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Suuren  pelon  liittolaiset
Tässä artikkelissä kokeillaan tarkistaa ket-

kä ovat nykyiset inkerinsuomalaiset tai ne
jotka kutsuvat itseän noin. Ja toinen kysy-
mys – miksi he haluavat muuttaa Suomeen.
Mikä pelko heitä sinne vie? Siksi päälause
on Suuren pelon liitolaiset.

Sota aina tuo vaikeuksia asuvalle kansalle.
Se kuuluu myös Inkerinmaan asukkaita. Inke-
roiset ja vatjalaiset vuosisatoja asuivat Novgo-
rodin vallan alla. Sen kanssa he kärsivät Juhana
Julman aikana. Isoja vaikeuksia oli Inkerinmaan
kantakansoilla Ruotsin vallan aikana, vieraan
uskon syystä. Sama tapahtui sadan vuoden
kuluttua.

Joka ajalla on omia merkkejä. Aikanamme
muistetaan usein Pietari Suurta, niinkuin hän
olisi kansamme isä. Ja kuitenkin, suomalaisten
historiaan jäi hänen aikansa nimellä ”Iso Viha”.
Se oli Suuri Pohjansota, joka kesti noin 20 vuot-
ta ja teki kovat hävitykset niin Suomelle kuin
Inkerinmaallekin. ”Ison Vihan” seurasi rauha;
Inkerinmaalla se jatkui noin 200 vuotta. Siinä
aikana Inkerin kansa kasvoi ja sen mielensä
reipastui. Se oli ”tsaarien aika”. Ei se ollut pa-
hin aika, meidän nykyisestä asemastamme kat-
soen. Vuonna 1918 alkoi kansalaissota, sen seu-
rasi ”kommunistien aika”. Inkerinmaa oli taas
hävitetty. Samalla oli hävitetty suuri Venäjä.

”Kadonnut Inkeri” – näin sanoi vielä v.1943
Antti Hämäläinen. ”Kadonnut Venäjä” – on

melko yleinen mielipide tänään. Ei ole totta!
Varsinainen Venäjä katosi kauan aikaa sitten,
kansalaissodan aikana. Sen haudan päällä syn-
tyi Neuvostoliitto, eli ”Pahan Valtakunta”. Ny-
kyinen valtiomme ei ole enää mikään Venäjä,
vaan Neuvostoliiton surkuteltava jatkokuva.

Inkeri on kadonnut; se katosi Venäjän kans-
sa. Voi sanoa, että ne olivat yhdessä kuolin-
kamppailussa, ja kuolivat yhtä aikaa. Sääli In-
keriä – ei sitä enää ole. Sääli suurta Venäjää,
jolla asui joskus viisas kansa, kansa-raataja.

Inkerinsuomalaisten ja venäläisten kohtalo ei
ollut aivan samanlaista, mutta – jos jättää pois
ryssänvihaa – aivan samantapaista. Inkerinsuo-
malaiset vähitellen venäläistyivät. Tämäkö suurin
paha? En luule. Kovempi paha on se, että inkerin-
suomalaiset katoavat kuin kansa. Suomen kieli In-
kerissä häipyy – ei niin paljon inkerinsuomalais-
ten venäläistymisen takia, kuin heidän häviämi-
sensä vuoksi. Kunne he sitten häviävät? Hyvä
kysymys! Sanomme näin: paremmille maille.

Kansamme vanhenee ja poistuu. Iäkkäitä
inkerinsuomalaisia on Inkerissä yhä tuhansia;
lukuisat keski-ikäiset ovat täysin venäläisty-
neet; nuoret ovat harvinaisia. Keitä ovat sitten
nuo, jotka jatkavat nykyään suomalaista toi-
mintaa Inkerissä? Ovatko he todella inkerin-
suomalaisia? On epäiltävää, koska heidän suo-
men kielensä on aika kehno; onhan heillä venä-
läisiä nimiäkin. He pitävät itseään ei-venäläi-
siksi, mutta ovat kuitenkin selviä venäläisiä.

Tässä on jotakin ristiriitaa. Mutta, käsiteltyä
tätä asiaa, saamme sen ymmärrettäväksi.

Ovatko venäläiset toista kansaa inkerinsuo-
malaisille? Ennen olivat; nyt – tuskin ovat. Ol-
laan kaikki jossakin määrässä venäläisiä, koska
toisilla on venäläisiäkin juuriä, toiset ovat opis-
kelleet venäjän kielellä, eivätkä voi pitää sitä
vieraana kielenä. Inkerissä ei enää ole ryssänvi-
haa, koska kaikilla – venäläisillä ja ei-venäläisil-
lä – on samaa hätää: kehno valtiomme. Sen toi-
minnansa – tai joutenolonsa – herättää ihmisis-
sä epäluuloja tulevaisuudestaan. Suuri Pelko on
se, mikä yhdistää venäläisiä ja ei-venäläisiä.

Arvoitus: Neuvostoliitto ja Inkerin Liitto,
mitä yhteistä? Se on aika selvä: Inketin Liiton
jäsenet ovat entisiä neuvostoliittolaisia. Neu-
vostoliitto katosi, ja Inkerin Liitto on sen pikku
sirpalensa. Neuvostoliiton henki jatkuu. Suu-
ren Pelon henki elää meissä. Se ajaa ihmisiä maas-
ta pois. Se pakotti Inkerin Liittoamme järjes-
täämään inkerinsuomalaisten muuttoa Suomeen
– sensijaan että rakentaa koteja Inkerinmaalla.

Mikä on nimeltään se syy, joka pakottaa
inkerinsuomalaisia muuttamaan Suomeen? Ky-
sykää siitä ”paluumuuttajia”. Mutta ottakaa
huomioon: se, mitä he itse puhuvat, ei ole täys-
totta. Oikea syy on sama, josta venäläisetkin
tahtovat maasta pois. Se on Suuri Pelko. Ol-
laanhan kaikki – suomalaiset, venäläiset ja
muut – Suuren Pelon liittolaisia.

A. Krjukov
kauko@mail.ru

Muutokset Inkeri-lehden
toimituskunnassa

Kesällä 2007 Inkeri-lehden päätoimittaja
Antti Syrov jätti virkansa. «Se on vapaaeh-
toinen lähtö, jonka syynä on yritykseni vai-
keudet», selvittää A. Syrov. Yrityksensä on
varsinaisesti Inkeri-niminen kustannustalo.
Näin A. Syrov ei ole jäänyt syrjään Inkeri-
lehden asioista, vaan hän jää sen teknilliseksi
johtajaksi. Lehdemme päätoimittajaksi on tul-
lut Aleksanteri Kirjanen, yksi Inkeri-leh-
den perustajista. Olemme kiitollisia Antti
Syrovalle, jonka johdolla – ja suureksi osaksi
jonka varoilla – lehdemme ilmestyi lähes
10 vuoden kuluessa.

Toimituskunta

Inkerinsuomalaisten lehti
√‡ÁÂÚ‡ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚
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Ulkosuomalaisparlamentti
toimii ja laatii 60 päätöslauselmaa

Helsingin Finlandia-talossa 10.-11. syyskuu-
ta 2007 pidettiin ulkosuomalaisparlamentin
(USP)  viides varsinainen istunto. Siihen kokosi
yhteen lähes kolmesataa ulkosuomalaista. He
tulivat 24 maassa toimivasta 177 ulkosuoma-
laisyhteisöstä. Istunto oli samalla USP:n kym-
menvuotisjuhlaistunto. Sen yhteydessä juhlittiin
Suomi-Seura ry:n 80-vuotista toimintaa. Suomi-
Seura on USP:n sihteeristö ja ulkosuomalaisten
etujärjestö.

Istunnon avajaisissa maanantaina
10.09.2007 juhlapuheen piti Suomen eduskun-
nan puhemies Sauli Niinistö. Puheessaan Nii-
nistö totesi olevan tarpeellista nostaa ulkosuo-
malaisten äänestysvilkkautta koska ulkosuoma-
laisia on noin yksi milljoona maailmaassa. Vielä
hän sanoi että kaksoiskansalaisuus on suuri mer-
kitys ulkosuomalaisille.  Tiistaina 11.09 juhla-
puhujana oli maahanmuutto- ja eurooppaminis-
teri Astrid Thors. Täysistunnossa puhetta joh-
ti USP:n puhemies, Suomi-Seuran puheenjoh-
taja Pertti Paasio.

Istunnon aikana kymmenen valiokuntaa
laati päätöslauselmat 60 aloitteesta. Ne käsit-
televät muun muassa tuen lisäämistä maailmalla
toimiville noin 150 Suomi-koululle, kansalai-
suusilmoituksen maksun alentamista ja ilmoi-
tuksen teon määräajan pidentämistä tai pois-
tamista kokonaan. Päätöslauselmat luovutetaan
syksyn aikana pääministeri Matti Vanhaselle,
joka lähettää ne lausuntokierrokselle asianomai-
siin ministeriöihin.

Lisäksi istunnossa valittiin
USP:lle uusi puhemiehistö,
jonka seitsemän jäsentä
edustavat alueensa ulko-
suomalaisia ja kahdeksas
maailmalla asuvia suo-
menruotsalaisia. Istunto-
jen väliaikoina puhemie-
histö ja USP:n sihteeris-
tö, Suomi-Seura ry, ajavat
päätöslauselmien toteu-
tumista. Varapuhemiehet jär-
jestävät myös alueellaan USP:n alue-
kokouksia ja toimivat alueillaan USP:n yhte-
yshenkilöinä. Suomalaisia Itä-Euroopasta (inke-
rinsuomalaisia) nyt edustaa Karjalan Inkeri-lii-
ton puheenjohtaja Vadim Byrkland.

Itä-Euroopan delegaatiossa oli 30 inkerinsuo-
malaista: 21 edustajaa ja 9 tarkkailijaa. Niistä
Eestistä – 5, Karjalasta – 4, Inkeristä – 19, Sipe-
riasta – 1 ja Pohjos-Kaukaasiasta – 1.

Ennen USP:n varsinaisistuntoa Helsingissä
perjantaina 7. syyskuuta järjestettiin nuoriso-,
seniori- ja monikulttuuriset avioliitot seminaarit.
Nuorisoseminaarin aiheena oli työnhaku Suomes-
ta. Senioriseminaarissa esillä olivat muun muassa
ulkosuomalaisten ikääntymiseen liittyvät erityis-
piirteet. Monikulttuuriset avioliitot -seminaaris-
sa keskusteltiin monikulttuurisiin avioliittoihin
liittyvästä problematiikasta.

Suomi-Seuran 80-vuotisjuhlavuotta ja USP:n
kymmenvuotisjuhlavuotta juhlittiin Helsingin

kaupungin järjestämällä vastaanotolla Helsingin
kaupungintalolla. Illan emäntänä oli apulaiskau-
punginjohtaja Paula Kokkonen.

Kuluneen kesän aikana Norjassa ja Ruotsis-
sa pidettiin ulkonorjalaisparlamentin ja ulkoruot-
salais-parlamentin perustavat istunnot.  Kumpi-
kin parlamentti toimii pitkälti ulkosuomalaispar-
lamentin esimerkin mukaan. Ulkosuomalaispar-
lamentin toimintaan osallistuu tällä hetkellä 460
ulkosuomalaisyhteisöä 36 maasta. Uudet yhtei-
söt ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Lopussa kiitän Suomi-Seuraa hyvästä parla-
mentinjärjestöstä. Sen ilmoitukset ovat tämän ar-
tikkelin pohjana.

Aleksanteri Kirjanen,
päätoimittaja

kirjanen@mail.ru

Õ‡ œ‡Î‡ÏÂÌÚÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ 60 ËÌËˆË‡ÚË‚
¬ ’ÂÎ¸ÒËÌÍË ‚Ó ‰‚ÓˆÂ ´‘ËÌÎˇÌ-
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ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÒÂÒÒËˇ œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Á‡Û-
·ÂÊÌ˚ı ÙËÌÌÓ‚, Ú.Â. ÙËÌÌÓ‚, ÊË‚Û˘Ëı
‚ÌÂ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË. Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÒÓ·‡-
ÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ 300 ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚-
¯Ëı 177 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ËÁ 24 ÒÚ‡Ì. ›ÚÓ
·˚ÎÓ 10-Â, ˛·ËÎÂÈÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ œ‡-
Î‡ÏÂÌÚ‡. Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂÏ
œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ 80-ÎÂÚËÂ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË ´‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇª (Suomi-Seura),
ˇ‚Îˇ˛˘ÂÈÒˇ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ,
Ó·˙Â‰ËÌˇ˛˘ÂÈ ÙËÌÌÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì.

Õ‡ ÓÚÍ˚ÚËË ÒÂÒÒËË œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Ò
ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â˜¸˛ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ (ÒÔËÍÂ) ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó œ‡Î‡ÏÂÌ-
Ú‡ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË —‡ÛÎË ÕËËÌËÒÚ∏. ¬ Ò‚Ó-
ÂÈ Â˜Ë ÓÌ ÓÚÏÂÚËÎ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÒË-
ÎÂÌËˇ ÓÎË Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÌÌÓ‚, ÔÓ-
ÒÍÓÎ¸ÍÛ 20% ÙËÌÌÓ‚ ÊË‚ÛÚ ‚ÌÂ ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰ËË. –‡Ò¯ËÂÌËË Ëı Ô‡‚‡ Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ‚ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËË Ë ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÎ ‚‡Ê-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‰‚ÓÈÌÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡.
— ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â˜¸˛ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÚÛ-
ÔËÎ‡ ÏËÌËÒÚ ÔÓ ÏË„‡ˆËÓÌÌ˚Ï ‚ÓÔÓ-

Ò‡Ï Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ¿ÒÚË‰
“ÓÒ. ŒÌ‡ ÓÚÏÂÚËÎ‡ ÙËÌÌÓ‚-ËÌÍÂË, ÒÍ‡-
Á‡‚, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Â ˜ÎÂÌ˚ ´ÙËÌ-
ÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ëª Ë Ì‡ ÌËı ‰ÓÎÊÌ˚ ‡ÒÔÓÒ-
Ú‡ÌˇÚ¸Òˇ ‚ÒÂ Á‡ÍÓÌ˚, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ Á‡-
Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÌÌÓ‚, ıÓÚˇ Ëı ÔÂ‰ÍË ÌË-
ÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚ÎË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ‘ËÌÎˇÌ‰ËË.

¬Ó ‚ÂÏˇ Á‡ÒÂ‰ÂÌËˇ œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ 10
ÍÓÏËÒÒËÈ ‡ÒÒÏÓÚÂÎË 60 ËÌËˆË‡ÚË‚ (ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÈ, ÔËÒÎ‡ÌÌ˚ı ÓÚ ‡ÁÌ˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ). —Â‰Ë ÌËı ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó·
Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÔÓ‰‰ÂÊÍË 150 ÙËÌÒÍËı ¯ÍÓÎ
(Suomi-koulu) ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡. œÓ-
·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ñ ·˛‰ÊÂÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌ.

¬ÒÂ ÔËÌˇÚ˚Â œ‡Î‡ÏÂÌÚÓÏ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÒÂÌË 2007 „Ó‰‡ ·Û-
‰ÛÚ ÔÂÂ‰‡Ì˚ ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚÛ Ã‡Ú-
ÚË ¬‡Ìı‡ÌÂÌÛ.

Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ·˚Î Ú‡Í-
ÊÂ ËÁ·‡Ì ÌÓ‚˚È ÔÂÁË‰ËÛÏ (puhe-
miehistö), ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚Ó¯ÎË ÔÂ‰ÒÚ‚ËÚÂ-
ÎË ÓÚ 7 Â„ËÓÌÓ‚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â œ‡Î‡ÏÂÌÚ
ÔÓ‰ÂÎËÎ ÁÂÏÌÓÈ ¯‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸ ÙËÌÌÓ‚, ÊË‚Û˘Ëı ‚ ÿ‚ÂˆËË. Õ‡
Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ÙËÌÌÓ‚ ¬Ó-

ÒÚÓ˜ÌÓÈ ≈‚ÓÔ˚ ˜ÎÂÌÓÏ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡
·˚Î ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ ¬‡‰ËÏ ¡˛ÍÎ‡Ì‰,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Í‡ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ´»ÌÍÂËÌ
ÀËËÚÚÓª, ‡ Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ñ “ÓÈ‚Ó
†‡·‡ÌÂÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ »ÌÍÂËÌ ÀË-
ËÚÚÓ ›ÒÚÓÌËË. ŒÌË ·˚ÎË ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ˚
ÒÂÒÒËÂÈ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡.

