaat. Taloista
näkyi kaduille vain komeasti rakennetut porttikäy-
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tävät sekä rakennusten takaseinät; pikapuolella sitä-
vastoin oli kaikki kodikkaasti järjestetty ja itse piha
muodostettu puolittain katetuksi kävelypaikaksi.
Sisästä olivat asuinhuoneet siistit, huonekalut upeita,
leposohvat kalliilla matoilla peitetyt.

Tällä Baikalin takaisella matkallaan sai Castren
myös tutustua buddhan-uskoisten burjaattien
temppeleihin, uskonnollisiin menoihin ja heidän
lukuisaan papistoonsa. Hän muun muassa seurus-
teli heidän piispansa kanssa, joka ystävällisesti se-
litteli Castrenille buddhalaisten pappien korkeata
sivistyskantaa venäläisten pappeihin verraten, edel-
liset kun ovat paitsi Tibetin kielellä kirjoitettuihin
pyhiin kirjoihinsa perehtyneet myöskin tähti- ja
lääketieteeseen, kirjapainotaitoon y. m. Itse uskon-
kappaleista vältti piispa puhua.

Burjaatti-kansa, jonka parissa Castren liikkui, oli
enimmäkseen hyvinvoipia maanviljelijöitä ja karjan-
hoitajia, jotka käyttävät asunnoikseen enimmäkseen
huopatelttoja. Rikkaiden burjaattien teltoissa oli
nähtävänä kalliita arkkuja, joissa oli arvokkaita nah-
koja, kankaita ja juhlapukuja, hopeakoristeisia satu-
loita ja aseita, hopea- ja kupariastioita y. m.

Kiahtasta läksi Castren Jablonoivuoriston etelä-
puolitse N jertshinskin kaivosalueille,tutkien mat-
kallaan muinaisjäännöksiä. Njertshinskiin hän saapui
toukokuun puolivälissä. Hän koetti siellä turhaan
saada lääkärinapua vilutautia vastaan, joka pari
viikkoa sitä ennen oli häneen ilmaantunut. Njert-
shinskin kaivoksissa oli paljon pakkotyöhön tuo-
mittuja karkoitettuja. Siellä tapasi hän useita Sipe-
riaan karkoitettuja suomalaisiakin. Heitä arvosteltiin
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yleensä rauhallisiksi ja ahkeriksi, mutta juopotele-
viksi. Heiltä puuttui sielunhoito, ja kotimaan ikävä
kalvoi heidän elämäänsä.

Sairaus. Paluu kotimaahan.

Njertshinskistä Castren vihdoin kääntyi paluu-
matkalle, ja hänen tarkoituksenaan oli kiirehtiä
Omskiin ja sieltä sitten kotimaahan, joka oli 10,000
virstan päässä! Mutta hän ei ollut vielä Njertshins-
kistä kauas ennättänyt, kun vilutauti kuumeineen ja
vilunpuistatuksineen hänet yllätti. Matka tuli siten
erittäin vaivalloiseksi. Hänen täytyi aina Välillä
levätä, jolloin kuume asettui, mutta kun hän taas
kärryissä jatkoi matkaa, niin kuumekin jälleen nousi.
Näin hän vaivoin heinäkuun puolivälin tienoilla pääsi
Tshi t a n kylään, vietettyään öitään milloin ulkoil-
massa, milloin jossakinviheliäisessä venäläismökissä.
Tshitassa täytyi hänen viipyä pari viikkoa toipuakseen.
Siellä hän sai kotimaasta lähetetyn postin ja muun
muassa sen järkyttävän tiedon, että hänen äitinsä,
jota hän ei ollut nähnyt Lapin matkojensa jälkeen,
oli kuollut. Tämä sanoma vaikutti häneen syvästi.
,Lämmin tunne täytti sydämeni. Vilutaudinpuuska
katosi heti eikä ole senjälkeen palautunut.
Kunpa vielä kerran onnellisesti pääsisi Suomen
maanäärille. Minusta tuntuu, että itse kuolemalla-
kin siellä on lempeämpi sydän kuin jaloimmalla
Siperian miehellä I*. Näin kirjoitti hän Rabbelle
Tshitasta.

Heinäkuun lopulla hän jälleen lähti liikkeelle ja
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saapui Werkneudinskin kaupunkiin, jossa hän toivoi
saavansa lääkärinapua. Siellä oli kyllä kolme lää-
käriä, mutta ei mitään lääkkeitä. Paitsi kuumetta
ja vilunpuistatuksia oli hänellä nyt myös punatauti
vatsatuskineen ja kerpukki. Hänet kuljetettiin nyt
Baikaljärven rannalle ja sijoitettiin höyrylaivaan, joka
myrskyisenä yönä vei hänet toiselle rannalle. Sieltä
hän kovia tuskia kärsien viheliäisillä talonpoikais-
rattailla viimein pääsi Irkutskiin. Hän sai nyt lää-
kärinhoitoa; punatauti ainakin saatiin peräytymään.
Castren olisi halukkaasti jättänyt Irkutskin, se kun
häntä ei miellyttänyt ja kun elämä siellä tuli hir-
vittävän kalliiksi. Hän oli kuitenkin siksi heikko,
että hän vasta elokuussa uskalsi lähteä matkalle,
lähimpänä päämääränään Krasnojarsk. Hän olikin
jo saapunlit lähelle Krasnojarskia, erääseen Balaji-
niraiseen kylään, josta oli vain 80 virstaa Krasno-
jarskiin. Mitä hänelle siellä tapahtui, siitä kerrom-
me muutamilla otteilla hänen Sjögrenille myöhem-
min lähettämästään kirjeestä.

„Eräs surullinen tapaus on estänyt minua ilmoit-
tamasta Teille, herra valtioneuvos, viimeisiä vaihei-
tani. Vakuutettuna siitä, että ne, vaikka itsessään
vähäpätöisiä,kuitenkin herättävät Teidän osanottonne,
ryhdyn nyt laatimaan lyhyttä kertomusta kärsimyk-
sistäni kahtena viimekuluneena kuukautena.

Matkustaessani Krasnojarskiin saavuin myöhään
eräänä elokuun iltana Balajin kylään . Päätin
olla yötä tässä kylässä, en sen vuoksi että olisin
tuntenut levon tarvetta, vaan siitä syystä, että odo-
tin saavani vilutaudin kohtauksen, joka Irkutskista
lähtönikin jälkeen säännöllisesti joka toinen päivä

12
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vaivasi minua. Vastoin kaikkia laskuja jäi kohtaus
tällä kertaa tulematta, ja minä kävin levolle siinä
hyvässä toivossa, että voisin seuraavana päivänä
jatkaa matkaani Krasnojarskiin asti. Vilutaudin koh-
tauksen estämiseksi yön aikana otin ennen nukku-
mista lääkettä, jota eräs taitava lääkäri Irkutskissa
oli minulle määrännyt. Vaikka tämän lääkkeen sano-
taan olevan vaaratonta, huomasin kuitenkin selvästi,
että se aiheutti yskää ja pistosta rintaan. Siitä
syystä olin jo lakannut tuota lääkettä käyttämästä,
kunnes Balajissa juolahti mieleeni vielä viimeisen
kerran turvautua siihen. Niinkuin aina ennenkin
yllätti minut nytkin sietämätön yskä, mutta tällä
kertaa seurasi sitä verensyöksy, niin ankara, että minä
itse ja kaikki läsnäolijat luulimme viimeisen heikeni
tulleen. Kun tiesin että tällaisissa tapauksissa keino-
tekoinen verenlasku on välttämätön, ponnistin kaikki
voimani iskeäkseni suonta; mutta minun ponnistuk-
sistani ei ollut mitään hyötyä, verensyöksy vaan
niistä kiihtyi. Jätin senvuoksi kohtaloni Jumalan
huomaan, mutta minun tietämättäni lähetti kylän-
vanhin tiedon tilastani Krasnojarskiin ja pyysi sikä-
läiseltä kuvernööriltä pikaista lääkärinapua.

Yön kuluessa tuli vielä uusi ja yhtä ankara
verensyöksy. Sitten vaivuin sikeään uneen, jota
kesti lähes 20 tuntia ja olisi kestänyt vieläkin kau-
emmin, elleivät muutamat kunnasta saapuneet
oikeudenpalvelijat olisi minua herättäneet. Heitä
oli viisi miestä, johtajanaan kirjuri, joka luki mi-
nulle kuntahallituksen käskykirjeen, jolla nuo viisi
miestä valtuutettiin merkitsemään muistiin kaikki
omaisuuteni ja leikkauttamaan ruumiini. Varmuuden
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vuoksi luettiin tuo kirjoitus minulle kolmasti, jona
aikana lähetit ahnaasti tarkastelivat kelloani ja muita
irtonaisia tavaroitani. Kun kirjurin ääni viimein oli
vaiennut, alkoivat oikeudenpalvelijat puhua ja selitti-
vät aikovansa heti ryhtyä kalunkirjoitukseen. Leik-
kaus tietysti lykättiin tapahtuvaksi vasta kuolemani
jälkeen; mutta jos en vielä vuorokauden kuluessa
kuolisi, niin aikoivat oikeudenpalvelijat palata takai-
sin kuntaan ja jättää kylänvanhimman asiaksi ottaa
ruumiini talteen. Minä puolestani arvelin että sama
mies voisi ottaa minun muunkin omaisuuteni hoi-
toonsa, mutta oikeudenpalvelijat tahtoivat mieluum-
min itse nähdä tämän vaivan, koska se ehkä heidän
mielestään oli kannattavampi.

Kun tästä asiasta vielä keskusteltiin, tuli toinen
lähetystö, jonka varmaankin kunnianarvoisa kirkko-
neuvosto oli lähettänyt, mutta ilman käskykirjettä.
Lähetystön johtajana oli vanha mies, joka hyvin
kauno- ja laveapuheisesti selitteli ihmisen kuolevai-
suutta ja kaiken katoavaisuutta. Hän koetti itsepin-
taisesti taivuttaa minua kutsumaan luokseni papin
ja tunnustamaan hänelle syntini. Sivumennen huo-
mautti ukko minulle myöskin, että kuoleva sellai-
sissa tapauksissa tavallisesti muistaa kirkkoa ja sen
palvelijoita lahjoittamalla lehmiä ja muuta hyvää.

Tuskin oli tämä puhuja lopettanut sanottavansa,
kun ulkoa kuului kuriirikellon ääni ja vankkurien
räminä, niiden pysähtyessä porttini eteen. Samassa
astui huoneeseen kolme miestä, joista ensimmäinen
sanoi olevansa lääkäri, toinen haavuri ja kolmas
virkaatekevä poliisipäällikkö. Virkavalpas Krasno-
jarskin kuvernööri oli käskenyt näiden herrojen mat-
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kustaa Balajiin ja ottaa minut hoitoonsa. Lää-
käri, joka tällaisessa tapauksessa oli kaikki kaikessa,
antoi heti iskeä suonta ja määräsi erinäisiä sekä
ulkoisia että sisäisiä lääkkeitä, mutta hän ei sitten-
kään onnistunut ehkäisemään koiraatta verensyöksyä,
joka tapasi minut vielä samana päivänä ja samalla
hetkellä, jolloin vilutaudin kohtaus tavallisesti tuli.
Nyt iskettiin uudelleen suonta, ja siitä oli se hyvä
seuraus, että verensyöksy piankin taukosi."

Näin pelastui Castren tällä kertaa ilmeisestä hen-
genvaarasta. Seuraavina päivinä kuljetettiin hänet
Krasnojarskiin mitään pahempaa matkalla tapahtu-
matta. Siellä onnistui lääkärin pysäyttää verensyök-
syt, mutta veren sylkemistä ja vilutaudin oireita yhä
jatkui vielä parin viikon aikana. Castrenin täytyi
olla alallaan, hän ei saanut liikkua eikä tehdä tie-
teellisiä töitään. Toipuakseen hän viipyi Krasno-
jarskissa koko syksyn. Sieltä hän marraskuun 15
p:nä kirjoitti Rabbelle muun muassa: »Ihmiset Kras-
nojarskissa väittävät minun juopottelevan ja tautini
johtuvan siitä; Sinä kyllä tiedät että tämä on panet-
telua. Niiden 4—5 vuoden aikana, mitkä olen oles-
kellut Siperiassa, olen juonut korkeintaan muutaman
lasin viiniä enkä ole koskaan maistanut muunlaisia
väkijuomia. Vaikka en olekaan Movitz, 1) voi kui-
tenkin minustakin sanoa: Keuhkotautisi vie
sinut hautaan. Soisin mielelläni, että väsy-
neet raajani saisivat levätä rakkaassa isänmaassa,
mutta ken tietää mitä voi tapahtua pitkän ja vai-
valloisen paluumatkan aikana." Kaiken varalta hän

J) C. M. Bellmanin runojen henkilöitä.
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pyytää Rabben huolehtimaan hänen tavaroistaan,
muistiinpanoistaan ja käsikirjoituksistaan, jos hän
sattuisi kuolemaan. Hän jatkaa: „Vaikka tämä nyt
tuntuu melkein testamentilta, niin et saa luulla, että
minä olisin kokonaan toivoton ajallisen menestyk-
sen! puolesta. Päinvastoin minä täysin luottavai-
sesti vielä toivon, että minun terveyteni vielä vakaan-
tuu ja että minä vielä kerran saan jälleen nähdä
kodin ihanan auringon.” Bergstadille, jokakirjeellä
oli ilmoittanut saapuneensa Suomeen, hän lähettää
terveisiä, pahoitellen ettei jaksanut nyt vastata hä-
nen kirjeeseensä.