‘ËÌÌÓ‚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ≈‚ÓÔ˚ Ì‡ ÒÂÒ-
ÒËË œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË 30 ËÌ-
„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌÌ‡: 21 ÓÙËˆË‡Î¸-
Ì˚È ‰ÂÎÂ„‡Ú Ò Ô‡‚ÓÏ Â¯‡˛˘Â„Ó „Ó-
ÎÓÒ‡ Ë 9 Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÂÈ. »Á ÌËı ÓÚ ›Ò-
ÚÓÌËË ñ 5, †‡ÂÎËË ñ 4, »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì-
‰ËË ñ 19, —Ë·ËË ñ 1 Ë —Â‚ÂÌÓ„Ó †‡‚-
Í‡Á‡ ñ 1.

¬ ˜ÂÒÚ¸ 80-ÎÂÚËˇ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ´‘ËÌ-
ÎˇÌ‰Ëˇª Ë 10-ÎÂÚËˇ œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Á‡Û-
·ÂÊÌ˚ı ÙËÌÌÓ‚ ‚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ ´ƒÓÏÂ
ÔË∏ÏÓ‚ª „ÓÓ‰‡ ’ÂÎ¸ÒËÌÍË ·˚Î ‰‡Ì
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔË∏Ï. ’ÓÁˇÈÍÓÈ ‚Â˜Â‡
·˚Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ·Û„ÓÏËÒÚ‡ ’ÂÎ¸ÒËÌ-
ÍË œ‡ÛÎ‡ †ÓÍÍÓÌÂÌ.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †Ë¸ˇÌÂÌ,
„Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ

kirjanen@mail.ru
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10-11 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÒÚÓÎËˆ‡ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË
ÔËÌËÏ‡Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
ÙËÌÌÓ‚ ËÁ ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì ÏË‡. ¬ ‰ÓÏÂ
´‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇª ÔÓıÓ‰ËÎÓ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ, Ôˇ-
ÚÓÂ ÔÓ Ò˜ÂÚÛ, Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Á‡-
Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÌÌÓ‚ (USP).

USP ·˚Î Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ‚ 1997 „Ó‰Û ‰Îˇ
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚‡ 460 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ËÁ 36 ÒÚ‡Ì ‚ÒÂı
ÍÓÌÚËÌÂÌÚÓ‚. «‡ÒÂ‰‡ÌËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡
ÔÓıÓ‰ˇÚ 1 ‡Á ‚ 2 „Ó‰‡, ‡ ‚ ÔÓÏÂÊÛÚÍÂ
‡·ÓÚ‡˛Ú ÍÓÏËÒÒËË Ë ÒÂÍÂÚ‡Ë‡Ú.

¬ ̋ ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡
ÔËÌËÏ‡ÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ ·ÓÎÂÂ 250 ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎÂÈ, ‚ Ú.˜., ÓÍÓÎÓ 30 ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰-
ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚ ËÁ —.-œÂÚÂ·Û„‡, ÀÂÌËÌ-
„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, †‡ÂÎËË, ÃÓÒÍ‚˚,
—Ë·ËË Ë ›ÒÚÓÌËË. œË„Î‡¯ÂÌËÂ ËÌ-
„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ˆÂ‚ ñ ̋ ÚÓ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, ̃ ÚÓ
ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡‰ÒÍËÂ ÙËÌÌ˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ËÒ-
ÚÓËË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏË ÙËÌÌ‡ÏË,
Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ñ Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË ÙËÌÌ‡ÏË.
Õ‡¯Û ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ †Ë¸ˇÌÂÌ.

Œ„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‰Ó Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ „ÓÚÓ‚ˇÚ ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËˇ, ÓÚÌÓÒˇ˘ËÂÒˇ Í ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ò‚ÓÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‚˚ÌÓÒˇÚ Ëı Ì‡ Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËÂ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡.

–‡·ÓÚ‡ ‚ œ‡Î‡ÏÂÌÚÂ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÌÌÓ‚
ŒÚ —.-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó Ë Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó

Ó·˘ÂÒÚ‚ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÚË ËÌËˆË‡ÚË‚˚, ‰‚Â
ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ÓÚ †‡ÂÎËË. ¬ÒÂ„Ó ÊÂ Ì‡ ‡Ò-
ÒÏÓÚÂÌËÂ ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÓÍÓÎÓ 60
ËÌËˆË‡ÚË‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ
ÏÂÊ‰Û Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇÏË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ÔÓÒÚÛ-
ÔˇÚ Ë ·Û‰ÛÚ Â¯‡Ú¸Òˇ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Ë ÏËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚‡ı ‘ËÌÎˇÌ‰ËË. ›ÚÓ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡-
Ò‡˛˘ËÂÒˇ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡, ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ËÏÏË„-
‡ÌÚ‡, Ó·Û˜ÂÌËˇ ÙËÌÒÍÓÏÛ ̌ Á˚ÍÛ Ì‡ ÏÂ-
ÒÚ‡ı Ë ËÏÏË„‡ÌÚÓ‚, ÔÂÌÒËÓÌÌ˚Â Ë ‰Û-
„ËÂ. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛ-
Â ¬Î‡‰ËÏË †ÓÍÍÓ ‚Ì∏Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó
‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËË ËÁ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË Ì‡ —.-œÂ-
ÚÂ·Û„ Ë Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ FM. ›ÚÓ
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÂÍÎ‡Ï‡, ÌÓ‚ÓÒÚË. —ÎÛ¯‡-
ÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ë Á‡ÚÂˇ ÌÂ‰ÓÓ„‡ˇ.
Õ‡¯Ë Ó‰ËÚÂÎË ËÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÎÛ-
¯‡Ú¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÁ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË Ì‡ ‰ÎËÌ-
Ì˚ı ‚ÓÎÌ‡ı. ›ÚÓ ·˚ÎË Ë ÌÓ‚ÓÒÚË, Ë ‚ÓÒ-
ÍÂÒÌ˚Â ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚. ¿ „Î‡‚ÌÓÂ
ñ ˝ÚÓ ÊË‚ÓÈ „ÓÎÓÒ Ë Ó‰Ì‡ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛-
˘Ëı ÒÓı‡ÌÂÌËˇ ÙËÌÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡.

¬ÌÂÒ∏ÌÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡˛Ú ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â ‰Îˇ ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ÍÓÏËÒ-
ÒËË ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ: ÍÓ-
ÏËÒÒËˇ ÔÓÎËÚËÍË, ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ˝ÍÓÌÓÏË-
ÍË, ÏÓÎÓ‰ÂÊË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË, ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ‰.

¬ Ó Ô  Ó Ò ˚
ËÏÏË„‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â Ë ÒÚ‡ÚÛÒ‡
ËÏÏË„‡ÌÚ‡
Á‡ÚÓÌÛÎ‡ ‚
Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËË ÏË-
ÌËÒÚ ÔÓ Â‚Ó-
ÔÂÈÒÍËÏ ‰Â-
Î‡Ï Ë ËÏÏË„-
‡ˆËË ¿ÒÚË‰
“ÓÒ. ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰Ëˇ ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚, ÔËÌˇÚ˚Â ‚ ̋ ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
» Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ̋ ÚËı ÔÓ-
„‡ÏÏ ñ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ÌÂı‚‡ÚÍ‡ ‡·Ó˜ÂÈ
ÒËÎ˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Â„Ó ÔÂ-
ÒÓÌ‡Î‡ Ë Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ
ÒËÎ˚ Ë, ‚ Ò‚ˇÁË Ò ̋ ÚËÏ, ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡-
·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚ ËÁ-Á‡ Û·ÂÊ‡.

¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ·˚Î ‚˚·‡Ì
ÒÂÍÂÚ‡Ë‡Ú, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰Ó
Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡. ¬ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ ÒÂÍÂÚ‡Ë‡Ú‡ ·˚Î ‚˚·‡Ì ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎ¸ †‡ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ¬‡‰ËÏ ¡˛-
ÍÎ‡Ì‰.

¬ËÎ¸∏ ŒÒÚÓÌÂÌ,
œÛ‰ÓÒÚ¸

KULTTUURI

Musiikki jatkuu

KESÄN 2007 TAPAHTUMAT

œ¿–À¿Ã≈Õ“ «¿–”¡≈∆Õ¤’ ‘»ÕÕŒ¬

Näyttää siltä, että Skuoritsan kirkko tulee
inkerinsuomalaisten henkisen kulttuurin kes-
kustaksi. Kohta heinäkuun henkisen festivaa-
lin jälkeen oli Skuoritsassa järjestetty henki-
nen musiikkikonsertti. Sen järjestäjä, pastori
Pavel Krylov, klassisen ja henkisen musiikin
ystävä, kutsui Skuoritsaan Pietarin konserva-
torion kuoro. Vanhan kirkon seinät olivat ääni-
tetty kauniin vähän tunnettulla musiikilla, ja
myös tunnettujen säveltäijen erinomaisilla te-
oksilla. Yleisöä tuli saali täyteen. Kirkon mu-
siikki on yleensä noituinen, erinomainen ilmiö.
Konsertissa kantautuivat nykyiset, vanhat ja
entisaikaiset teokset. Kuulijat saivat kuulla
Glinkaa – Venetian yö, Rahmaninovia – Ke-
vätvedet, ja Enkeli, ja sitten Tshaikovskia,
Rekunkovia, Banevitshia ja muiden säveltäji-
en teokset. Konsertin viehätyksenä oli entis-
aikainen suomalainen sävelmä Maailmassa hil-
jainen.

Suurin osa kuuntelijoita oli aikuset ja van-
hat ihmiset. Miltei kaikki Tervolan vanhain-
kodin asukkaat kävivät konsertissa. Monet
vanhat ihmiset eivät käyneet teatterissa kos-
kaan, ja tämä konsertti oli suuri yllätys heille.
«Paljon kiitoksia pastorille» ja «Hyvää jatkoa»
– sanoivat kuuntelijat.

URHEILU

Näyttä siltä, että Hatsinan piirin käynti-
kortiksi tulee venäläinen kansanpeli Gorodki
ja Suomesta tullut urhelulaji Saapasheitto. Mo-
lemmat ovat helppopääsyiset lajit; ottaa osaa
niissä saavat kaikki – pienet lapset, nuoret,
aikuset ja vanhat ihmiset. Sekä Suomessa että
Inkerissä alkuu saapasheitto huuhtikuussa, kun
Pudostin kylässä järjestetään Heittopäivä. Se
on avoin kilpailu, ja joka halukas saa ottaa osaa
siinä. Toukokuussa tulee Gorodki-pelin ava-
jaiset. Nämä lajit ja myös Kyykkä saa pelata
koko kesä. Nykyään nämä lajit kuuluvat Hat-

sinan piirin ja Leningradin alueen hallinnon spar-
takiadien ohjelmiin.

Tänä kesänä oli Saapasheitto ensi kertaa
esitetty Hatsinan piirin mestaruksessa. Tun-
nettu saapasheittäjamme Valeri Koivanen esitti
uusi laji ja näytti heittokeinot. Voiton sai Puut-
ostin heittäjä – Aleksei Stepanov, Venäjän en-
nätysmies. Hänen paras tuloksensa on 42,14.
Ensi vuonna Aleksei halua ottaa osaa MM-
kisoissa Roomassa.

Viljo Ostonen,
Puutosti
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Œ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏÂ
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Ï˚ ˜‡ÒÚÓ ÒÎ˚¯ËÏ

‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËˇ Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏÂ.
Œ·˚˜ÌÓ ‚ Ú‡ÍÓÏ ‰ÛıÂ: ´ÂÒÎË ˜ÚÓ-ÚÓ ‰Â-
Î‡Ú¸, ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓª. ¬Î‡-
‰ËÏË †ÓÍÍÓ ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ „‡ÁÂÚÛ ´»Ì-
ÍÂËª ‰ÂÎ‡˛Ú ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚. ŒÌ ÒÓ-
Ê‡ÎÂÂÚ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚,
Ë ÓÚ‚Â„‡ÂÚ Ì‡¯Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ó ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚÂ.

ƒ‡‚‡ÈÚÂ ‡Á·Â∏ÏÒˇ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ´‡-
·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓª. »ÌÍÂËÌ ÀËÈ-
ÚÚÓ ñ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. œÓ ÚÂ-
ÓËË, Û Ì‡Ò ‚ÒÂ ñ ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚. »
Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚ÒˇÍÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ
ÏÓÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡ ıÓÓ¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ, ‡
ÏÓÊÌÓ ñ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ. ◊ÚÓ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ´ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏª? –‡·Ó-
ÚÛ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË? ≈‰‚‡ ÎË: ÚÓ, ˜ÚÓ
Ï˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ ‚ »ÌÍÂËÌ ÀËÈÚÚÓ, Ó·˚˜ÌÓ
ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÚÓÏÛ, ÍÚÓ Ï˚ ÔÓ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛. “Ó„‰‡, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ´ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓª ‡·ÓÚ‡˛Ú Á‡ Á‡ÔÎ‡ÚÛ? ÕÓ
ÂÒÎË Ú‡Í, ÚÓ ´ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏª ‡·ÓÚ-
ÌËÍ‡ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡
·Û‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ıÓÓ¯Ó.  »ÎË, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸,
‰ÂÎ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ´ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓª ÓÁ-
Ì‡˜‡ÂÚ ´‰ÂÎ‡Ú¸ ıÓÓ¯Óª? ÕÓ ÚÓ„‰‡, Í‡Í
„Ó‚ÓËÚÒˇ, ˜¸ˇ ·˚ ÍÓÓ‚‡ Ï˚˜‡Î‡. ¬ ˜∏Ï,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ÒÂ·ˇ ÔÓÙÂÒÒË-
ÓÌ‡Î‡ÏË, Ë „‰Â ‚‡¯ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ? ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚ (ËÎË
Ú˚Òˇ˜?) Ó·Û˜ÂÌÌ˚ı ÙËÌÒÍÓÏÛ ˇÁ˚ÍÛ Ë
ÛÂı‡‚¯Ëı ÊËÚ¸ Á‡ „‡ÌËˆÛ? ÕÂ ‚ÔÂ˜‡Ú-
ÎˇÂÚ.

œÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ Ó·˙ˇÒÌËÚ¸Òˇ. –‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËˇ
Ó ´ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏÂª ÌÂÛÏÂÒÚÌ˚ ‚ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. œÓıÓÊÂ, ˜ÚÓ
‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ï˚ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ Ò ÓÚÍÓ-
‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂÏ‡„Ó„ËÂÈ (ÚÓ ÂÒÚ¸, ÓÚ‚ÎÂÍ‡˛-
˘ÂÈ ·ÓÎÚÓ‚Ì∏È). ¿ÏÓÙÌÓÂ ÔÓÌˇÚËÂ ́ ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏª, ÎË¯∏ÌÌÓÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ, Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â ñ ÌÓÌÒÂÌÒ (·ÂÒ-
ÒÏ˚ÒÎËˆ‡). œÓ¯Û ÔÓ˘ÂÌËˇ Á‡ ·‡Ì‡Î¸-
ÌÓÒÚË, ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÌÂ Ì‡-
Û˜‡Ú ÌË ÍÛÒ˚, ÌË ‰ËÔÎÓÏ˚. Õ‡Û˜ËÚ¸Òˇ
‡·ÓÚ‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ‡-
·ÓÚ˚. ŒÎ¸„‡ †ÓÌ¸ÍÓ‚‡, ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ıÓ-
ÏÂÈÒÚÂ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË, ÒÓÁ‰‡Î‡ ıÓ
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ËÁ ÌË˜Â„Ó. ÃÓÊÌÓ ÍËÚËÍÓ-
‚‡Ú¸ Â∏ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ñ ÌÓ Ù‡ÍÚ,
˜ÚÓ Á‡ 10 ÎÂÚ ıÓ ‰ÓÒÚË„ ÓÔÂ‰ÂÎ∏ÌÌÓ„Ó
ÛÓ‚Ìˇ, ‡ Ò‡Ï‡ †ÓÌ¸ÍÓ‚‡ ÒÚ‡Î‡ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓÏ ‚ ÌÓ‚ÓÈ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ Ó·Î‡ÒÚË. ¬ÓÔ-
ÓÒ ñ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î ÓÌ‡ ËÎË ÌÂÚ ñ Ó˜Â-
‚Ë‰ÌÓ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌ. “Ó ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÏÓÊÌÓ
ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ı „‡ÁÂÚ˚ ´»ÌÍÂËª.

œÓÛ„Ë‚‡Ú¸ ‰Û„Ëı ‚ÒÂ„‰‡ ÔËˇÚÌÂÂ,
˜ÂÏ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. ƒ‡, ‰Ó-
„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸Òˇ ÚÛ‰ÌÓ. √Ó‡Á‰Ó ÎÂ„˜Â ÔÂ-
Â‰∏„Ë‚‡Ú¸ Ù‡ÍÚ˚, ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ Â‡„ËÓ-
‚‡Ú¸, ‚˚‰ÛÏ˚‚‡Ú¸ ÔÓ‚Ó‰˚. †ÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡Ò
ÂÒÚ¸ Á‡ ˜ÚÓ ÍËÚËÍÓ‚‡Ú¸. ÕÓ, Á‡ÏÂÚ¸ÚÂ:
Ï˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ „‡ÁÂÚÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ˜ËÚ‡ÂÚÂ.
≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ë ÒÎÛ-
˜‡˛ÚÒˇ ÔÓÍÓÎ˚. †‡Í Ë Û Ì‡¯Ëı, Ò ÔÓ-
Á‚ÓÎÂÌËˇ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎÂÈ. ŒÌË
Ò‡ÏË ÔÂÍ‡ÒÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÌËÏ‡˛Ú. ŒÒÚ‡‚ËÏ
Ëı. œÓıÓÊÂ, ÓÌË ÌÂËÒÔ‡‚ËÏ˚.

¬Ò∏ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚÓ. ƒÎˇ Ó‰ÌËı ‚‡ÊÌÂÂ
‰ÂÎÓ, ‰Îˇ ‰Û„Ëı ñ ‚˚„Ó‰‡. Œ‰ÌË Ë˘ÛÚ
ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚, ‰Û„ËÂ Ó·ÂÂ„‡˛Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ‚ÂÎË˜ËÂ. Œ‰ÌË ‰ÂÎ‡˛Ú ‰ÂÎÓ, ‰Û„ËÂ
ÓÔÂËÛ˛Ú ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÈ ¯ÂÎÛıÓÈ. †ÚÓ ÂÒÚ¸
ÍÚÓ ñ ÒÏÓÚËÚÂ Ò‡ÏË.

¿. †˛ÍÓ‚

œŒÀ≈Ã»†¿

ÕÓ‚˚È Û˜Â·Ì˚È „Ó‰ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛
ÙËÌÒÍÓ„Ó ̌ Á˚Í‡ ‚ √‡Ú˜ËÌÂ Ì‡˜‡ÎÒˇ ̃ ÛÚ¸
ÔÓÁÊÂ Ó·˚˜ÌÓ„Ó Ë ÔË ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÌÓÏ
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡-
‚‡. Õ‡Í‡ÌÛÌÂ Ò‚ÓÂ„Ó 68-ÎÂÚËˇ Â¯ËÎ‡
Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‡-
·ÓÚÛ ÕËÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡ –ÂıÍ‡Î‡ÈÌÂÌ ñ
Ì‡¯ ‚ÂÚÂ‡Ì, ÏÌÓ„Ó Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓ ÔÓ-
Ô‡„‡Ì‰ËÓ‚‡‚¯‡ˇ ÙËÌÒÍËÈ ˇÁ˚Í. ¿ ‚ÓÚ
ÛıÓ‰ ÕËÌ˚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì˚ ÃËÓ¯ÌË-
ÍÓ‚ÓÈ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Ï ´ÔÓ‰‡-
ÍÓÏª, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï Ò ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ËÁÏÂÌË‚-
¯ËÏËÒˇ ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË
ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡. –Â¯ËÎ‡ ÓÚÍÎËÍÌÛÚ¸-
Òˇ Ì‡ ÔËÁ˚‚˚ Ó· ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ‰ÂÏÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡ÌÂ ̃ ÎÂÌ Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ ´»ÌÍÂË-—ÂÛ‡ª ¬ËÍÚÓËˇ ÕË-
ÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ÕÓ‚ËÍÓ‚‡ ñ Ë ÚÛÚ ÊÂ Ò‡Ï‡ Ì‡-
¯Î‡ ÒÂ·Â Á‡ÏÂÌÛ ñ »ËÌÛ ¬ËÍÚÓÓ‚ÌÛ
¡ÓÈˆÓ‚Û, Ò‡ÁÛ Û‚ÂÂÌÌÓ Ì‡˜‡‚¯Û˛ ÚÛ-
‰ËÚ¸Òˇ Ë ‡‰Ó‚‡Ú¸ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ „‡ÏÓÚ-
ÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÓÈ Ë ÓÚÎË˜Ì˚Ï ÙËÌÒÍËÏ.
≈˘∏Ó‰ÌÛ „ÛÔÔÛ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ Ì‡¯ ‚ÂÚÂ-
‡Ì, ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚Û˜‡˛˘ËÈ Ì‡Ò ‚ ÚÛ‰-
ÌÛ˛ ÏËÌÛÚÛ ñ ¬ËÎ¸∏ ¿‰‡ÏÓ‚Ë˜ ŒÒÚÓ-
ÌÂÌ, ·ÓÎ¸¯Â ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Í‡Í ÒÔÓÚË‚Ì˚È

ÕÓ‚˚È Û˜Â·Ì˚È „Ó‰ ‚ √‡Ú˜ËÌÂ
ÚÂÌÂ, ‡ÍÚË‚Ì˚È ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ Ì‡Ó‰-
Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÒÔÓÚ‡ Ë Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡
ÊËÁÌË. †ÓÌÒÛÎ¸ÒÍÛ˛ „ÛÔÔÛ ‚ÓÁ„Î‡‚Ë-
Î‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÔÂ‰‡„Ó„ ñ ≈ÎÂÌ‡
¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡ √ÓÎÛ·Â‚‡, ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡ÍÓÌ-
˜Ë‚¯‡ˇ Ì‡¯ „‡Ú˜ËÌÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê Ë ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ ÔÓ¯Â‰¯‡ˇ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ Û Ì‡-
¯Ëı ÙËÌÒÍËı ‰ÛÁÂÈ Ë ÒÔÓÌÒÓÓ‚ ËÁ
„ÓÓ‰‡ †ÓÚÍ‡. †ÓÌÒÛÎ¸ÒÍ‡ˇ „ÛÔÔ‡ ‰Îˇ
ÌÂ∏ ñ ˝ÚÓ ÒÂ¸∏ÁÌÓÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ Ë ÔÓ-
‚ÂÍ‡ Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. †‡ÍËı ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÓ‚ ‰Ó·¸∏ÚÒˇ „ÛÔÔ‡ ñ ÔÓÍ‡ÊÛÚ ‚ÂÒÂÌ-
ÌËÂ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚.

—Â‰Ë ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ÍÛÒÓ‚ ÙËÌÒÍÓ„Ó
ˇÁ˚Í‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÂÒÚ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ì‡¯‡ ÁÂÏÎˇ˜Í‡ ≈ÎÂÌ‡ ¬ËÍÚÓ-
Ó‚Ì‡ À¸‚Ó‚‡ ñ ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ë ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ,
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Û Ì‡Ò Ë ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË. ’Ó-
˜ÂÚÒˇ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ÂÈ Ë ‚ÒÂÏ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎˇÏ
ÍÛÒ‡ ÙËÌÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ ÛÒÔÂıÓ‚ ñ Ë, Í‡Í
Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÔÂ‰ËÒÎÓ‚ËË Í ÓÚÎË˜ÌÓÏÛ
Û˜Â·ÌÓÏÛ ÔÓÒÓ·Ë˛ ´Suomea leikitenª ñ
˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ Á‡Ú‡„Ë‚‡ÎË
Í‡Í ÛÏ, Ú‡Í Ë ÒÂ‰ˆÂ.

¬Î‡‰ËÏË flÍÓ‚ÎÂ‚,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ´»ÌÍÂË-—ÂÛ‡ª

”◊»Ã ‘»Õ—†»…

MAAILMA

Maailman kielet häviävät
Joka kaksi viikkoa maailmasta häipyy yksi

kieli. Tappionvaarassa on noin 40 % kaikkia
kieliä. David Harrisonin uudet tutkinnat näyt-
tävät, mitkä kielet voivat häipyä ensi vuoros-
sa. Nykyään noin 80 % koko maan väestöä
puhuu vain 80 kieltä. Muut 3500 kieltä käyt-
tää vain 0,2 % maan väestöä. Näiden kielten
häipyminen lienee ajan kysymys vaan. Sekä
vatjan että suomen kieli kuuluvat varmasti toi-
seen ryhmään. Ja kuitenkin, ”pienien kielten”
asema näyttää erilaiselta. Vatja häipyi puhe-
kielenä; suomen kieli, päinvastoin, elää ja ke-
hittyy. Nykyään opiskelevat suomea jopa
muukalaisetkin, ns ”maahanmuuttajat”. Älkää
sure suomen kielestä ennen aikansa; onhan sa-
nottu: mikä on ihmisiltä, se häviää; mikä on
Jumalalta, se jääpi iäksi.

A. Kr.

œ≈“–Œ«¿¬Œƒ—†, 30 ‡‚„ÛÒÚ‡. —ÓÎ‰‡-
ÚÛ —Â„Â˛ —ËÌÍÓÌÂÌÛ, ÔÓ„Ë·¯ÂÏÛ Ì‡ ÍÓÒ-
ÏÓ‰ÓÏÂ ´œÎÂÒÂˆÍª, ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ô‡ÏˇÚÌËÍ Ì‡ Â„Ó Ó‰ËÌÂ ‚ †‡ÂÎËË. — Ú‡-
ÍËÏ Ó·‡˘ÂÌËÂÏ Í „Î‡‚Â ÂÒÔÛ·ÎËÍË —Â-
„Â˛ †‡Ú‡Ì‡Ì‰Ó‚Û Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í‡ÂÎ¸ÒÍ‡ˇ
´ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ‡ˇ „ÛÔÔ‡ª, ÒÓ-
Ó·˘‡ÂÚ ´—ÚÓÎËˆ‡ Ì‡ ŒÌÂ„Óª.

†‡Í ÒÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ÚÂÍÒÚÂ Ó·‡˘ÂÌËˇ, Ô‡-
ÏˇÚÌËÍ —ËÌÍÓÌÂÌÛ ÒÚ‡ÌÂÚ ÏÂÏÓË‡ÎÓÏ
´‚ÒÂÏ ÊÂÚ‚‡Ï ÌÂÛÒÚ‡‚Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËËª.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ´ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚ-
Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ª Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ ÔËÒ¸ÏÓ ÏËÌËÒÚÛ
Ó·ÓÓÌ˚ –ÓÒÒËË Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‡

–ˇ‰Ó‚ÓÏÛ —ËÌÍÓÌÂÌÛ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ô‡ÏˇÚÌËÍ

¬≈—“» »« †¿–≈À»»

†‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÏÂÏÓË‡Î¸Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
Ò ËÏÂÌ‡ÏË ‚ÒÂı ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı, ÔÓ„Ë·-
¯Ëı ÓÚ ‰Â‰Ó‚˘ËÌ˚ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË.

Õ‡ÔÓÏÌËÏ, 15 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˜‡-
ÒÚÂÈ ÍÓÒÏÓ‰ÓÏ‡ œÎÂÒÂˆÍ Ô¸ˇÌ˚Â ÓÙË-
ˆÂ Ë Ô‡ÔÓ˘ËÍ ÊÂÒÚÓÍÓ ËÁ·ËÎË ‰‚Ûı
ÒÓÎ‰‡Ú. Œ‰ËÌ ËÁ ˇ‰Ó‚˚ı ˜ÂÂÁ ÌÂ‰ÂÎ˛
·˚Î ‚˚ÔËÒ‡Ì ËÁ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó „ÓÒÔËÚ‡Îˇ Ë
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÌÂÒÚË ÒÎÛÊ·Û ‚ ˝ÚÓÈ ÊÂ ˜‡-
ÒÚË. ƒÛ„ÓÈ - —Â„ÂÈ —ËÌÍÓÌÂÌ - ÔÓÎÛ-
˜ËÎ Ú‡‚ÏÛ ÏÓÁ„‡, ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÛ˛ Ò ÊËÁ-
Ì¸˛. 27 ‡‚„ÛÒÚ‡ ˇ‰Ó‚ÓÈ —ËÌÍÓÌÂÌ ÒÍÓÌ-
˜‡ÎÒˇ ‚ ‚ÓÂÌÌÓÏ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ ÍÓÒÏÓ‰ÓÏ‡
œÎÂÒÂˆÍ.

Rosbalt.ru
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Saima Tirranen muistelee
OMAS KIELES

Saima Tirranen on vanha Lempaalan seura-
kunnan edustaja. Hän on syntynyt vuonna
1919 Kiiskilässä. Jo yli 50 vuotta Saima elää
Ylä-Osselissa eli ”Perillä”. Hän oli ensimmäi-
siä kirkon aktivisteja – silloin, kun jumalan-
palvelusta pidettiin koteissa, ja samalla myö-
hemmin, kun toimi yksi ainoa suomalainen kirk-
ko Puskinassa. Aika monet kaverinsa siirsivät
jo paremmille maille, mutta Saima on entisellä-
än samalla paikalla ja – mielestään – hyvässä
kunnossa. Totta on, että Saima ei enää käy
kauempi omaa pihaa.

Saima on hyvä kertoja. Hän puhuu van-
hoista tapauksista niin tavallisesti, että van-
hat ajat tuntuvat  taannoisilta. ”Matti Tir-
ranen oli Inkerin  armeijas, hää ol’ Tuavet-
lan talost, mein vastast. A Juho Tirranen,
kapteeni, se ol’ Lieskulast, Korpelan ta-
lost”. Saima muistaa hyvin entisiä kyläläi-
siään, ja tietää paljon sitäkin, mitä hän oli
kuullut toisilta. Saiman kohtalo on saman-
lainen, kuin kaikilla inkerinsuomalaisilla.
Hän on nähnyt paljon ja hän on mennyt
läpi kaiken. Elämänsä merkkipylväitä ovat:
kulagiksi teko; piiritys; vuodet Siperiassa
– ja senjälkeen köyhä elämä kotimaalla. Ja
sen lisäksi – raskas työ ja usko Jumalaan –
läpi koko elämän.

Kertoo Saima Tirranen
(Ylä-Osselki)

Uon kotosi Kiiskilän kyläst, Juakkolan
Juakon tytär. Oltii vanhastaa Lempaalan
seurakuntaa, mutt käimme usjamp Tokso-
van kirkos, ko sinne ol’ matka lyhvemp.
Miut kastettii Toksovan kirkos. Kiiskilöist
monet kävviit Toksovan kirkos. Ol’ Kiiski-
läs viel mikälie talo vennäinuskoisii ja joku
talo Toksovan seurakuntalaisii.

Mein suvus ol’ kaa vennäinuskoisii. Isän
äiti, Palagei, ol’ kotosi Lempaalast. Hää ol’
Sonni-papil palvelijan. A syntynt hää ol’
Lukkarmäel. Siel ol’ häne veikot – Juakko,
Juho ja Matti, sukunimelt Paukku. Äit sano
heit enoloiks. Hyö elliit Lukkarmäel vuu-
vven 1936 ast.

A miun äitiin ol’ nimeltään Sašša, hää ol’
ruunutyttö. Hää ol’ kasvant Kyyrhaas, Vi-
rolaisil. Hää ol’  heil niku oma lapsi. A siis,
ku hää ol’ 15-vuotine, hänet laitettii Kiiski-
lää, piijaks. Siin Kiiskiläs äitiin män’ nai-

misii, issäin kans. Kansalaissovan aikan isä
ol’ Inkerin armejäs. Ja samalla Juhosetä. Isä
tul’ Suomest pois 1923 ja Juhosetä 1924.