Joulukuun alussa Castren lähti Krasnojarskista
Omskia kohden ja kulkien noin 250—300 virstaa
vuorokaudessa saapui sinne 14 p. joulukuuta. Hän
kiirehti näin peläten, että voisi sairastua erämaisilla
taipaleilla, joilla ei olisi ollut mitään lääkärin apua
saatavissa. Hänellä oli mukanaan puolalainen pal-
velija, joka oli jonkun verran perehtynyt kirurgisiin
menettelyihin. Omskista hän kirjoitti Rabbelle muun
muassa: „verensylkeminen on jo aikoja sitten lakan-
nut, mutta minun vasemmassa keuhkossani käy
polte, surina ja murina, joten minun on alati pelät-
tävä uutta puhkeamista.” Toivoi pian pääsevänsä
Kasaniin, jossa olisi pätevää lääkärinhoitoa saata-
vissa.

Omskin tienoilla oli Castren ajatellut paluumat-
kalla vielä suorittaa jonkun verran tieteellisiä tutki-
muksia, mutta hänen terveydentilansa pakotti hänen
nyt vaan kiirehtimään eteenpäin mitä nopeimmin.
Niinpä saapuikin hän jo joulukuun lopulla Europan
Venäjän puolelle, Ufan kaupunkiin, josta hän kir-
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johti Sjögrenille tuntevansa pistoksia rinnassa ja
sietämättömiä vatsatuskia. Lepo olisi ollut tarpeen,
mutta hän ei uskaltanut jättäytyä sikäläisten lääkä-
rien hoitoon.

Näin joutui Castren edelleen sairaana matkusta-
maan vielä tuon pitkän matkan Venäjän halki, saa-
puen jo tammikuun 25 p:nä 1849 Pietariin. Kiireh-
timiseen oli syynä sekin, että Castren pelkäsi voi-
vansa sairastua koleraan, joka silloin raivosi Venä-
jällä. Tuo paluumatka Krasnojarskista Pietariin
oli saavutus, johon epäilemättä tarvittiin koko se
rohkeus ja tahdonlujuus, mikä Castrenissa asui.
Heikkoluonteisemmalta sairaalta se matka olisi jää-
nyt tekemättä.

Pietarissa Castren viipyi muutaman viikon, teh-
den Pietarin Tiedeakatemialle selvää matkoistansa,
mutta ennen kaikkea leväten ja hoitaen terveyttään,
joka todella pian vahvistuikin. Helmikuun lopulla
hän vihdoin palasi Helsinkiin, oltuaan yhtä myötää
matkoilla neljä vuotta.



VIII.

VIIMEISET ELINVUODET. CASTREN
TIEDEMIEHENÄ JA IHMISENÄ.

Pitkän matkan vaivojen väsyttämä, taudin runte-
lema tutkimusmatkailija oli siis nyt jälleen hartaasti
ikävöidyssä kotimaassaan. Maine hänen matkois-
taan ja saavutuksistaan oli levinnyt laajalti oppinei-
den maailmaan; hän palasi kotimaahan europalai-
sena kuuluisuutena. Oman kansan laajat pohjaker-
rokset eivät tietystikään vielä silloin olleet Castrenin
ja hänen työnsä merkityksestä selvillä. Ei siis
myöskään pantu toimeen mitään yleiskansallisia
juhlia hänen kunniakseen. Mutta hänen ystäväpii-
rinsä Helsingissä täytti voimakas ilo hänen paluus-
taan; he jo käsittivät, että Castren oli suorittanut
tieteellisen suurtyön, joka oli tuottava mainetta ja
kunniaa koko Suomen kansakunnalle. He kutsuivat
Castrenin tervetuliaispitoihin Kaisaniemeen, ja siellä
ystäväpiirin ilontunteet tulkitsi mainehikas kaunopu-
huja, Castrenin ystävä Fredrik Cygnaeus

Castren antautui nyt huolellisen lääkärinhoidon
alaiseksi. Hänellä oli ystäväpiirissään eteviä lääkä-
reitä, jotka koettivat parastaan hänen parantumisek-
seen. Etupäässä hoitivat häntä osakuntatoveri E. A.
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Ingman ja hänen entinen oppilaansa Uskelan ajalta
v. Villebrand, ensin mainittu alunpitäin peläten ystä-
vän keuhkotaudin päässeen kehittymään jo liian
pitkälle. Mutta Castren toipui kuitenkin pian huo-
mattavasti. Kun Snellman kesällä 1849 tapasi hänet,
sai hän sen käsityksen, että vaara oli ohitse. .Cast-
ren oli täydessä miehuutensa voimassa," kertoo
hän myöhemmin, „hänen terveytensä oli vakautunut.
Solakka nuorukaisvartalo oli voimistunut ja vain
tuskin huomattava kumaruus osoitti, että rintakehä
oli enemmän sisään painunut, kuin terveillä ihmisil-
lä. Koko hänen esiintymisensä ilmaisi sitä hiljaista
tyytyväisyyttä, jota hän tunsi jouduttuaan kestämien-
sä myrskyjen jälkeen levolliseen satamaan. Hänellä
oli runsas ainehisto pitkänkin elämän ajaksi tieteel-
listä työskentelyä varten ja ainakin toistaiseksi vapaus
toimeentulon huolista, ja tästä johtui, että hän saat-
toi iloisena katsella tulevaisuuteen, ja hänen huulil-
laan leikki melkein aina hymy. Katse oli eloisa,
samaten harrastus ihanteihin, ja ajatuksenjuoksu sekä
esitystapa vilkas. Hän kertoi kernaasti ja hyvin ja
lausui mielipiteensä keskustelunalaisista asioista,
mutta ei mielellään antautunut väittelyihin."