Käin koulus Lieskulas. Koulunopetusta on
miul 4 vuotta. Ol’ ain paljon työtä koton. Isä-
äiti ko olliit töis peltoloil, nii miun pit’ olla
koton, katsomas pienii lapsii.  Käin rippikou-
lus Toksovas. Olin töis Toksovas, siivoojan.
Käin likbezus, oppimas vennäin kieltä. Ennemp
en osant vennäin kieltä yhtää.

Meit tehtii kulagiks, vaik ei olt meil mittää
rikkautta. Most se ol’ siint, jot isä ol’ Inkerin
armeijas. A most se ol’ siint, jot emmä tahto-
neet kolhoosii. Meilt otettii pois kaik 1931:
kaik viljat ja koko karja. A meil oli 4 lehmää ja
2 hevosta.

Kui kehnost myö elettii, ku meilt ol’ kaik
otettu. Omal karttulil elettii. Marjoi-tattiloi
möimmä. Mie käin hoitamas lapsii, Matoksin
Karhunkyläs, Karhu-Annil. A Juho-setän pere,
ne männiit kolhoosii.

Sovan aikan meit tuotii Siperjaa. Olin töis
kaivokses. A työn peräst miun pit’ käyvvä met-
säs, polttopuuta vart. Sota ku loppu, elimmä
Viros. Ja tuostkii ol’ pakko lähtöö pois. Virost
läksimmä Karjalaa. Oltii Karjalas 7 vuotta. Tän-
ne palasimma vuonna 1955. Näet, annettii pals-
toi täs, liki Perriin asemaa. Rakensimma tämän
koin.

Meit ku tuotii Siperjaa, ol’ kaik jätetty tänne.
Meil ol’ Kiiskiläs hyvä koti, viis rakennusta. Ku
palasimma tänne, nii pyysimmä antaa takasi ta-
lon ja mikä on sinne jäänt. No meill hylättii. Myö
kiskottii koko aika, nythä luita särkee. A meit
pilkattii vaa. Jäimme eläviks Jumalan avul. Mein
talos ihmist kokosiit rukoilemaa 50-luvul, ku kir-
kot olliit kaik kii. A nyt Toksovan kirkko toimii,
a ei oo voimaa käyvvä siel.

Saima Tirranen muistelee
Kiiskilän kylän ihmisiä

Heikkilän Mikko se ol’ tult talloo. Hää ol’
Juhalan Juhanan sekä Tuavetlan Takun veikko.
Vanha isäntä ol’ siin talos Heiksetä. Hää otti
Mikon osapojaks. Heikkilän Mikon tehtii ku-
lagiks 1931, heit laitettii Hiipinää. Ol’ heil 4
lehmää ja hevone. Ja lapset olliit viety, Saima ja
Reino. Ol’ ja Heiksetä viety, no hää tul’ takasi.

Timoloist olliit köyhii ja laiskoi. No ei ne
olleet nii laiskoi, ko nyt monet, a ei ruataneet
vua nii kovast ku toist. Ol’ heil 2 lehmää. Emän-
tä ol’ Nata, pojat Teppo, Vanja ja Kolja. Se
Kolja läks sit Hittolaa kotivävyks.

Juosaloist ei olleet rikkaita. Mies ol’ Jurk-
ka, ja naine ol’ Aune, se ol’ Lieskulan Tiiho-
sist, opettajan tyttölöi. Aunen sisot Anna ja
Amalja olliit kaa opettajii. Miekii opin Amal-
jal. Ol’ heil Lieskulas kaks tuppaa. Toises elliit
Anna miehesee Juho Suven kans, ja heijän po-
jat, Eetuart ja Arnolt. A toises tuvas ol’ koulu.
Mie käin tuos koulus 4 vuotta.

Juhalan Takku, ne olliit meil setälöisii. Ta-
kun vangittii, yhtaikaa ku monet muutkii van-
gittii. Hyö pittiit palvelijoit.

Juhalan Juho, ja naine ol’ Mari, kotosi Ylä-
Osselist, Harakkalan talost, sukunimelt Paus-

su. Tuon Harakkalan rinnal ol’ Juho Pausun
suurtalo. Sen talon otettii hänelt pois, vuu-
vvest 1927 siin ol’ kommuna. Juhalan Juhon
tehtii kulagiks ja laitettii perreen kans Hiipi-
nää. Heil ol’piika ja renk. Lapsii ol’ heil viis
henkilö: Einar, Sulo, Alisa, Lilja ja Albert.

Vassjalan Vetä, heit sannoit venäläisix, a hyö
olliit samallaisii suomalaisii ko myökii. Vetän äiti
ol’Sašša, ja Vetän tyttö ol’ Siina. Heit tehtii kula-
giks ja vietii Hiipinää 1931. Heil ol’ 4 lehmää, uus
talo, maata 8-9 hehtarii. Työtä hyö tehtii kovast.
Ol’ piika heil. Talo ol’ viety Osselkii, se nytkii on
pystys, Osselin mäem pääl, tietä vasempaa kättä.

Tattarmäen Jussi, se ol’ Pienest Kiiskiläst,
Mikkellän Tuavetin veli. Naine ol’ Katri, se ol’
Lieskulast, Perrilän talost. Heit tehtii kulagiks
ja vietii Hiipinää. Heil ol’ piika.

Uaporloist, hein koti ol’ Tattarmäen al. Isäntä
ol’ Uapro Pentikäine. Uaporloist luvettii köyhäl-
listöö, a hyö ei olleet köyhii. Lapsii hyö opetettii.

Homaloist, heil ol’ isäntä Homa Pentikäi-
ne, ja poika Mikko. Ol’ toine poikakii. Se toi-
ne ol’ Inkerin armeijas, se jäi Suomee.

Mikkellöist, ne olliit Tuavetti ja Anni, su-
kunimelt Pentikäine. Lapsia ol’ Helmi, Lilja,
Mikko, Arvi, Lyyti ja Reino, ja viel’ Tuavetin
ensimmäisen naisen tyttö, Heli. Heit tehtii
kulagiks ja laitettii Hiipinää. Heit laittoit 1931,
heti uuven vuuvven peräst, viis perettä yhtai-
kaa. Ol’ heil 5 lehmää, ol’ ja työntekijöitä. Ja
itse hyö pittiit työt niku hevost. Isäntä ain käi
hevosel ottamas lapsii koulust. Hää leikki mei-
jän kans, hää lauloi lapsill.

Tahvola-Mikko, sukunimelt Tirrane, ja häne
naine Katri, se ol’ Lieskulan Halosii. Heil ol’ 5
lasta: Toivo, Reino, Sulo, Armas, Eino, joka
nyt Toksovas. Karjaa ol’ 4 lehmää. Heit tehtii
kulagiks ja vietii Asijaa 1935.

Muistakaa nuo ihmist vaitten, ja rukoil-
kaa heist.

Toimittanut A. Krjukov
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Œ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÙÓÎÍ-ÏÛÁ˚Í‡ ÏÓÊÂÚ
ÓÚ‚ÎÂ˜¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔË-
‚˚˜ÂÍ, Ï˚ ÛÊÂ ÔËÒ‡ÎË.

ÃÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡Ó‰ÌÓÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ̋ ÔÓıÛ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ñ
Ó‰ËÌ ËÁ ÔÛÚÂÈ ÒÓı‡ÌÂÌËˇ Ì‡¯ÂÈ
Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË ‚ ÔÛ˜ËÌÂ ‡ÏÂËÍ‡Ì-
ÒÍËı ¯Ú‡ÏÔÓ‚ Ë ÔÓÔ-ÍÛÎ¸ÚÛ˚. ÕÓ
Í‡ÍÓ‚Ó ÏÂÒÚÓ œÂÚÂ·Û„‡ ‚ ÓÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÙÓÎÍ-ÏÛÁ˚ÍÂ? œÓ ÏÌÂÌË˛
Ì‡¯ÂÈ „ÓÒÚ¸Ë ËÁ œÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡ ÏÛ-
Á˚Í‡ÌÚ‡ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ´¬Â-
ÂÒÓÍª ¿ÌÌ˚ ƒÛ‰˚ËÌÓÈ, —Â‚ÂÌÓÈ
œ‡Î¸ÏËÂ ÔÓ‰ ÒËÎÛ ÓÎ¸ ˆÂÌÚ‡
ÙÓÎ¸ÍÎÓÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ –ÓÒÒËË. —Ó
ÒÚÓÓÌ˚, ˇ ÔÓÎ‡„‡˛, ‚Ë‰ÌÂÂ.

Õ‡Ó‰Ì˚È ·ÂÒÚË‡ËÈ
Œ‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÛÚÂÌÚË˜Ì˚ı (ÚÓ ÂÒÚ¸

·‡ÁËÛ˛˘ËıÒˇ Ì‡ ËÒÍÓÌÌÓ Ì‡Ó‰Ì˚ı ÏÓ-
ÚË‚‡ı) ÙÓÎÍ-„ÛÔÔ œÂÚÂ·Û„‡ ˇ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÌÌ˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
´¡ÂÒÚË‡ËÈª. ¬ „ÛÔÔÂ Ï‡ÚÂË‡ÎËÁÓ‚‡Î-
Òˇ ÔËÌˆËÔ ´Í‡Ê‰ÓÈ Ú‚‡Ë ÔÓ Ô‡Âª (‚
ıÓÓ¯ÂÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡) ñ Á‰ÂÒ¸
ÒÓ·‡Ì˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚
Ë ÍÛÎ¸ÚÛ Ì‡¯Â„Ó Í‡ˇ. —ÍËÔ‡˜Í‡ ≈Í‡-
ÚÂËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ ñ Í‡ÂÎÍ‡, ·‡‡·‡Ì-
˘ËÍ ¿ÌÚÓÌ √ÓÂÎËÍÓ‚ ñ ËÊÓÒÍËÈ ˆ˚-
„‡Ì, „ËÚ‡ËÒÚ —Â„ÂÈ ÀÂ·Â‰¸ÍÓ ñ ‚Ó‰Ò-
ÍËÈ ·ÂÎÓÛÒ, ·‡‡·‡Ì˘ËÍ ¬Î‡‰ËÏË
Ã‡‡Â‚ ñ ÛÒÒÍËÈ ÌÂÏÂˆ, ‡ ÙÎÂÈÚËÒÚÍ‡
ŒÎ¸„‡ ŒÎÂÈÌËÍ ñ ÚÓÊÂ ÛÒÒÍ‡ˇ, ËÁ ¬˚-
·Ó„‡. Õ‡ÍÓÌÂˆ, ÎË‰Â „ÛÔÔ˚ ́ ¡ÂÒÚË‡-
ËÈª ‚ÓÎ˚Ì˘ËÍ Ë ‚ÓÍ‡ÎËÒÚÍ‡ ≈Í‡ÚÂË-
Ì‡ †ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ñ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÒÚ‡ÂÈ-
¯Â„Ó Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË Ì‡Ó‰‡ ‚Ó‰¸. ŒÌ‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë
ÒÚ‡Î‡ „ÓÒÚÂÏ Ì‡¯ÂÈ Â‰‡ÍˆËË.

ñ Ã˚ ‰‡ÊÂ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ ‰Û„ ‰Û„‡ ÒÓ-
„Î‡ÒÌÓ ‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡‰ËˆËË, ñ ‡ÒÒÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ≈Í‡ÚÂËÌ‡. ñ œÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ˇ ÌÂ Ù‡-

ÏËÎËË, ‡ ÔÓÁ‚Ë˘‡. ›ÚÓ ÔÓ˜ÚË Í‡Í
´ÏË‰‰Î-ÌÂÈÏª Û ‡Ì„ÎË˜‡Ì. †‡Úˇ ÕËÍÓ-
Î‡Â‚‡, Ì‡ÔËÏÂ, ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¡ÓˆÏ‡Ì,
—ÂÂÊ‡ ÀÂ·Â‰¸ÍÓ ñ —Â„ÂÈ ÀÂ·Â‰ÂÍ Ë
Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. ÃÌÂ ‰‡ÎË ÔÓÁ‚Ë˘Â —Í‡Î¸‰,
˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ´ÛÌÓÔÂ‚Âˆª.

—ÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÂ‰Â ˆÂÌËÚÂ-
ÎÂÈ Ì‡Ó‰Ì˚ı Ú‡‰ËˆËÈ œÂÚÂ·Û„‡ ̂ ‡-
ËÚ ÔÓÎÌ‡ˇ ‰ÛÊ·‡ Ì‡Ó‰Ó‚. †ÛÔÌÂÈ-
¯ËÈ ÎËÌ„‚ËÒÚ, ÁÌ‡ÚÓÍ ˇÁ˚ÍÓ‚ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ-
˚ Ï‡Î˚ı Ì‡Ó‰Ó‚ ñ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ÃÂıÏÂÚ ÃÛÒÎËÏÓ‚, ÒÚ‡-
¯ËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÎËÌ-
„‚ËÒÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ –¿Õ.
»ÏÂÌÌÓ ÂÏÛ Ï˚ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ Á‡ ÒÔ‡ÒÂ-
ÌËÂ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ı Û˜Â·ÌËÍÓ‚ ‚ÂÔÒÒÍÓ„Ó Ë
ËÊÓÒÍÓ„Ó ˇÁ˚ÍÓ‚ (Ú‡ÍËÂ Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Ò‰‡‚‡ÎË ‚ Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛÛ ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË ´Ú‡-
ÍËı Ì‡Ó‰Ó‚ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚª). ≈˘Â ÃÂıÏÂÚ
ÃÛÒÎËÏÓ‚ ‚ÂÎ ÔË ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÍÛÒ˚ ‚Ó‰-
ÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ ‰Îˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ.

ñ ÕÂÎ¸Áˇ ‚ÓÁÓÊ‰‡Ú¸, Í ÔËÏÂÛ, ‚Ó‰-
ÒÍÛ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÓÚ ÔÂÚÂ·Û„Ò-
ÍÓÈ, ñ Û‚ÂˇÂÚ ÎË‰Â „ÛÔÔ˚ ´¡ÂÒÚË‡-
ËÈª. ñ Õ‡ Ì‡¯ÂÈ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÌÓ ·Ó„‡-
ÚÓÈ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏË ÒÓ·˚ÚËˇÏË ÁÂÏÎÂ (‚
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË) ‚ÒÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ.
≈ÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó œÂÚÂ·Û„Â, ÚÓ ˝ÚÓ ‚Ó-
Ó·˘Â ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È ÙÂÌÓÏÂÌ ÏËÓ‚Ó„Ó
Ï‡Ò¯Ú‡·‡, Û‰‡˜ÌÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚË‚¯ËÈ ‚ÒÂ
ÎÛ˜¯ÂÂ ÓÚ ÍÛÎ¸ÚÛ ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚.

∆Ë‚ÂÂ ‚ÒÂı ÊË‚˚ı
œÓ‡ ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ‰Â‚ÌÂÏ

Ì‡Ó‰Â ‚Ó‰¸, ÒÎ‡‚Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ
ÍÓÚÓÓ„Ó ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÎË‰Â ÙÓÎÍ-„ÛÔÔ˚
´¡ÂÒÚË‡ËÈª ≈Í‡ÚÂËÌ‡ †ÛÁÌÂˆÓ‚‡.