Kotimaassaan ei Castrenilla kuitenkaan vielä tä-
hän aikaan ollut mitään vakinaista tointa, jos kohta
olikin luonnollista, että hänen kaltaiselleen miehelle
isänmaa toki muodossa tai toisessa oli tarjoava toi-
meentulon mahdollisuudet. Ensi aluksi kuitenkin
Pietarin Tiedeakatemia, valmistaakseen Castrenille
tilaisuuden tieteellisten tutkimustensa kirjoittamiseen,
nimitti hänet apujäsenekseen kolmeksi vuodeksi ja
määräsi hänelle vuotuisen 600 ruplan suuruisen palk-
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kion, oikeuttaen hänen asumaan, missä itse halusi.
Tiedeakatemia tarjosi hänelle vakinaisenkin jäsenyy-
den, joka olisi taannut hänelle elinaikaisen toimeen-
tulon ja suonut tilaisuuden työskennellä vain oman
lieteensä hyväksi. Mutta kun hänen siinä tapauk-
sessa olisi täytynyt asettua Pietariin, kieltäytyi hän
empimättä tästä kunnioittavasta luottamuksesta.
„01en ehkä", kirjoittaa hän eräälle ystävälleen,
„heittänyt luotani elämäni onnen, mutta hädän ja
huolien hetkinä on minulle kuitenkin koituva lohdu-
tukseksi, että olen tehnyt sen isänmaani hyväksi.
Ei niin ymmärtäen, ettei Suomi voisi tulla toimeen
ilman minua, mutta en voisi kunnioittaa itseäni, jos
ulkonaisten etujen vuoksi hylkään sen lipun, jonka
alla tähän asti olen uskollisesti taistellut. Mikä
kohtalokseni tuleekin, olen puolestani aina rauhalli-
nen ja tyytyväinen, niin kauan kuin olen uskolli-
nen tieteelleni ja isänmaalleni."

Castren antautui nyt innolla julkaisemaan tutki-
mustensa tuloksia. Samana vuonna hän jo sai ostjakin
kieliopin ja sanaluettelon käsikirjoituksen valmiiksi.
Lähimpänä silmämääränä, jonka hän tahtoi ensi kä-
dessä saavuttaa, oli hänellä kuitenkin samojeditutki-
mustensa tulosten javarsinkin samojedin kieliopin jul-
kaiseminen. Samojedi-tutkimuksethan hänelle olivat
olleet matkalla päätehtävänä. Tämän laajan työn
ääressä hän käytti kaiken liikenevän aikansa. Kuinka
laaja se tieteellinen aineisto oli, jonka Castren oli
matkoillaan koonnut ja joka hänen oli vähitellen saa-
tava julkaisukuntoon, selvenee meille joissakin mää-
rin, kun muistamme, että hän matkoillaan oli tutki-
nut paitsi lapin ja samojedin kieltä sekä niiden eri
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murteita, myöskin tsheremissien ja syrjäänien, ostjak-
kien, jenisei-ostjakkien ja kottilaisten, tatarien, koi-
balien, karagassien, burjaattien ja tunguusien kieliä
ja kielimurteita ja useimpia niistä niin perinpohjai-
sesti, että hän olisi voinut valmistaa niistä kieliopit
ja sanaluettelot; että hän oli näitä kansoja ja var-
sinkin samojedeja myöskin kansatieteellisesti tutki-
nut, perehtynyt heidän oloihinsa ja elintapoihinsa,
heidän uskontoihinsa, runoihinsa ja taruihinsa sekä
muihin henkisiin omituisuuksiinsa; että hän matkoil-
laan oli tehnyt myös muistiinpanoja paikkakuntien
luonnonomaisista ja maantieteellisistä puolista sekä
tutkinut eri seuduilla tapaamiaan muinaisjäännöksiä,
saaden viimeksimainitussa suhteessa eräältä myöhem-
mältä venäläiseltä muinaistutkijalta sen tunnustuksen,
että hän oli ensimmäinen tieteellinen tutkija Sipe-
riassa ja ettei kukaan ennen häntä ollut Siperian
muinaisjäännöksiä tutkinut samalla huolella kuin
hän. Castrenin tieteellinen ainehisto oli todella niin
suuri, että siitä, kuten Snellman sanoi, olisi riittänyt
järjestämis- ja julkaisutyötä kokonaiseksi ihmisiäksi.

Vuosi 1850 toi Castrenille suuren ilon ja onnen
aiheen: oman kodin ja herttaisen puolison. Loka-
kuun 31 p:nä 1850 hän nimittäin solmi avioliiton
täysinpalvelleen filosofianprofessorin J. J. Tengströ-
min tyttären Natalian kanssa. Yksinäisen, kovia
kokeneen matkailijan polulle alkoi nyt onnen aurinko
säteillä, oman kodin rakkaus, lämpö ja rauha ympä-
röivät kauan koditonna vaeltaneen etsijämiehen.
Jonkinmoinen jäykkyys ja sulkeutuneisuus, joka oli
ollut tähän asti Castrenille ominainen, sekin alkoi
pehmetä, kuin hanki kevään lämmössä. Kihlaus-
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aikanaan hän kirjoitti morsiamelleen muun muassa:
«Kuusi tarvitsee Pohjolassa paksun kuoren suojel-
lakseen itseään pakkasta vastaan; ja niinpä on mi-
nussakin ulkonainen kuori kasvanut mikäli kohtaloni
ovat olleet vähemmän lempeätä laatua. Sisimmäs-
säni minä olen hellä kuin hellin lapsi." Ja tulevai-
suuteen tähdäten hän kirjoittaa: «Natalia, isänmaa,
tiede, niiden edestä minä tahdon elää jakuolla,
niiden edestä toimia, taistella ja kärsiä." Natalia
Tengström oli naimisiin mennessään yhdeksäntoista-
vuotias; «hänen olentonsa oli", sanotaan eräässä
muistelmassa, «täynnä eloisaa, tarttuvaa iloa, hänen
lahjakas henkensä täynnä harrastuksia ja vastaan-
ottavaisuutta, ja nuoruudestaan huolimatta hän täy-
sin käsitti, kuinka syviä ja laajakatseisia hänen mie-
hensä pyrkimykset olivat."