¬ÓÊ‡ÌÂ ñ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰Â‚ÌÂÈ¯Â-
„Ó ÙËÌÌÓ-Û„ÓÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ ‚Ó‰¸ (Ì‡ Ò‚Ó-
ÂÏ ̌ Á˚ÍÂ Á‚Û˜ËÚ Í‡Í ́ ‚ˇ‰‰ˇª). ŒÌË ‰‡ÎË
ÏÌÓ„Ó Ë ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, Ë ÛÒÒÍÓÏÛ

ˇÁ˚ÍÛ. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ó‰ÌÓ ËÁ Ì‡Á‚‡ÌËÈ
Ì‡¯Â„Ó Í‡ˇ ñ ¬ÓÚÒÍ‡ˇ ÔˇÚËÌ‡. ÃÌÓ„ËÂ
ËÁ Ì‡Ò ‚ÓÒıË˘‡˛ÚÒˇ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ
Ú‡‰ËˆËÂÈ ÕÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓÈ –ÛÒË, ÓÒÌÓ‚ÓÈ
ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎÓ ‚Â˜Â ñ ÒÓ·‡ÌËÂ Ì‡Ó‰Ì˚ı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ. ¿ ÔÓ¯ÎÓ ÒÎÓ‚Ó ´‚Â˜Âª
ËÁ ‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ̌ Á˚Í‡: Ú‡Ï ́ ‚ˇ˜Ëª, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, Ë Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ́ Ì‡Ó‰ª. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ̃ ÚÓ
Ë Ú‡‰ËˆËˇ ‚Â˜‡ ÔÓ¯Î‡ ÓÚ ‚Ó‰Ë ñ ÛÊ
ÒÎË¯ÍÓÏ Ò‚Ó·Ó‰ÓÎ˛·Ë‚˚ÏË ÓÌË ·˚ÎË.

” ‚ÓÊ‡Ì ‚ ƒÂ‚ÌÂÏ ÕÓ‚„ÓÓ‰Â ·˚Î
Ò‚ÓÈ ´ÍÓÌÂˆª (‡ÈÓÌ, Í‡Í Ï˚ ·˚ ÒÍ‡Á‡-
ÎË), ‡ıÂÓÎÓ„Ë Ì‡ıÓ‰ˇÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ·Â-
ÂÒÚˇÌ˚ı „‡ÏÓÚ Ì‡ ‰Â‚ÌÂÏ ‚Ó‰ÒÍÓÏ
ˇÁ˚ÍÂ (ıÓÚˇ ‚ ÔÂÒÒÂ ˝ÚÓÚ ˇÁ˚Í ÔÓ˜ÂÏÛ-
ÚÓ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‰Â‚ÌÂÍ‡ÂÎ¸ÒÍËÏ). À˛·Ó-
Ô˚ÚÌ˚È Ù‡ÍÚ: ÔÂ‚‡ˇ Á‡ÔËÒ¸ ÙËÌÌÓ-
Û„ÓÒÍÓ„Ó ‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ̌ Á˚Í‡ ·˚Î‡ Ò‰ÂÎ‡Ì‡
Ì‡ ‰Â‚ÌÂÈ ÍËËÎÎËˆÂ ñ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÚÓ„Ó,
Í‡Í ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ ÃËÍ‡˝Î¸ ¿„ËÍÓÎ‡ ‰‡Î
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚ¸ ÙËÌÌ‡Ï.

ÕÓ ‚ÂÌÂÏÒˇ Í ‚ÓÊ‡Ì‡Ï. —Â„Ó‰Ìˇ
ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËÍË ‚Â˜Â‚ÓÈ Ú‡‰ËˆËË
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ ÔÓÊË‚‡˛Ú Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Â
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ ‡ÈÓÌÂ ÌÓ‚Ó-
„Ó ÔÓÚ‡ ”ÒÚ¸-ÀÛ„‡. √Î‡‚Ì˚Â ‚Ó‰ÒÍËÂ
ÔÓÒÂÎÂÌËˇ ñ ÀÛÊËˆ˚, œÂÒÍË, †ÓÚÎ˚ Ë
Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ‰ÂÂ‚ÂÌ¸ ÏÂÊ-
‰Û †ÓÔÓ¸ÂÏ Ë ÂÍÓÈ ÀÛ„‡.

ñ Õ‡Ó‰ Ì‡¯ ÌÂ ÛÏÂ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú
ÌÂÍÓÚÓ˚Â, Ë ÌÂ ‡ÒÒËÏËÎËÓ‚‡ÎÒˇ Ò ‰Û-
„ËÏË ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ñ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ≈Í‡-
ÚÂËÌ‡ †ÛÁÌÂˆÓ‚‡. ñ Ã˚ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÂÏ
Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ˇÁ˚ÍÂ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ ‚ÒÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â Ú‡‰ËˆËË ÔÂ‰ÍÓ‚. » ÔÓÂÏ,
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ: Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ‚ ÀÛÊËˆ‡ı
ÔÓıÓ‰ËÚ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, Ó ÍÓ-
ÚÓÓÏ ´—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒ-
ÚËª ÛÊÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬ÂÚˇ˜Ëı
´—.-œÂÚÂ·Û„ÒÍËÂ ‚Â‰ÓÏÓÒÚËª,

spbvedomosti.ru
œÂ˜‡Ú‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËË

¬≈–—»fl

‘ÓÎÍ-„ÛÔÔ‡ ´¡ÂÒÚË‡ËÈª
‚ÓÁÓÊ‰‡ÂÚ Ú‡‰ËˆËË ‰Â‚ÌËı Ì‡Ó‰Ó‚

Inkerin kulttuuri-
seuran jäsenen Aira
Kurosen monivuoti-
nen projekti valmistui
keväällä, kun Inkerin
keittiö ilmestyi Suo-
malaisen kirjallisuu-
den seuran kustanta-
mana. Teoksella on ar-
vokas merkitys muu-
ten katoavan perinteen tallentajana. Se tarjoaa
samalla mahdollisuuden elvyttää muuten unoh-
duksiin jääneitä tapoja. Inkeriläiset kuuluvat
laajaan itäisen ruokakulttuurin piiriin, inkerin-
suomalaisessa ruokataloudessa yhdistyy suo-
malais-karjalainen ja venäläinen vaikutus. Itäi-
siä piireitä ruoanvalmistuksessa ovat mm. uu-

Inkerin ruokakulttuuria tarinoin ja reseptein
niruuat, hapatetut ruuat ja piirakoiden runsa-
us. Kaali ja peruna muodostivat pitkään ruo-
katalouden keskeisimmät ainekset. Perinteisis-
sä ruuissa yhdistettiin kaali ja liha tai peruna
ja liha. Inkerikot ja vatjalaiset ovat Inkerin al-
kuperäisväestöä, ja heidän ruokakulttuurinsa
on kehittynyt paikallisten olojen pohjalta. Tai-
to tehdä tuttuja ruokia on inkeriläisillä kulke-
nut mukana mitä erilaisempiin asuinympäris-
töihin. Lapsena opitusta ruokakulttuuristaan
ihminen ei hevin luovu. Tämän kirjan ohjeet
on kerätty inkeriläisiä haastattelemalla. Tie-
doista muodostuu ainutlaatuinen kuva Inkerin
perinteisestä ruokakulttuurista, josta ei aikai-
semmin ole tehty julkaisuja.

Inkerissä syötiin perinteisesti kolme ateri-
aa päivässä ja juotiin teetä aterioiden välillä.

Aamulla juotiin viljasta tehtyä kohvia maidon
kanssa. Murkina syötiin 8 - 9 välillä. Lounas
tai päivällinen syötiin 12 - 1 paikkeilla. Yleen-
sä tarjolla oli uunissa kypsytettyä keittoa tai
puuroa. Illallinen syötiin töiden jälkeen viidel-
tä tai myö-hemmin. Ruoka oli usein samaa kuin
lounaalla.

Kirja on paitsi informatiivinen myös kau-
nis. Reseptit ovat selkeitä ja houkuttelevat ko-
keilemaan perinneruokien laittoa. Hauskuutta
lisäävät reseptien murteelliset sanailmaisut,
jotka tarpeen tullen on käännetty yleiskielel-
le. Onnittelemme Aira Kurosta yhden naisen
työlään projektin onnistuneesta ja mahtavas-
ta lopputuloksesta!

Aira Kuronen
Inkeri.com

INKERIN KEITTIÖ
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Tänä vuonna merkitään Venäjällä mustaa merk-
kipäivää – 70 vuotta Suuren Terrorin alkua. Sen
alkupäivänä pidetään 5 elokuuta 1937, kun oli-
vat aloitettu repressiiviset toimeenpiteet vastaan
”entisiä kulakkeja, valtionvastaisia ihmisiä ja kri-
minaalirikollisia” ja maassa alkoivat joukkoteloi-
tukset ampumalla. Ratkaisu sen toteuttamisesta
oli otettu Neuvostoliiton Kommunistisen Puo-
lueen Keskuskomitean Poliittibyroossa 2 p:nä
heinäkuuta, ja 31 päivänä heinäkuuta NKVD:n
Leningraadin ja Leningraadin alueen päälikkö Za-
kovski sai salaisen, sisäasioin kansankomissaa-
rin Nikolai Jezhovin allekirjoittaman käskyn, ope-
raation pikaisesta aloittamisesta.

Elokuun 5:lta päivältä ”erikoiskolmikon” oli
pitinyt tuomittamaan: ampumiseksi – 4.000 ih-
mistä, vankeudeksi – 10.000 ihmistä. Sitä varten,
jotta työ menisi nopeampi, oli Moskovasta lä-
hetetty alueille ”metodisia apuvälineitä”. Paikoille
lähetettiin tutkinta-asioiden mallinäytteitä. Usein
”tutkinta-asia” – alusta sulkemiseen (= ampumi-
seen) – kesti yhden viikon. Rangaistustoimeen-
piteet olivat asetettu liukulinjalle.

Leningradissa tapahtui ensimmäinen jouk-
koteloitus 11 p:nä elokuuta. Suunnitelma oli
kohta täytetty ylittäen. Vuoden 1937 loppuun
oli ammuttu yli 19 tuhatta ihmistä.

Elokuussa 1937 alkoi toinenkin operaatio
– ”kamppailu tuhotekijöiden ja vakoilijoiden
vastaan”. Joka ihminen voinut olla syytetty
yhteydestä ulkomaalaisiin (joka tarkoitti yh-
teyttä ulkovaltioiden tiedustelulaitoksiin). Sii-
nä asiassa oli yhä enemmän mielivaltaisuutta.

Musta merkkipäivä Tuomion julisti-
vat ”kakkoset”,
jotka sitten lä-
hettivät Mosko-
vaan ”ampumis-
listat”.

Ammut t i in
(virallisen tiedon mukaan) Suuren Talon
maanalakerroksessa Liteinoilla, ja haudatiin
”erikoispaikoille”– yksi niistä tiedetään ny-
kyään Levassovan hautausmaana. Mutta
vielä monta kertaa enemmän syyttömiä ih-
misiä oli viety pakkotöihin (= kuoliaksi).
Syyttömät ihmiset (enemmistössä miehet)
saivat 10 ja 20 vuotta pakkotöitä, ja – jos
ihminen jäi eloon, hänelle lisättiin usein van-
keuden vuosia. Suurin osa vankeja hävisi
Pohjolaan ja Kauko-Idän maihin. Neuvosto-
liitto oli tullut oikeaksi orjanomistusvaltioksi.
Uhrien määrä on lukematon – ja selväksi tu-
lee vain se, että miljoonat kuolivat valtion
poliitikan takia.

Suuri Terrori alkoi elokuussa 1937 ja lop-
pui kesäkuussa 1938 – mutta vangitsemi-
set  pakkotyöarmeijan lisäyksen takia jäi-
vät valtiomme tapaan. Ne jatkuivat läpi so-
tavuosien, ja päättyivät vain 1950-luvulla,
viiksiniekan kuoleman jälkeen. Voi sanoa,
että Neuvostoliiton nosto ja sen saavutus
1960-luvulla olivat pohjautuneet kuolleiden
vereen. Nyt Suuri Terrori jäi menneisyy-
teen, mutta laittomuus ja mielivalta eivät
ole poistettu valtiomme käytännöstä ny-
kypäivään asti.

A. Krjukov

†‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ ì›ıÓ œÂÚÂ·Û„‡î,
„ÓÒÔÓ‰ËÌ †‡ÎÎÂ œ‡ÛÎ‡ Ô˚Ú‡ÂÚÒˇ ‚Â-
ÌÛÚ¸ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ‚ ˆÂÌÚÂ ¬˚-
·Ó„‡, ÍÓÚÓ˚È ‰Ó 40-„Ó „Ó‰‡ ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡Î Â„Ó ÓÚˆÛ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ «ËÏÌÂÈ
‚ÓÈÌ˚ ÏÂÊ‰Û ‘ËÌÎˇÌ‰ËÂÈ Ë ———–
‰ÓÏ Ë Û˜‡ÒÚÓÍ ·˚ÎË ÛÚ‡˜ÂÌ˚ ÙËÌÒ-
ÍËÏ ıÓÁˇËÌÓÏ.

œÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓ¯ÎÓ ÔÂ-
‚ÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ¬˚·Ó„ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÒÛ‰‡ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ, ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ‡‰‚ÓÍ‡Ú
ËÒÚˆ‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ ÕÓ‚ËÍÓ‚: ì—Â„Ó‰Ìˇ ‚
Á‡ÎÂ ÒÛ‰‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
‡·ÓÚ‡. Ã˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú Ô‡‚Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË ÓÚˆ‡ Ì‡¯Â„Ó ‰Ó‚ÂËÚÂÎˇ Ì‡ ÁÂ-
ÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ, ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â ‚ÓÁ‡ÊÂÌËˇî.

ìŒÌË ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯Î‡
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÁÂÏÎË, ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
˝ÚÓÚ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ
‚ÒÂÏ †‡ÂÎ¸ÒÍËÏ ÔÂÂ¯ÂÈÍÓÏ ‚Ó¯ÂÎ
‚ ÒÓÒÚ‡‚ ———– Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔÂÂÒÏÓÚÛ.
›ÚÓ ÌÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰ÂÎÓ, ‡ ˜ËÒÚÓ
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÍÓÌÙÎËÍÚ, Ï˚ ÌÂ
ÒÚ‡‚ËÏ ‚ÓÔÓÒ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË „ÓÒÛ‰‡-

VUOTISPÄIVÄ

œ–≈÷≈ƒ≈Õ“?

√‡Ê‰‡ÌËÌ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ÔÂ‰˙ˇ‚ËÎ
‚ ÒÛ‰Â ¬˚·Ó„‡ Ô‡‚‡ Ì‡ ÁÂÏÎ˛ ‚ –ÓÒÒËË
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˜ÂÒÍËÈ Œ‡ÌËÂÌ·‡ÛÏ ËÎË, ‚ ÔÓÒÚÓÂ˜ËË,
–‡Ï·Ó‚ - ÓÚ ÙËÌÒÍÓ„Ó Rampova) 6 ÓÍÚˇ·-
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Murrekielen
ynnä talonnimien taito

Mikä tekee ihmisen suomalaiseksi? Kaike-
ti syntyperä? Kyllä, mikäli se on puhtaasti
suomalainen. Seuraava tärkeydessään on kieli-
taito. Tästä löytyy tilaa vastaväitteille. Min-
kä kielen taito? Opittu, vieras kieli ei tilantee-
seen sovi. Sopii vain suomi omana, äidinkiele-
nä. Sen taito on kaikkein kallein. Seuraava on
kansansa kulttuurin tuntemus. Mikä on kult-
tuuri? Osaksi se tarkoittaa perinnekasvatusta,
ja osaksi laulut, mielenlaatu yms. kuuluvat
puolestaan kieleen.

Inkerinsuomalaisilla on omana kielenä in-
kerinsuomi eli suomen kielen murre. Omaa mur-
rettaan inkerinsuomalaiset sanovat suomen
kieleksi. Yleisesti ottaen Inkerissä tunnetaan
muutama suomen kielen murre. Kaikki ne kuu-
luvat suomen kaakkoismurteisiin ja ovat hy-
vin läheisiä keskenään. Oma murrekieli ja sen
taito kuuluvat inkerinsuomalaisten tärkeimpiin
omaisuuksiin. Sama voidaan sanoa talonnimistä
ja talonnimien tuntemuksesta.

Talonnimien tuntemus on inkerinsuomalai-
sille yhtä tärkeä kuin suomen kielen taito, kos-
ka ilman talonnimiä ei voi ymmartää kansan
sielua, sen elämän ja mielen laatua. Talonnimi-
en tuntemus edellyttää murrekielen taitoa. Ta-
lonnimet näet kuuluvat puhekieleen, joka on
tässä tapauksessa murrekieli. Näin ollen ky-
symyksenasettelumme palauttaa meidät mur-
rekielemme taidon ensiarvoiseen merkitykseen.

Talo ja talonnimi
Inkerinsuomalaiset, kuten suomensuoma-

laisetkin, olivat vuosisatojen ajan maakansaa,
talonpoikia. Talonnimi on merkki, jolla tunne-
taan tai muistetaan ihmisiä, usein hyvin kau-
kaa ja samalla kaukaisista ajoista. Talonnimiä
oli todennäköisesti kaikilla, jolla oli kunnon
talo. Renkejä, piikoja, mökkiläisiä kutsuttiin
sukunimeltä, tai heidän kotitalojen mukaan,
kun ne tunnettiin. Heitä muistettiin usein ta-

Suomenkieliset talonnimet Inkerissä
OMA MAA

loista, joissa he asuivat. Naisilla on voinut olla
kaksi ja jopa enemmän talonmukaista kutsu-
matapaa: oman kotitalon ja miehen talon ni-
men perusteella. Sama kuuluu miehillekin.

Talonnimi-käsitteen ymmärtämiseksi pi-
täisi ensin sisäistää, mikä talo on. Nykykie-
lessä talo tarkoittaa ennen muuta rakennusta.
Alkuaikoina tämä sana tarkoitti aivan muuta.
Talo oli ennenvaihaisen maalaisväen yksikkö.
Talo-sana tarkoitti ensisijaisesti  maatilaa, sen
jälkeen maalaistaloutta ja vasta sitten talon-
poikaisperhettä. Talo käsitti tuvan ja kujan li-
säksi monia rakennuksia, muun omaisuuden,
karjan ja ihmiset, mukaan luettuna myös ne,
jotka olivat jo pitkään asuneet muualla tai pois-
tuneet tuonpuoleiseen. Sanat tila ja talo ovat
todennäköisesti yhtä juurta.

Entä rakennus? Oliko kyse talosta sanan
nykyisessä merkityksessä? Ei ollut! Talonpoi-
kaisasuntoa ei ennen sanottu taloksi. Asunnon
nimenä oli tavallisesti koti, jossa oli porstuva
(= eteinen) ja tupa (= yksi iso huone). Tuvan
ja porstuvan lisäksi kuului taloon muitakin ra-
kennuksia. Tärkein niistä oli kuja eli suuri ta-
lousrakennus (= kartano), jossa sijaitsi mm.
läävä (= navetta). Kansanomaiset sanat kam-
mari ja huone merkitsivät maalaisväestölle
muuta, kuin nykykielessä. Nämä, asunnon ja
talon rakennetta koskevat kansanomaiset sa-
nat vievät meidät kauas talo-sanan kanta-aja-
tuksesta. Sen mukaan talo oli ensisijaisesti
yhteisö, jonka pääaineksena oli perhe (useas-
sa tapauksessa vanhan tavan mukainen suur-
perhe neljässä sukupolvessa), ja siihen kuulu-
nut omaisuus karjoineen, työkaluineen, reki-
neen päivineen. Lopuksi voi olettaa, että talo-
sanan alkuperäinen tarkoitus lienee ollut su-
kulaisyhteisö.

Talo on suomalaisille paljon puhuva sana.
Talo ei voinut olla kehno. Taloksi sanottiin
lähinnä kunnon talot. Taloa  pidettiin aina ja
pidetään vieläkin perusteellisuuden ja varak-
kuuden merkkinä. Alkuaikoina on  talonpoika
saattanut olla myös köyhä, mutta 1900-luvun
Suomessa tarkoitti talonpoika tavallisesti vau-
raampaa isäntää, joilla oli omaa viljelysmaata,

metsää, karjaa, ja jolla oli toimiva talous.
Nyt talonnimistä. Sekä Suomessa
että Virossa oli 1900-luvulla käy-

tössä myös virallisia talonni-
miä. Oikeastaan ne olivat ti-

lojen nimiä. Ne tunnis-
taa helposti, koska

viralliset talon-
nimet olivat

tavallisesti muodostuneet uudenaikaisista etu-
nimistä tai sanoista. Joka virallisesta taloluet-
telosta Suomessa löytyy useita taloja nimeltä
Onnela, Toivola jne. Kyse ei ole vanhoista ni-
mistä, eivätkä ne ole muodostettu vanhoista
etunimistä.

Sen sijaan Inkerissä ei ole koskaan ollut vi-
rallisia talonnimiä. Vanhat talonnimet ovat
aivan muuta. Kyse on varsinaisista kansan-
omaisista, täysin epävirallisista nimistä. Ne
nimet elävät ainoastaan kansan muistissa ja sen
mielessä. Inkerissä käytettiin talonnimistä ai-
noastaan epävirallisia nimiä.

Talonnimen elinaika ei todennäköisesti ol-
lut kovin pitkä eikä nimi pysyvä. Ja kuitenkin
talonnimet saattoivat säilyä jopa yli kolmen
neljän sukupolven. Talonnimi on voinut olla
muodostettu viimeisen isännät nimestä (Heik-
ki > Heikkilä) tai johtua sitä edeltävistä nimis-
tä, kuten Mattila. On monesti käynyt niin, että
talon omat, siis sen aikainen isäntäväki, ei tie-
tänyt kuka Mattila oli ja milloin hän eli.

Talonnimi ja kylännimi
Talonnimet olivat usein kylännimien tapai-

sia. Monet kylännimet, varsinkin la -loppui-
set, ovat epäilemättä tulleet kylännimiksi ta-
lonnimistä (vrt. Anttila, kylä Venjoella, ja lu-
kuisat Anttila-nimiset talot kautta Inkerin; Tep-
pola, suuri kylä Tyrössä – ja Teppola talonni-
menä lähes joka kylässä Inkerissä. Monet ny-
kyiset kylien asukkaat olettavat oman kylän
nimen tulleen yhdestä talosta. Kun muistetaan,
että kylä tarkoitti maalaiskansan mielessä myös
taloa, tullaan ajatukseen, että kylä- ja talo-
sanoilla oli vanhastaan sama merkitys. Tämä
olettamus ei liene täyttä totta.

Kylä- ja talo- sanojen tarkoitus oli nähtä-
västi aikojen saatossa sekoittunut. Paitsi en-
simmäistä ja tavallista, oli näillä sanoilla muu-
takin merkitystä. Menneinä aikoina on talo
tarkoittanut ja jopa nykysuomen kielessä tar-
koittaa puhujan omaa ja isänsä kotia, ja kylä
vastaavasti äitinsä kotia. Koska useilla henki-
löillä on voinut olla talon äijä ja talon ämmä
(isän vanhemmat), ja toisessa talossa (= kyläs-
sä) kylän äijä ja kylän ämmä (äidin vanhem-
mat), käydä kylässä tarkoittaa nykyäänkin
vierailua. Puolestaan kansanomainen talo-sana
vastaa nykysuomen talous-sanan merkitystä
(vrt. aamutorkku, iltavirkku, se tapa talon säi-
lyttää). Tasta tulee, etta talo- ja kylä- sanojen
alkuperäinen tarkoitus lienee ollut erilainen.

Vatjan Viidenneksen henki- ja verokirjoista
1500-luvulta ilmenee, että kyliksi (ven. derevn-
ja) sanottiin silloin taloryhmiä, jotka käsitti-
vät yhdestä kolmeen taloa. Joka ryhmällä oli
kylännimi,  joka vastaa ehkä viimeaikaista ta-
lonnimeä. Nähtävästi kylä-sana tarkoitti kes-
kiaikana enemmän asumusta, ja vain myöhem-
min se sai toisen merkityksen. Joka tapauk-
sessa näyttää selvältä se, että kylä- ja talo-
sanoilla oli muinoin nykyisestä poikkeava
merkitys, ja vain myöhemmin ne saivat käy-
tössämme olevan merkityksen. Talon ja ky-
län väliset suhteet jäävät nykyään yhä epä-
selväksi.
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Talonnimi ja sukunimi
Talonnimi ja sukunimi: mikä ero niillä on?

Sukunimi on se, mikä on ”papin kirjoissa”,
eli mikä on kirjoitettu. Se säilyy toisesta suku-
polvesta toiseen – vaikka sen kirjoitusasuun
on saattanut tulla muutoksia. Sukunimen kan-
taja ei välttämättä ymmärtänyt , koska se on
voinut olla jopa vieraskielinen. Kylissä ei ollut
tapana käyttää sukunimiä, koska paikallinen
väki käytti enemmän talonnimiä. Tapa kutsua
ihmisiä talonnimellä sai alkunsa todennäköi-
sesti siitä, etta kylässä asui useita perheitä,
joilla oli sama sukunimi,  vaikka ne eivät ol-
leet sukulaisia keskenään. Sukulaisuus on saat-
tanut hävitä edellisten sukupolvien myötä tai
sukulaisuutta ei ole koskaan ollutkaan. Talon-
nimi on melkein sama kuin sukunimi, eli per-
heen perimä nimi. Niiden välinen ero ilmenee
siinä, että sukunimi oli virallinen ja talonni-
mi kansanomainen ja samalla täysin epäviral-
linen. Sukunimi on luutunut muoto, sen si-
jaan talonnimi kuuluu elävään kieleen. Talon-
nimiä ei löydy virallisista papareista.

Talonnimet eivät ole ominaisia vain suoma-
laisille: ne tunnetaan eri nimillä kaikilla läheisillä
sukulaiskansoilla, ja samalla kaikilla naapurikan-
soilla, joilla oli samanlainen asumistapa. Venä-
läisillä ne tiedetään nimellä ulitsnye familii, yhtä
kuin katusukunimet. Ne olivat täten epäviralli-
sia sukunimiä, jotka olivat käytössä kylän rai-
teilla Varsinaisia sukunimiä ei venäläiskylissä
kaikilla ollut, sen sijaan käytettiin isännimiä ja
isänisännimiä. Tämä osoittaa ensinnäkin sen,
että talonnimi ei ole ainoastaan suomalaisten
omaisuutta, ja toiseksi sen, että talonnimien ja
sukunimien sisältö ovat lähellä toisiaan.

Talonnimi ja paikannimi
Tarkoittaako talonnimi myös paikannimeä?

Ei aina. Keski-Inkerin venäläistyyppisissä ky-
lissä talot sijaitsivat rivissä, usein lähellä toisi-
aan. Samannimiset talot, lähisukulaiset tai ”van-
haan sukuun” kuuluneet, sijoittuivat usein ky-
län eri päihin niin, että talonnimi ei tarkoittanut
oikeastaan paikannimeä. Näin oli kaikkialla,
missä käytössä olivat tiheät kylät. Vanhaan
Karjalaan kuuluvassa Pohjois-Inkerissa oli pää-
asiallisesti hajakyliä, joiden talot sijaitsivat kau-
empana toinen toisestaan. Näissä tapauksissa
talonnimi saattoi sisältää myös paikannimen.

Talonnimi ja liikanimi
Liikanimi ei ole sama kuin talonnimi. Liika-

nimiä oli tavallisesti monilla tai muutamilla ky-
län asukkailla. Liikanimiä annettiin erilaisista
ominaisuuksista, mm pituudesta (Pitkä-Mikko),
tyhmyydestään (Hullu-Jaska, Hönttö-Jussi)
jne., ammatin mukaan (Seppä-Vassja, Ompel-
ja-Anni), talon sijainnista (Salo-Jaakko), puhe-
ominaisuudesta (Häpäläpä-Anni) ja jopa lem-
pisanoista (Tolkoli-Jussi, Jolkin-Palkin). Totta
on, että liikanimestä on voinut tulla talonnimi,
mutta useammin ne edustivat eri nimilajeja.
Henkilö saatettiin tuntea lapsuudesta asti ta-
lonnimellä, liikanimi oli jo myöhempää perua.
Suurin ero liikanimen ja talonnimen välillä on
siinä, että liikanimi on yhden henkilön nimi, sen
sijaan talonnimi kuuluu monelle henkilölle.

Aleksei Krjukov

Paikannimiin perustuvat sukunimet ovat
suomensuomalaisten keskuudessa varsin ylei-
siä. Myös huomattava osa inkerinsuomalai-
sesta sukunimistöstä perustuu paikannimiin.
Puolestaan ne paikkakunnat, joiden pohjalta
ovat inkerinsuomalaisten sukunimet syntyneet,
sijaitsevat osaksi Suomessa, osaksi Inkerissä,
ja vain pieni määrä muualla.

Inkerinsuomalaisten pidetään tavallisesti
juontavan juurensa Suomesta, ja vastaavasti
sukunimiensä viittaavan  Suomeen. Tämä väi-
te ei kuitenkaan päde monien inkerinsuoma-
laisten sukunimien kohdalla. Muutamasta van-
hasta ja uudemmastakin tutkimuksesta käy
ilmi, että inkerinsuomalaisten kokonaiset su-
kunimiluokat eivät olleet peräisin Suomesta,
vaan olivat syntyivät Inkerissä. Tämän kir-
joittajan kenttätutkimukset Inkerissä (1987 –
2007) osoittavat todeksi sen, mikä on tähän
asti ollut vain olettamusta.

Inkerinsuomalaiset sukunimet voidaan ja-
kaa kahteen ryhmään:

a) maahanmuuttajien etupäässä 1600-luvul-
la mukanaan tuomat sukunimet

b) Inkerinmaalla sikäläisten suomalaisten
pääosin 1600- ja 1700-luvuilla käyttöön otta-
mat sukunimet.

Inkerinmaalla syntyneet sukunimet oli-
vat edellisissä tutkimuksissa jääneet huo-
miotta. Suomalaisten Inkeriin asettumista
käsittelevistä teoksista ilmenee, että monel-
la 1600-luvun alkupuolen maahanmuuttaj-
alla ei ollut sukunimeä lainkaan (Saloheimo
1991: 9-11 ym.). Toisaalta tiedetään kiistat-
ta, että 1900-luvun alkuun mennessä valta-
osalla Inkerin seurakuntien suomalaisista oli
peritty sukunimi.

Talonnimestä sukunimeksi
Inkerinsuomalaisten ja suomensuomalais-

tenkin sukunimet ovat pääosin kehittyneet lii-
kanimestä tai talonnimestä. Toisaalta talonni-
met, kuten muutkin paikannimet, ovat voineet
perustua sukunimiin. Liika- ja sukunimien mo-
lemminpuolista vaikutusta voisi kuvata seu-
raavasti:

Otamme muutaman esimerkin:
1) Sysi-Matti (liikanimi) � Sysiläiset (ta-

lonnimi)
    < Lempaalan Ohalatva;
2) Pirhonen (sukunimi) �  Pirho-Simola

(talonnimi)
    < Markkovan Handrova;

3) Virolainen (sukunimi) � Vironmäki
(paikannimi) � Viron Matti (talonnimi)

    < Miikkulaisten Alakylä;
4) Krantsi (sukunimi) � Krantsin Kolja

(talonnimi) � Rantsonen (sukunimi)
    < Tyrön Kankaankylä;
5) Katala (liikanimi) � Katalan Puavo (ta-

lonnimi) � Katala (sukunimi)
    < Markkovan Tillasi;
6) Housu (sukunimi) � Housunmäki (pai-

kannimi) � Housun Vanja (liikanimi)
    < Rääpyvän Housula.
Näistä esimerkkeistä tulee, ennen muuta,

että inkerinsuomalaisten sukunimet ovat kat-
tavasti sidoksissa talonnimiin. Voi sanoa, että
on lähes mahdotonta tarkastella niitä erikseen.

Paikannimestä sukunimeen
Seudulla, jolla suuri osa väestöstä oli hil-

jattain maahan muuttanutta, asukkaille luon-
nollisesti annettiin liikanimiä heidän entisen
kotiseutunsa mukaan. Toisinaan kotiseudun
nimestä muodostettua liikanimeä käytettiin
rinnan sukunimen kanssa. Kahden sukuni-
men rinnakkaisuus aiheutti lopulta sukuni-
mien eriytymisen. Kirkonkirjoissa käytet-
tiin yhtä sukunimeä, maallisissa asiakirjois-
sa toista. Myöhemmin toisen sukunimen
käyttö väheni, ja lopulta se unohtui.