Castrenista sellaisena, kuin hän näihin aikoihin
yksityiselämässään esiintyi, antaa J. V. Snellman
kirjoittamassaan Castrenin elämäkerrassa seuraavan
mielenkiintoisen kuvauksen:

«Sivistyneen miehen harrastuksella otti hän kaik-
keen inhimilliseen osaa ... Yksityisessä elämäs-
sään oli Castren puhdas ja rehellinen, ei tosin tun-
tehikas, mutta hyväsydäminen, ilman vihaa ja suut-
tumusta, ja ystäviinsä järkähtämättömän kiintynyt.
Suomalainen kun oli luonteeltaan, oli hän ujosteleva
ja sulkeutunut, mutta heidän piirissään puhelias ja
iloinenkin, jopa siihen meidän kansassamme harvi-
naiseen asteeseen asti, että saattoi nauraa oikein sy-
dämellisesti. Hänen omissa hauskoissa kok-
kapuheissaan oli tavallisesti satiiria pohjalla (tämäkin
kansallinen piirre hänessä), eivätkä ne olleet vailla
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terävyyttä, milloin tyhmyys tai kunnottomuus antoi
niihin aihetta. Mutta mitään ylpeyttä ei hänen
arvostelussaan ollut. Päinvastoin oli hän esiinty-
misissään ja puheissaan täysin vapaa kaikesta itse-
rakkaudesta.
kahden vuosikymmenen perästä, elää muisto hänen
persoonallisesta seurustelustaan mitä rakkaimpana
jälkeenjääneillä, joilla oli ilo siitä nauttia."

Vuosi 1851 siirsi Castrenin vihdoin sille paikalle,
joka kotimaassa paraiten vastasi hänen kykyään
ja hänen tieteellisiä saavutuksiaan. Jo muutamia
vuosia pohdinnan alaisena ollut ehdotus suomen-
kielen professorinviran perustamisesta yliopistoon
tuli edellisenä vuonna lopullisesti hyväksytyksi. Se
oli suuri ilonaihe Suomen kansalle, lohduttava vas-
tapaino tunnetulle 1850 vuoden kiellolle, jonka tar-
koituksena oli ehkäistä kaiken muun suomenkielisen
kirjallisuuden painattaminen, paitsi hengellisen ja
taloudellisen. Virka julistettiin haettavaksi. Haki-
joita tuli ainoastaan kaksi, Castren ja yliopiston suo-
menkielen lehtori K. A. Gottlund. Lönnrot, joka
Castrenin rinnalla olisi ollut pätevä tähän virkaan,
ei hakenut, hän, kuten jo edellä olemme kerto-
neet, piti Castrenia ansiokkaampana, eikä hän ha-
lunnut poistua Kajaanistaan, jossa hän eli suoma-
laisen kansanrunouden hereimpien hetteiden pakeilla
ja sai rauhassa työskennellä sanakirja- y. m. töissään.

Castren julkaisi tätä virkaa varten latinankielisen
väitöskirjan »altailaisten kielten persoona-affikseista",
jossa hän osoittaa urali-altailaisissa kielissä vallitsevaa
yhdenmukaisuutta persoonapäätteiden alalla. Cast-
ren sai viran, suureksi iloksi kaikille suomenkielen
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ystäville, jotka tästä virasta odottivat uutta nousu-
aikaa suomenkielelle, ja iloksi eritenkin Lönnrotille,
jonka harras toivomus täten täyttyi. Valtakirjan
virkaansa sai Castren 14 p. maaliskuuta 1851 itse
yliopiston silloisen kanslerin, perintöruhtinas Alek-
santerin kädestä, yliopiston opettajakunnan ja oppi-
laiden saapuvilla ollessa.

Jos vielä otamme lukuun, että moniaat uiko- ja
kotimaiset oppineet seurat kutsuivat Castrenin jäse-
nekseen, siten kunnioittaen hänen tieteellistä arvo-
aan, voimme sanoa että Castren oli noussut »per
angusta ad augusta“ (ahdinkojen kautta kunniaan);
monet kovat koettuaan ja uupumattomasti työtä teh-
tyään noussut arvoon ja kunniaan, jonka hän oli
suurtyönsä palkkioksi rehellisesti ansainnut. Mutta
oma kunnia ja maine ei ollut Castrenia milloinkaan
vietellyt, hän oli aina tehnyt tehtävänsä korkeimpana
silmämääränään oman kansansa hyöty, edistys ja
arvo. Tältä kannalta hän nytkin katseli omaa me-
nestystään ja tunsi ylevää isänmaallista iloa.

Suomenkielen professorinvirka avasi Castrenille
mieluisan työmaan. Koko hänen siihenastinen tie-
teellinen työskentelynsä oli ollut kuin suoranaista
valmistusta tähän toimeen. Ja asian isänmaallinen
puoli oli Castrenille kovin kallis. Saada viedä
suomenkielen tieteellistä tutkimusta jakäytännöllistä
kehitystä eteenpäin ja saada opiskeleva nuoriso
innostetuksi tähän isänmaalliseen työhön, se oli Cast-
renille sydämen iloa. Kevätlukukaudella 1851 hän
piti luennoita uraali-altailaisten kansojen etnologi-
asta (kansatieteestä), syyslukukaudella suomensu-
kuisten kansojen mytologiasta eli uskonnollisista
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käsityksistä sekä Kalevalasta, vanhasta mieliainees-
taan. Se syvä tiedemiehen vakavuus, joka huokui
Castrenin persoonasta, hänen miellyttävä esitysta-
pansa ja ennen kaikkea se isänmaallinen, nuorisolle
korkeita päämääriä viittova aatteellinen näkökanta,
joka näissä luennoissa tavantakaa puhkesi kuulu-
viin, se kaikki oli omiansa herättämään lämmintä
vastakaikua nuorison mielissä? Niinpä tulivatkin
Castrenin luennot heräterikkaiksi silloiselle ylioppi-
lasnuorisolle, joka muutenkin kiintyi Castreniin sen
myötätuntoisen, rohkaisevan ja avuliaan kohtelun
vuoksi, jolla Castren aina suhtautui nuorisoon ja
sen harrastuksiin. Herännyttä suomulaisuudenhar-
rastusta osasi Castren täten suunnata vakavaan työ-
hön isänmaan, oman kansallisuuden ja kielen
hyväksi, ollen itse koko elämäntyöllään erinomaisena
esimerkkinä tällaisesta kestävästä, unpumattomasta
työskentelystä suurten isänmaallisten ihanteiden
hyväksi.