Markkovan kylän asukkaat, jotka ovat
kirkonkirjoihin merkityt sukunimellä Häik-
käläinen, eivät olleet milloinkaan kuulleet
mainittua sukunimeään, vaan olivat koko elä-
mänsä käyttäneet nimeä Karhu. Kelton seu-
rakunnan Vanhankylän Jääskeläisen suvun
edustajien mukaan heidän esivanhempiensa
muuttaessa Kelttoon 1600-luvulla Jääsken
kihlakunnasta perheen sukunimi oli toinen,
ilmeisesti Postonen, mutta Keltossa heidän
sukunimensä muotoutui entisen kotiseudun
nimen mukaiseksi. Tämä on suvussa kulke-
va tarina, joka kertoman mukaan perustuu
arkistolöytöihin.

Tärkein 1800-luvun ja 1900-luvun alun in-
kerinsuomalaisten sukunimiä ja kotipaikkoja
käsittelevä lähde ovat luterilaisen kirkon rip-
pikirjat. Niiden avulla voi tarkastella esimer-
kiksi, miten sukunimen kirjoitusasu on muut-
tunut aikojen saatossa joko pastorin toimes-
ta tai ääntämisasun vaikutuksesta.

Tyrön seurakunnan kirkonkirjoissa vuo-
silta 1910–1937 esiintyvät Tyrön seurakun-
nan Halosin kylän asukkaat Paavonen ja
Henttunen. Kuitenkin maallisissa asiakirjois-
sa näitä sukunimiä vastaavat muodot Paa-
volainen ja Henttulainen, jotka ovat siis ta-
lonnimistä johdettuja asukkaiden nimityk-
siä. Näistä esimerkeistä ilmenee ensinnäkin
sukunimien muuntuminen äänne- ja kirjoi-
tusasun kannalta ja toisaalta kunkin kylän
asukkailta saatavan suullisen perimätiedon
tärkeys. Pelkkiin kirjallisiin lähteisiin luotta-
minen johtaa helposti harhaan.

Jatkuu sivulla 10

Paikannimiin viittavat sukunimet
inkerinsuomalaisilla
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Tyrön seurakunnan suomalaiset sukunimet
Anttilainen, Esolainen, Jakkolainen ja jotkut
muut niiden kaltaiset on kirkonkirjoihin kirjat-
tu eri muotoisina: Anttiloinen, Esoloinen, Jaak-
koloinen, mikä tekee niistä enemmän talonni-
men kaltaisia. Näissä tapauksissa suffiksit -
lainen ja -loinen korvaavat helposti toisensa.
Itäsuomalaisissa ja inkerinmaalaisissa murteis-
sa joidenkin sanatyyppien monikkomuodot
sisältävät loi-aineksen. Eri puolella Inkeriä ta-
lonnimissä useimmiten esiintyy joko loppu -
lois(e)t tai -la(t). Toisin sanoen Topila on peri-
aatteessa sama kuin Topilat tai Topiloiset. Etu-
nimestä Teppo tulee monikkomuoto  Teppo-
loiset ja Teppola. Itse -la-loppuiset talonnimet
esiintyvät paikanniminä. Useimmiten niillä il-
maistaan ihmisten, omaisuuden, karjan, ym.
kuulumista johonkin paikkaan. Kun puhutaan
nimenomaan paikasta, lisätään talonnimeen
usein sana mäki: Ihalaist ® Ihalaismäki; Pus-
aloist ® Pusalanmäki; nämä ”mäkikunnat” si-
jaitsevat noin 50 metrin päässä toisistaan Oi-
naalan kylässä (Lempaalan pitäjä).

Paikannimeen
viittavan sukunimen johtimet

Rakenteensa perusteella inkerinsuomalais-
ten sukunimet voidaan jaotella seuraavasti.

a) Sukunimet, jotka on muodostettu lisää-
mällä paikannimeen suffiksi -lainen: esim.
Kuhmolainen, Jamalainen, Petriläinen. Tällai-
set asukasnimitykset ovat inkeriläisissä suku-
nimissä varsin yleisiä. Suurin osa paikannimistä
muodostetuista sukunimistä edustaa tätä tyyp-
piä. -lainen-loppuisten sukunimien joukosta
erottuu ryhmä nimiä, jotka eivät ilmeisesti
perustukaan paikannimeen, vaan sisältävät mah-
dollisesti jonkin yleisnimen: Humalainen, Ime-

läinen, Kavalainen, Kimalainen, Mehiläinen,
Pakolainen, Riehtiläinen. Pitää kuitenkin ottaa
huomioon sukunimen kirjoitusasun epäyhtenäi-
syys: Imeläinen–Imanen; Kekäläinen–Käkäläi-
nen; Kimalainen–Kiimalainen; Mehiläinen–Mi-
heläinen; Pakolainen–Pakkanen. Ainakin osa
näistä nimistä saattaakin sisältää ristimänimen,
kuten nimen Kiima, Mihel tai Paakka ~ Paak-
ko. Tämä vaihtelu on voinut syntyä, jos pappi
ei ollut ymmärtänyt nimeä ja siksi kirjoittanut
sen väärin tai jos sukunimen sisältö on nimen
käyttäjiltäkin jäänyt unholaan.

b) Sukunimet, jotka on muodostettu suf-
fiksilla -la: Hakala, Herrala, Humala, Jussi-
la, Katala, Kondila, Kosola, Kustola, Lehtola,
Marila, Markkola, Mikkola, Nikula, Nyrölä,
Pankkala, Parkala, Satala, Seppälä, Simola,
Tammela, Virola. Vaikka tämäntyyppiset su-
kunimet Suomessa ovat hyvin yleisiä, tava-
taan niitä harvoin Inkerissä. Niitä löytyy pää-
asiassa alueen läntisistä seurakunnista. Ulkoi-
sesta samankaltaisuudestaan huolimatta ne ei-
vät ole talonnimiä. Kosemkinan Kaipaalan
asukkaan mukaan Kustola-sukunimeä on ky-
lässä tavattu verrattain lyhyen ajan, ruotsin-
kielisen Gustafsson-nimen suomentamisen tu-
loksena.

c) Sukunimet, jotka on muodostettu pai-
kannimistä -(i)nen-suffiksin  avulla: Juvanen,
Koivistoinen, Seivästöinen, Siestanen, Summa-
nen.

d) Sukunimet, jotka on muodostettu pai-
kannimistä -kka-suffiksin avulla: Juvakka
(mahdollisesti yleisnimestä juvakko, tyyppiä
savakko, venakko). Nimi näyttää sisältävän
siis lähtökohtaisesti nimen alkuperää ilmaise-
van sanan, kuten kansallisuuden nimityksestä
muodostunut sukunimi Puolakka ~ Puolak-
kainen.

e) Sukunimet, joissa ei ole yleisiä sukuni-
mien suffikseja: Saksa, Ruotsi, Tanska, Jäm-
sä, Lappe, Viipuri, Kämärä, Ilmasti, Römpöt-

Paikannimiin viittavat sukunimet inkerinsuomalaisilla
OMA MAA

ti, Tuutari. Tämäntyyppisiä sukunimiä ei ol-
lut Inkerissä paljon, joskin nimen määrällinen
edustus on ollut hyvin runsaslukuinen.

Yleisimpiä
inkerinsuomalaisten sukunimiä

Sukunimien syntytavat ovat olleet saman-
kaltaisia sekä Inkerissä että muulla suomen-
kielisellä alueella, joten sama sukunimi saat-
toi olla Inkerinmaalle muuttaneen mukanaan
tuoma tai Inkerissä syntynyt. Tämä pätee
myös kaikkein yleisimpiin inkerinsuomalai-
siin sukunimiin: Hämäläinen (20 srk:ssa), Vi-
rolainen (19), Savolainen (15), Karhu (12),
Mustonen (11) ja Montonen (10). Nämäkin
sukunimet olivat Inkerissä todennäköisesti
suurilukuisia. Tosiasiassa nämä sukunimiä
voidaan vieläkin pitää inkerinsuomalaisten
käyntikorttina.

Tästä lyhyestä luettelosta juontuu nimen-
omaan seuraavaa:

1) yllämainitut sukunimet edustivat näh-
tävästi huomattavaa osaa inkerinsuomalaisia;

2) kolme ensimmäistä esitettyä sukuni-
meä näyttää viittaavan suomalaisten kulku-
suuntiin keskiajalla ja mahdollisesti myös si-
täkin aikaisempiin muuttoihin;

3) nämä kolme ensimmäistä sukunimeä
saattoivat tulla Inkeriin jo valmiina muotoina
taikka syntyä Inkerissä  ihmisten liikanimistä
talonnimien kautta;

4) yleisimmät inkerinsuomalaiset suku-
nimet ovat joiltakin osin samoja, kuin Suomes-
sakin;

5) yleisimmät inkerinsuomalaiset suku-
nimet ovat yhteydessä paikannimiin.

Tässä pysähdymme harkitsemaan esitettyä.

Aleksei Krjukov

œ–Œ√–≈——?

¬ ˜ÂÚ˚Â ˜‡Ò‡ ÛÚ‡ 1 ÒÂÌÚˇ·-
ˇ  ÓÔÂ‡ÚÓ,  ´ÍÎËÍÌÛ‚ª  ÍÌÓÔ-
ÍÓÈ Ï˚¯Ë, ÓÚÍÎ˛˜ËÎ ÔˇÚ¸ ‡Ì‡-
ÎÓ„Ó‚˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚.  ¬ ËÌÚÂ‚¸˛
´’ÂÎ¸ÒËÌ„ËÌ Ò‡ÌÓÏ‡Úª ÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍËÈ ‰ËÂÍÚÓ ‚Â˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË  Digita  ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ Ì‡-
Á˚‚‡Ú¸ ËÏˇ Ë Ù‡ÏËÎË˛ ÓÔÂ‡ÚÓ-
‡, ÒÓÒÎ‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËˇ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

“ÂÔÂ¸ ·ÂÁ ˆËÙÓ-‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-
ÒÏÓÚÂÚ¸ ‰‡ÊÂ ÔÓ„ÌÓÁ ÔÓ„Ó‰˚. ƒÓ
ÙÂ‚‡Îˇ 2008 „Ó‰‡ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÓÒÌÓ‚-
Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ ·Û‰ÛÚ ‰Û·ÎËÓ‚‡Ú¸Òˇ
‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏ ÙÓÏ‡ÚÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍË-
ÏË Í‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÂÚˇÏË.

œ‡Á‰ÌÛ˛Ú fiı‡ÌÌÛÒ

23 Ë˛Ìˇ ‚ —Í‚ÓËˆ‡ı ÔÓ¯ÂÎ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰Ò-
ÍËı ÙËÌÌÓ‚ fiı‡ÌÌÛÒ (»‚‡ÌÓ‚ ‰ÂÌ¸).
œ‡Á‰ÌËÍ ÓÚÍ˚ÎÒˇ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔÓ‰˙ÂÏÓÏ ÙÎ‡„‡ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı
ÙËÌÌÓ‚. — ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ Í ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †Ë¸ˇÌÂÌ, Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸
Â‚‡Ì„ÂÎË˜ÂÒÍÓ-Î˛ÚÂ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔËıÓ‰‡
—Í‚ÓËˆ˚ œ‡‚ÂÎ †˚ÎÓ‚, „Î‡‚‡ ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËË √‡Ú˜ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ’Û‰ËÎ‡ÈÌÂÌ. œÂÂ‰ ÒÓ-
·‡‚¯ËÏËÒˇ ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚Â
ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚. Õ‡Ó‰Ì˚Â ÔÂÒÌË ËÒÔÓÎÌË-
ÎË „ÓÒÚË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ñ ıÓ Î‡Ú˚¯ÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ë ÎËÚÓ‚Ò-
ÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚, ÔËÂı‡‚¯ËÈ Ì‡ Ô‡Á‰-
ÌËÍ ËÁ ¬ËÎ¸Ì˛Ò‡. ¿ Á‡‚Â¯ËÎ Ô‡Á‰-
ÌËÍ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ÍÓÒÚÂ, ‚ÓÍÛ„ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó Á‡ÍÛÊËÎÒˇ ‚ÂÒÂÎ˚È ıÓÓ‚Ó‰.

‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇ: ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÂ
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Û¯ÎÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ

¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
ÒÓ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË,  ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 160 Ú˚Òˇ˜  ÙËÌÌÓ‚ ÌÂ Ì‡-
ÏÂÂÌ˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÔÓ-
ÎÛ„Ó‰‡ ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡-
ÚÂÎË.

“ÓÎ¸ÍÓ Á‡ ‚ÚÓÌËÍ 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
15 558 ÊËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸
ÓÚ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÚÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂÏ (Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓÚ
ÛÔÎ‡Ú˚ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡).
—‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÓÌË ÏÓÚË‚ËÓ‚‡ÎË
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË. Õ‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂÏ ‚ ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰ËË ñ ÔÎ‡ÚÌÓÂ...

¿.œ.

—Œ¡¤“»≈



ÓÍÚˇ·¸ 2007, π �������Èíêåðè 11

Àfiƒ» “¬Œ–◊≈—“¬¿

¬ “ÓÍÒÓ‚Â 28 Ë˛Îˇ ÔÓ¯ÂÎ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓÒÂÎÍ‡. ÃÂ-
ÒÚÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
·˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ ÊË‚ÓÔËÒÌ‡ˇ ·ÂÂ-
ÁÓ‚‡ˇ Ó˘‡ Ì‡ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË ÛÎËˆ˚
—Ó‚ÂÚÓ‚, ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ Ë
œË‚ÓÍÁ‡Î¸ÌÓÈ ÛÎËˆ˚, „‰Â Ò ÌÂ-
‰‡‚ÌËı ÔÓ ‚ÓÁ‚˚¯‡ÂÚÒˇ Ô‡ÏˇÚ-
Ì˚È ÁÌ‡Í ´“ÓÍÒÓ‚Ó 500 ÎÂÚª.

—Â‰Ë ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯Ëı Ì‡ Ô‡Á‰-
ÌËÍ‡ ·˚ÎË Ë ÚÓÍÒÓ‚ÒÍËÂ ÔÓ˝Ú˚
¿Ì‡ÚÓÎËÈ »‚‡ÌÂÌ Ë Ã‡Ëˇ ¿ÏÙË-
ÎÓıËÂ‚‡ (¬ËÎ¸ÍË), ÔÂ‰ÍË ÍÓÚÓ-
˚ı ‚ÂÍ‡ÏË ÊËÎË Ì‡ ÁÂÏÎˇı ÔË-
ıÓ‰‡ “ÓÍÒÓ‚Ó.

–‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ã‡Ëˇ ¿ÏÙËÎÓıËÂ‚‡

ÃÓˇ ·‡·Û¯Í‡, ›ÎÏ‡ “ÓÏ‡ÒÓ‚Ì‡
¬ËÎ¸ÍË, Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë ÊËÎ‡ ‰Ó ‚ÓÈÌ˚ ‚
“ÓÍÒÓ‚Ó. ƒÓÏ Ëı ·˚Î ÓÍÓÎÓ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Í
Ú‡ÏÔÎËÌÛ. †Ó„‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÍÓÎÎÂÍÚË-
‚ËÁ‡ˆËˇ, ÂÂ Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ÏË ÓÚ‰‡ÎË ‰ÓÏ
ÔÓ‰ ÒÂÎ¸ÒÓ‚ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ Ëı ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ÔÓ-
ÍÓÂ. ÕÂ ÔÓÏÓ„ÎÓ: ‚Ò∏ ‡‚ÌÓ ÒÓÒÎ‡ÎËÖ

œÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ÏÓÈ ‰Â‰, ̃ ÎÂÌ —Ó˛Á‡ ‡-
ıËÚÂÍÚÓÓ‚, ÔÓÎÛ˜ËÎ Û˜‡ÒÚÓÍ Ì‡ ·ÂÂ„Û
†‡‚„ÓÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÁÂ‡. “‡Í ̃ ÚÓ Ë ÏÓË ‰ÂÚÒ-
ÍËÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò “ÓÍÒÓ‚ÓÏ.

fl Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È Ù‡ÍÛÎ¸-
ÚÂÚ ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÏ. √ÂˆÂÌ‡, 15 ÎÂÚ ‡-
·ÓÚ‡Î‡ ‚ «‡·‡ÈÍ‡Î¸Â, ÔÓÚÓÏ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸
‚ œËÚÂ. —ÚËıË ÔËÒ‡Î‡ - ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
ÏÌ˛ ÒÂ·ˇ, ‡ ‚ÒÂ¸ÂÁ ñ Ò 30 ÎÂÚ. ¬ 2000
„Ó‰Û, ÊË‚ˇ Ì‡ ‰‡˜Â, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡Ò¸
ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍÓÈ ËÒÚÓËÂÈ, ÔÓ˜ËÚ‡Î‡
ÏÌÓ„Ó ÍÌË„, ‚ ‡ıË‚‡ı ÔÓÒË‰ÂÎ‡. »ÒÚÓ-
Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸,
ÌÓ Ó‰ËÎÒˇ  ̂ ËÍÎ ÒÚËıÓ‚ ́ —Ì˚ ÔÓ‰ Í˚-
¯ÂÈ ‰‡˜ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡ª. † ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÙËÌ-
ÒÍÓ„Ó ̌ Á˚Í‡ ̌  ÌÂ ÁÌ‡˛.  ¡‡·Û¯Í‡ ÁÌ‡Î‡,
ÌÓ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ÒÍ˚‚‡Î‡ ˝ÚÓ.