Castren aavisti, että hänen elämänmatkansa voi
piankin päättyä olihan hänen terveytensä, tila-
päisestä toipumisesta huolimatta, kuitenkin ainaisen
huononemisuhkan alainen. Sen vuoksi hän teki
työtä herkeämättä. Enimmin häntä huoletti, että
hän ei voinut saada samojedi-tutkimuksiansa julkai-
sukuntoon niin pian kuin olisi tahtonut. Virkateh-
tävät yliopistossa, niin mieluiset kuin ne hänelle
olivatkin, pyrkivät anastamaan aikaa näiltä kirjalli-
silta tehtäviltä. Sen vuoksi hän joutui ponnistamaan
voimiansa ehkä ylenraäärinkin. Ja pian tuli kai-
kelle surullinen keskeytys.

Tuberkelit, joiden hävityksen lääketiede oli voi-
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nut hänen keuhkoistaan joksikin aikaa pysähdyttää,
siirtyivät ruuansulatuselimistöön. Jo tammikuussa
1852 täytyi hänen laskeutua sairasvuoteelle, eikä hän
siitä enää paljonkaan kyennyt nousemaan. Yliopis-
toluennoita hän ei enää jaksanut pitää, mutta kodis-
saan hän edelleen vielä työskenteli kuumeisella
innolla, lopulta makuuasennossa kirjoittaen lyijy-
kynällä. Tällä tavalla hän sai melkein valmiiksi
samojedi-kielioppinsa sekä suomalaisen mytologian,
jonka hän yliopistossa pitämiensä luentojen pohjalle
laajensi ja täydensi kaksi niin arvokasta teosta, että
ne jo yksinään olisivat taanneet Castrenille unoh-
tumattoman muiston. Mutta tauti kehittyi yhä vai-
keammaksi, tuottaen toisinaan mitä ankarimpia tus-
kia ja jäytäen hänen elinvoimansa loppuun. Niin-
kuin ennen elämän ahdingoissa, niin hän nytkin
valittamatta ja nurkumatta alistui ankaraan kohta-
loonsa. Toukokuun 7 p:n iltapuolla hänen elä-
mänsä sammui. Väsynyt ja vaivattu tutkimusmat-
kailija saavutti tuskistaan rauhan, monivaiheinen
elonretki päättyi haudan lepoon. Vasta 38 vuotta
oli Castren täyttänyt kuollessaan. Lyhyeksi tuli
siis hänen elämänsä taival, mutta sen saavutukset
olivat suuret ja rikkaat.

Nuori leski ja pieni poika jäivät häntä lähinnä
suremaan. Mutta kansallisesti valveutuneissa suo-
malaisissa piireissä ja kaikkialla, missä vainajan
elämäntyön merkitys tajuttiin, oli sanoma hänen
kuolemastaan syvän surun aiheena. Kun hänen
tomumajansa 12 p. toukokuuta Helsingin luterilai-
sella hautausmaalla kätkettiin isänmaan poveen, oli
saattojoukko valtavan suuri; ystävät ja toverit, yli-
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oppilasnuoriso ja kaikki vainajan persoonaa ja elä-
mäntyötä kunnioittavat, olivat raskain tuntein saa-
puneet sanomaan jäähyväisensä tälle jalolle Suomen
pojalle. Liikuttavin sanoin silloin Fredrik Cygnaeus
ja J. V. Snellman tulkitsivat sen suuren kaipuun,
minkä tämä varhainen kuolema oli isänmaan ystä-
vissä nostanut sumentaen suuret, valoisat toi-
veet, joita vainajan toiminta oli ollut omiansa herät-
tämään. Haudalla lauloivat ylioppilaat kaksi suru-
laulua, joista toinen oli A. Oksasen, toinen Z. Tope-
liuksen sepittämä. Edellisessä sanottiin muun muassa:

Kyynelsilmin huoliva Suomi seisoo,
Pojan parhaimpansa nyt peitti hautaan,
Miehen parhaan, tietäjän taitavimman,
Ystävän uljaan. “

Topelius verrattoman kauniissa ruotsinkielisessä
muistorunossaan toivotti siunattua lepoa synnyin-
maan helmassa sille valtavalle hengelle, joka Jää-
meren rannoilta oli etsinyt unohdetun Suomensuvun
juuret ja tuonut ne jälkimaailman muistoaarteistoon

ikuisiksi ajoiksi oli sureva Suomi piirtävä hänen
rakkaan nimensä vaikenevien aikakirjojensa lehdille

kunpa rae kaikki voisimme hänen tavallaan rakas-
taa isänmaatamme, sen kieltä ja kunniaa, eiää ja
kuolla isänmaan puolesta!

Kuusi vuotta myöhemmin, 20 p. toukokuuta 1858,
pystytettiin hänen haudalleen muistopatsas, johon
varat oli koottu yleisellä keräyksellä. Patsas, mus-
tasta hiotusta graniitista tehty, on yksinkertainen ja
koristelematon, vakavapiirteinen, niinkuin oli sen
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alla lepäävä vainajakin. Sen etusivulla on nimi M.
A. Castren, ja vastakkaisella puolella sanat: »Maansa
rakastajalle surevilta suomalaisilta." V. 1913. jolloin
Oli kulunut sata vuotta Castrenin syntymästä, ryh-
dyttiin toimiin ikuistaa hänen muistoaan jälkipol-
velle muistopatsaalla, joka aiotaan pystyttää Suo-
men kansallismuseon ja pohjalaisten osakuntain talon
väliaukeamalle. Luonnos sitä varten, kuvanveistäjä
Alpo Säilön tekemä, on jo valmiina.

Vaikeasti ratkaistava oli nyt kysymys, miten
Castrenin jättämä runsas tieteellinen aineisto, jota
hän ei vielä ollut ennättänyt julkaisukuntoon saada,
voitaisiin tieteen hyväksi käyttää. Ei tietysti käynyt
odottaminenkaan, että nämä julkaisut vieraan käden
järjestäminä voisivat tulla yhtä tarkoiksi ja päteviksi,
kuin jos Castren itse olisi saanut ne viimeistellä.
Mutta mahdollisuuksia oli olemassa, että joku taita-
va ja tunnollinen järjestäjä kuitenkin voisi ne tyydyt-
tävään painokuntoon saattaa. Sellainen järjestäjä
saatiinkin. Se oli Pietarin Tiedeakatemian apujäsen
Frans Anton von Schiefner. Hän oli tutkinut
keski- ja pohjois-Aasian kieliä ja Castreniin tutustut-
tuaan harrastunut myöskin samojedin ja suomen-
sukuisiin kieliin, joten hänellä oli hyvät tiedolliset
edellytykset tähän julkaisutoimeen. Hänellä oli
myös lämmintä harrastusta tähän suomalaiseen tie-
teeseen; se harrastus johti hänet tutustumaan Kale-
valaankin ja toimittamaan siitä pätevän saksankielisen
käännöksen (julkaistu 1852). Niinpä hän vuonna
1853—1862 nimellä »Nordische Reisen und Forsch-
ungen“ julkaisi saksaksi Castrenin kieli- ja kansatie-

13
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teelliset perut, matkakertomukset, kirjeet y. m. 12 osa-
na. Siten tulivat tiedemaailman käytettäviksi, paitsi
samojedin ja ostjakin kielioppeja ja sanastoja sekä
suomalaista mytologiaa, jotka Castren itse ennätti
valmiiksi kirjoittaa, myöskin tunguusin, burjaatin,
koibaalin, karagassin, Jenisei-ostjakin ja kotinkielen
kieliopit. —Myöskin ruotsiksi julkaistiinv. 1852—1870
näitä „pohjoismaisia retkiä ja tutkimuksia" 6 osaa;
ne eivät sisällä saksalaisen laitoksen kielioppeja.
Nämä julkaisut, yhdessä Castrenin aikaisempien jul-
kaisujen kanssa, muodostavat Castrenin tieteellisen
perinnnön jälkimaailmalle.

Olemme nyt lyhyesti kertoneet Castrenin elämän-
vaiheet ja hänen työnsä tulokset. Joku sana vielä
Castrenin tieteellisen työn merkityksestä.

Castren oli harvinaisen terävä tieteellinen kyky.
Hänen tutkimuksensa olivat perin tarkkoja ja hän
teki niiden nojalla hyvin perusteltuja älykkäitä
johtopäätöksiä. Voi sanoa, että pohjois-Europan ja
-Aasian kansat ja niiden kielet vasta hänen tutkimus-
tensa kautta ovat tulleet lähemmin tunnetuiksi ja tie-
teellisen maailman huomio niihin suunnatuksi. Var-
sinkin laajalle levinnyt samojedi-kansa on hänen
kauttaan saanut perinpohjaisen valaistuksen.

Kuinka laajakantoisia tällaiset alemmalla asteella
olevien kielien tutkimukset voivat olla, sen on eräs
myöhempi etevä suomalainen tiedemies tulkinnut
sattuvasti. Suomalais-ugrilaisen seuran perustamis-
tilaisuudessa 15 p. marraskuuta 1883 lausui nimit-
täin professori O. Donner, puhuessaan Castrenin tut-
kimusten merkityksestä, muun muassa: „Mutta
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tällä tutkimuksella ei ole arvoa ainoastaan niiden
valaistusten tähden, jotka se tuloksina tuottaa yhtä
paljon suomalaisten kansojen kuin Aasian historian
hyväksi ylimalkaan. Ihmishenki kehittyy kielen kehit-
tyessä ja kielen kehittymisen kautta, ja jos tutkimuk-
sen onnistuu tunkea alimpien kielien yksinkertaisim-
piin aineksiin saakka, niin on se ihmishengen luo-
mishistoriaan luonut silmäyksen, jonka arvoa on
mahdoton arvostella. Se on tämä puoli Castrenin
työstä, joka on tehnyt hänen nimensä niin ylistetyksi
Europan oppineiden piirissä sekä valmistanut hänelle
kunnioitetun sijan tieteen historiassa."

Mitä suomenkielen lähempiin sukukieliin, n. s.
suomalais-ugrilaisiin kieliin, tulee, on Castren niiden
alalla tuntuvalla tavalla toteuttanut Rasmus Raskin
suunnitelmaa ja jatkanut Sjögrenin aloittamia tutki-
muksia. Lapin, tsheremissin, syrjäänin ja ostjakin
kieliä tutkimalla on Castren avannut uran, jota myö-
ten sitten monet myöhemmät suomalaiset tutkijat
ovat kulkeneet ja yhä enemmän selvittäneet suoma-
laisten kielten sukuyhteyttä. Castrenin laskemalle
pohjalle on versonut suorastaan uusi tieteenhaara,
suomalais-ugrilainen kielitiede, jolla on monta ete-
vää edustajaa Suomessa, Unkarissa ja muuallakin.
Kuten olemme nähneet, Castren erityisen pontevasti
ja lämpimästi aina esitti sitä mielipidettä, että suo-
mensukuisten kielten ja kansain tutkimuksen tulisi
olla suomalaisten tiedemiesten erikoisalana, että hei-
dän on lähinnä sitä työmaata muokattava ja että
heidän sillä suorittamansa työ on vahvistava suoma-
laisten kansallista itsetuntoa ja takaava Suomen
kansalle arvokkaan sijan sivistyskansain joukossa.
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Tämä Castrenin ihannoima toive onkin suuressa
määrässä toteutunut. Onhan meillä Suomessa nyt
toimimassa erityinen seurakin tätä tutkimusalaa var-
ten, edellä mainittu suomalais-ugrilainen seura.
Sen tarkoituksena on edistää suomalais-ugrilaisten
kansain tieteellistä tutkimista ja tuntemista ensi sijassa
kieli-, kansa- ja muinaistieteen sekä historian aloilla.
Se on innolla ja menestyksellä antautunut Castrenin
työn jatkajaksi, kustantanut useita tutkimusmatkoja
suomalais-ugrilaisille alueille sekä julkaissutrunsaan
määrän kirjallisuutta tältä alalta. Vuosipäiväänsä
se viettää 2 p:nä joulukuuta, Castrenin syntymä-
päivänä.

Mutta palaamme nyt vielä lopuksi itse siihen
mieheen, jonka elämäntyön tieteellistä merkitystä
koetimme edellä lyhyesti kuvailla. Minkä kuvan
olemme hänestä itsestä saaneet mieleemme?

Lapsuudessaan ja nuoruudessaan hän saa tais-
tella köyhyyttä vastaan, tehdä omien opintojensa
ohella rasittavaa sivutyötä toimeentulonsa puolesta.
Kestävyydellä ja ahkeruudella hän voittaa vaikeudet,
pääsee opintopäämääriensä perille. Hänen luon-
teensa suomalainen pohjasävy ja myöskin elämän
vastahakoisuudet muodostavat hänestä nuoren mie-
hen, jonka olennon pääpiirteenä on vaatimattomuus,
vaiteliaisuus, vakavuus, melkeinpä jäykkyys. Ei hän
puhu vaikeuksistaan, ei hän muille näytä, että hän
sisimmässään kuitenkin on „hellä kuin hellin lapsi“.
Hänen lähin ympäristönsä häntä kunnioittaa, se tie-
tää että tuon vakavan kuoren alle kätkeytyy puh-
das mieli, lämmin sydän, uljas suoruus ja miehuus
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kätkeytyy paljon aatteellista ihanteellisuutta ja
tunteen jaloutta. Ajan parhaat aatteet vahaavat
hänetkin. Hänessä kypsyy syvä isänmaan rakkaus,
rakkaus omaa kansaa ja sen halveksittuakieltä koh-
taan. Hänestä tulee suomalaisuuden lämmin kan-
nattaja.

Mutta ei kannattaja vain sanoin ja tuntein. Ca-
stren on kaikessa kokonaisuuden mies. Rakkaus
isänmaahan, sen kansaan jakieleen merkitsee hänelle
työtä niiden hyväksi. Työtä on tehtävä —se vaati-
mus puhkee alituisesti ilmi hänen puheissaan. Sen
vaatimuksen hän käsittää omaksikin pyhäksi velvol-
lisuudekseen.

Ja kun hänelle sitten aukenee työmaa Lapin rau-
koilla rajoilla, pohjois- Venäjän ja Siperian kolkoilla
tundroilla, lähtee hän ilomielin tutkimusmatkalleen.
Se oli oleva hänen uhrilahjansa rakkaalle isänmaalle.
Vähät siitä jos se uhri tulisikin hänelle henkilökoh-
taisesti kalliiksi, onhan pyhä velvollisuus tullut täyte-
tyksi.

Ja kun hän tämän laajan matkan vaivoissa ja
rasituksissa on menettänyt terveytensä, niin että hä-
nen on täytynyt masentunein mielin kesken palata
kotimaahan, ei hän hauvoja malta levähtää. Kun
terveys on jonkun verran vahvistunut, kiirehtii hän
uudelleen samojediensä ja otsjakkiensa pariin, hän
elää heidän vaivalloista erämaaelämätään, tutkii,
tekee muistiinpanoja, näkee vilua ja nälkää, taiste-
lee miehuullisesti yhä lisääntyvää sairautta vastaan,
vieläpä kirjoittelee hauskoja kirjeitä ystävilleen koti-
maahan. Se tieto, että hän tällä sanomattomalla
vaivannäöllä etsii oman kansansa ja kielensä kau-
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kaisla, hämäriä sukujuuria ja luo valoa noiden polois-
ten heimokansain surkuteltavaan elämään ja oloihin,
se kannustaa häntä kestämään loppuun asti, unoh-
tamaan sairauden, painamaan alas kotimaan ikävän
ja täyttämään sen tehtävän, minkä oli ottanut suo-
rittaakseen. Hän tahtoo, kuten hän itse sanoo, »täyt-
tää mittansa". Vasta sitten kun hän on tuon mit-
tansa täyttänyt, palaa hän hartaasti kaivattuun koti-
maahan. Mutta nyt jo auttamattomasti taudin mur-
tamana.

Pari kolme valoisaa, onnellista vuotta kotimaassa,
sitten tulee kuolema. Kaataa miehen hänen par-
haassa iässään, keskeyttää hänen laajalti suunnitel-
lut työnsä!

Mutta kuoleman ja haudan takaa kohoaa sil-
mäimme eteen yhä kirkkaampana ja kauniimpana
tämän mahtavan tieteen sankarin persoonallisuus.
Mikä elämän vakavuus, mikä tunnon puhtaus, mikä
pyhä isänmaanrakkans, mikä lujuus ja horjumatto-
muus asuikaan tässä rakkaassa miehessä!

Suomen nuoriso, kun etsit itsellesi jaloja esi-
kuvia elämänpolullesi, paina sydämeesi Matias Alek-
santeri Castrenin harvinaisen ehjä ja miehekäs kuva.
Me olemme ehkä kaikki pieniä hänen rinnallaan,
mutta meillä on oikeus ja velvollisuus tavoitella hänen
esikuvastaan jaloutta omaankin elämäämme.
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Parhaita nuorisonkirjoja.
Ilmestyneita ja parhaillaan valmistuvia teoksia.

R. Kotimalsia uutuuksia:
K. Raitio: SUOMENSUKUA ETSIMASSA. Suuren suoma-

laisen tiedemiehen ja matkustajan elamanvaihect nuori-
solle kiehtovasti esitettyina. Kuvitettu.

L. Onerva: NEITSYT MAARIAN LAHJA y m. LEGEN-
DO|A. Lahjakkaan runoilijan legcndoja arvostelu yksi-
mielisesti suosittelee fnyos erinomaisena nuorison-
luettavana. Toinen painos. 6: —.

Yrjo Halme: KORKEA KOHTALO. Miehekas, jannittava,
puhdashcnkinen vapaussota-romaani. 12:—.

B. Kaannosuutuuksia:
Karl May: KAAPPARIKAPTEENI. Loistelias kuvaus

ranskalaisen vapaapurjehtijan toiminnasta Napoleonin
sotien aikana.

E. Wfirishoffer: LAIVAPOIKA ROBERTIN SEIKKAILUT.
Kokonainea seikkailuaarteisto saksalaisen laivapojan
vaiheista, joka kotoaan karattuaan kokee monenlaisia
kohtaloita ja lopulta kunniakkaasti sovittaa tottelc-
mattofnuutensa meritaistelussa Saksan—Ranskan so-
dassa v. 1870.

John Lange: JAMES COOK, suuriloytorctkeilija.
Tutustuttaa parhaalla tavalla lukijansa siihen suuri-
suuntaiscen uhriin, jonka suuri loytoretkeilija kantoi
elamallaan ja kuolemallaan tieteelle ja synnyinmaallccn.

Bret Harte: KELPO AINESTA. Vauhdikas, pirtea kerto-
mus pojasta, joka monia merkillisia vaiheita lannen
aavikoilla koettuaan kehittyi miesten mieheksi. 8: —

Kaikissa kirjakaupoissa ja asiamiehillamme.
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