¬  ´»ÌÍÂËÌ ÀËÈÚÚÓª ÔÓÍ‡ ÌÂ ‚ıÓ-
ÊÛ, ÌÓ Ó·˘‡˛Ò¸ Ò ¿Ì‡ÚÓÎËÂÏ ƒË‰ÁÓ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂ-
ÌËˇ ÔË —œ· ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ´»Àª.

ÕÂ‰‡‚ÌÓ Ò˙ÂÁ‰ËÎ‡ Ì‡ ÎÂÚÌËÈ Ô‡Á‰-
ÌËÍ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰Ë˛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ıÓÓÏ ŒÎ¸-
„Ë †ÓÌ¸ÍÓ‚ÓÈ. ƒ‡ÊÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÌËÏË. “‡ÌˆÂ‚‡Î‡, ÌÓ ÌÂ ÔÂÎ‡Ö

***
¿ÌÚËÍ‡ÈÌÂÌ Ë ›Î¸ÙÂÌ„ÂÌ -
»ÏÂÌ‡ ·˚ÎËÌ˚ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚.
ƒÂ‚ˇÚÌ‡‰ˆ‡Ú˚È „Ó‰ „ÂÏÂÎ,
†‡ÒÌÓ-·ÂÎ˚Â ‰ÎËÎËÒ¸ ‚ÓÈÌ˚.

†‡Í Ì‡ “ÓÍÒÓ‚Ó ·Ó‰Ó ¯ÎË
ƒÓ·Ó‚ÓÎ¸ˆ˚ ñ ÎË¯¸ ÁÌ‡ÂÚ ‚ÂÚÂ.
¬ÓÁÎÂ √ÛÁËÌ‡ ÔÓÎÂ„ÎË
Œ˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ËÂ, ÔÛÎ˛ ‚ÒÚÂÚË‚.

ƒÌË Û »Ì„ËË ÒÓ˜ÚÂÌ˚,
¬Òˇ ËÒÚÓËˇ ñ Ì‡ ÌÂ‰ÂÎË,
» †ÂÒÚ‡ÏË ¡ÂÎÓÈ —ÚÂÌ˚
Õ‡„‡‰ËÚ¸ Â‰‚‡ ÎË ÛÒÔÂÎË.

ÀË¯¸ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ï‡ÍË Í‚‡‰‡Ú,
√‰Â ‚ ËÒÛÌÓÍ ÍËıÛ ‚ÔËÒ‡ÎË,
«Ì‡ÚÓÍÛ Ì‡·‡ÎÎ‡‰ËÚ¸ ‡‰
Œ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ‚ †Ë¸ˇÒ‡ÎÂ.

†ÚÓ ‡ÒÒÛ‰ËÚ ËÁ Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ
¬˚·Ó ˜ÂÈ ËÁ ‰‚ÓËı Ù‡Ú‡Î¸ÌÂÈ,
†ÚÓ ‚ËÌÓ‚ÌÂÈ, ‡ ÍÚÓ Ô‡‚ÂÈ ñ
›Î¸ÙÂÌ„ÂÌ ËÎË ¿ÌÚËÍ‡ÈÌÂÌ.

–‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
¿Ì‡ÚÓÎËÈ »‚‡ÌÂÌ

–Ó‰ËÎÒˇ ˇ ‚ 1950 „Ó‰Û ‚ ÒÂÎÂ ◊ËÚ‡˚
Ì‡ ·ÂÂ„Û ÀÂÌ˚. ¬ ÒÂÏ¸Â „Ó‚ÓËÎË Ì‡ ÛÒ-
ÒÍÓÏ, ıÓÚˇ Û ÓÚˆ‡ Ë ·‡·Û¯ÍË Ó‰Ì˚Ï ·˚Î
ÙËÌÒÍËÈ. †ÓÌË Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚ ÚÓÍÒÓ‚Ò-
ÍËı Í‡ˇı. ŒÚÂˆ Ó‰ËÎÒˇ ‚“‡ÒÍÛÏˇÍË, ·‡-
·Û¯Í‡ ·˚Î‡ Ó‰ÓÏ ËÁ ’ËÚÚÓÎÓ‚Ó.  25 Ï‡Ú‡
1942 „Ó‰‡ Ëı, Í‡Í Ë ‰Û„Ëı ÙËÌÌÓ‚, ‚˚Ò-
Î‡ÎË ‚ —Ë·Ë¸. ›ÚÓ ·˚Î Í‡Í ‡Á ‰ÂÌ¸ ÓÊ-
‰ÂÌËˇ ÓÚˆ‡! ¬ 1959 „Ó‰Û Ì‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ ‚Â-
ÌÛÎ‡Ò¸. ŒÚÂˆ ÔÓÒÚÓËÎ ‰ÓÏ ‚ ’ËÚÚÓÎÓ‚Ó.
œÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ˇ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ.  Õ‡˜Ë-
Ì‡Î ‚Ó ‚ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓÈ ́ ÕÂ‚ÒÍÓÈ Á‡Âª, ‡-
·ÓÚ‡Î ‚ ‡ÁÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËˇı. ¡˚Î Í‡ÍÓÂ-ÚÓ
‚ÂÏˇ ‰‡ÊÂ ËÁ‰‡ÚÂÎÂÏ,   ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÎ  ËÁ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ´Piterbookª. ¬ 1983 „Ó‰Û ‚˚-
¯ÂÎ ÏÓÈ ÔÂ‚˚È ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÈ Ò·ÓÌËÍ
´–Ó‰ÒÚ‚Óª. ¬ÒÂ„Ó ˇ ËÁ‰‡Î ÚË Ò·ÓÌËÍ‡,
Ó‰ËÌ ‚ ÃÓÒÍ‚Â, ‰‚‡ ñ ‚ œÂÚÂ·Û„Â.

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Ï Ó·˙Â‰ËÌÂ-
ÌËÂÏ ‚ œÛ¯ÍËÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ‚ıÓÊÛ Ë
ÒÂÈ˜‡Ò.  ÕÂÏÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ´»ÌÍÂËÌ ÀËËÚÚÓª. ‘ËÌÒÍËÈ
ˇÁ˚Í ÁÌ‡˛ Ì‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.  ” ·‡-
·Û¯ÍË Ë ÓÚˆ‡ ÙËÌÒÍËÈ ·˚Î Ó‰Ì˚Ï, ÌÓ
‚ ÒÂÏ¸Â „Ó‚ÓËÎË ÔÓ-ÛÒÒÍË.

†Ó„‰‡-ÚÓ  ıÓÚÂÎ ÔÂÂÂı‡Ú¸ ‚ ‘ËÌÎˇÌ-
‰Ë˛, ÌÓ ‚ÂÌÛÎÒˇÖ

¬ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ‚ÒÂ ÏÓË Ó‰Ì˚Â ÒÂÒÚ-
˚, Ò˚ÌÖ

“ÓÍÒÓ‚ÒÍËÂ ÔÓ˝Ú˚, ÔÓÚÓÏÍË ÚÓÍÒÓ‚ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚
***

ÀÂ‰ˇÌ˚Â ıÛÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÌÂ‰‡
œÓÍË‰‡ˇ Ì‡ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È ÎÛ˜,
»Ì„Ë‰, »Ì„Ëˇ, »Ì„Ë„Â‰‡,
Œ‰Ë„ËÚËˇ ñ ÌÂ·Ó ÓÁ‚Û˜¸!

Õ‡ Í‡ÍËÂ ÚÓÌ˜‡È¯ËÂ ˜‡˚
—Ó·Î‡ÁÌËÎÒˇ ·ÎËÒÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÌˇÁ¸,
›ÚÓÚ ÏÛ‰˚È ÛÊÂ Ë ÌÂ ÒÚ‡˚È,
Œ·Â˜ÂÌÌ˚È Ì‡ ÍÓ‚ÌÛ˛ Ò‚ˇÁ¸.

Õ‡ ÔËÎ‡‰ÓÊ¸Â À‡‰Ó„‡ ñ À‡‰‡,
œÓ-Ì‡‰ ¬ÓÎıÓ‚ÓÏ Î‡‰ˇÚ ‚ÓÎı‚˚,
ÕË˜Â„Ó ÓÚ ÚÂ·ˇ ÏÌÂ ÌÂ Ì‡‰Ó,
¡Û‰¸ ÒÓ ÏÌÓÈ ‰Ó ÒÂ‰ÓÈ „ÓÎÓ‚˚.

†ÂÔÓÒÚÌ˚Â „‡ÌËÚÌ˚Â ÒÚÂÌ˚
¬ÓÁ‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ Û ‚ÒÂı Ì‡ ‚Ë‰Û,
Ã˚ ‰ÓÍ‡ÊÂÏ Ò ÚÓ·ÓÈ, ÍÓÓÎÂ‚Ì‡,
◊ÚÓ Î˛·Ó‚¸ ÔÓ·ÂÊ‰‡ÂÚ ‚‡Ê‰Û.

¿ı, ÔËÌˆÂÒÒ‡! “˚ · ‚˚¯Î‡ Á‡ ÔËÌˆ‡,
¬ „‡‰Â À‡‰Ó„Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡,
ÕÓ ÓÚÂˆ Ú‚ÓÈ ñ ÍÓÓÎ¸ ñ

¯ÂÎ Ì‡ ÔËÌˆËÔ
’ËÒÚË‡ÌÒÍËÈ ñ ÌÂ „Ì‡Ú¸ ÒÓ ‰‚Ó‡.

—‚ÂÚÎÓÈ ÎËÎËÂÈ Ë ÁÎ‡ÚÓ„Î‡‚ÓÈ ñ
¬ÓÒÚÓ„‡ÂÚÒˇ ·Û‰Û˘ËÈ ÏÛÊ ñ
¬˚¯Î‡ Á‡ÏÛÊ Ú˚ Á‡ flÓÒÎ‡‚‡,
fl˚È ñ ·ÂÎ˚È Ë ˜ËÒÚ˚È Í ÚÓÏÛ Ê.

fl ÒÌËÏ‡˛ Ò Í‡ÚËÌ˚ ÒÚ‡ËÌÌÓÈ
œ˚Î¸ ‚ÂÏÂÌ, ‡ÒÒÚÛÔ‡ÂÚÒˇ Ï„Î‡,
›ÚÓ ÏËÌÓÂ ËÏˇ »ËÌ‡
¬ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ËË Ú˚ Ó·ÂÎ‡.

»Ì„Ë‰, »ÌÍÂË, „Ó‰ÓÂ ËÏˇ,
»Ì„Ë„Â‰‡ ñ ‰Ó˜¸ ÍÓÓÎˇ,
¬Ë‰Ë¯¸, ÒÏÓÚËÚ „Î‡Á‡ÏË Ú‚ÓËÏË
»ÒÚÓÏÎÂÌÌ‡ˇ ‚ ‡ÒÔˇı ÁÂÏÎˇ.

fl ÒÚÓ˛ Û ÏÓ„Û˜Â„Ó ÍÂ‰‡,
œÓ‰ ÍÓÓÚÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ –ÛÒ¸,
ŒÏ‡ »ÌÍÂË Ë »Ì„Ë„Â‰‡ ñ
Œ‰Ë„ËÚËˇÖ “ËıÓ ÏÓÎ˛Ò¸.

¡ÂÒÂ‰Ó‚‡Î ¿Ì‰ÂÈ œ˛ÍÍÂÌÂÌ
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Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰˙∏Ï, Ì‡˜‡‚¯ËÈÒˇ
‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ XIX ‚ÂÍ‡, ‚˚Á-
‚‡Î ËÌÚÂÂÒ Í Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ  ÍÛÎ¸ÚÛÂ,
Í ÔÓËÒÍÛ ÍÓÌÂÈ.  ¬ÒÎÂ‰ Á‡ À∏ÌÌÓÚÓÏ
‰ÂÒˇÚÍË ÒÓ·Ë‡ÚÂÎÂÈ ÙÓÎ¸ÍÎÓ‡ Á‡ÔË-
Ò˚‚‡ÎË ÛÌ˚, Á‡ÍÎËÌ‡ÌËˇ, ÔÎ‡˜Ë ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË, ÌÓ Ë ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
†‡ÂÎËË, Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‚ »Ì„ÂÏ‡Ì-
Î‡Ì‰ËË.

Õ‡˜‡ÎÓ ÔÓÎÓÊËÎ ‡Í‡‰ÂÏËÍ ¿Ì‰Â‡Ò
ÿ∏„ÂÌ, ÒÓ‚Â¯Ë‚¯ËÈ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÔÓ „Û-
·ÂÌËË. Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Â„Ó ̂ ÂÎ¸˛ ·˚Î‡
˝ÚÌÓ„‡ÙËˇ, Ë ÛÌ ÓÌ Á‡ÔËÒ‡Î ÌÂÏÌÓ„Ó.

ÃÓÊÌÓ ·ÂÁ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ —Â‚ÂÌÛ˛ »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰Ë˛ Í‡Í
Í‡È ÛÌÓÔÂ‚ˆÂ‚ ÓÚÍ˚ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ ƒ‡ÌË˝Î¸ ›ÛÓÔÂÛÒ Ë ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌ˚È –ÂÈÌıÓÎ¸Ï, ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡-
ÍÓÌ˜Ë‚¯ËÈ √ÂÎ¸ÒËÌ„ÙÓÒÒÍËÈ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ. ¬ “ÓÍÒÓ‚Ó –ÂÈÌıÓÎ¸Ï Á‡ÔËÒ‡Î 131
ÔÂÒÌ˛, ‡ ›ÛÓÔÂÛÒ ñ 207. ÕÂÏ‡ÎÓ Ï‡-
ÚÂË‡Î‡ ÒÓ·‡ÎË ÓÌË Ë ‚ ÒÓÒÂ‰ÌËı ÔË-
ıÓ‰‡ı ¬ÛÓÎ˚ Ë ÀÂÏ·ÓÎÓ‚Ó. ›ÛÓÔÂÛÒ ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡Î: ´—ÓÒÚ‡‚ ÔÂÒÂÌ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ
Á‰ÂÒ¸ ÓÚ ÔËıÓ‰Ó‚ ¬˚·Ó„ÒÍÓÈ †‡ÂÎËË.
ÃÂÌ¸¯Â ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ÔÂÒÂÌ, ·ÓÎ¸¯Â
Í‡ÎÂ‚‡Î¸ÒÍËı. † ÔÂÒÌÂ ´À‡ÒÚÓ˜Í‡ª
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ Ò˛ÊÂÚ Ó ÒÓÚ‚ÓÂÌËË ÏË‡
ËÁ ̌ Èˆ‡ ÔÚËˆ˚, Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ‚ †‡ÌÚÂÎÂ-
Ú‡, Í‡Í ÔÓ˛Ú ‚ ”ÛÒËÍËÍÍÓª. ƒ‡ÎÂÂ
≈‚ÓÔÂÛÒ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î, ˜ÚÓ ‚ —Â‚ÂÌÓÈ
»Ì„ËË Á‡ÔËÒ‡Ì˚ ÛÌ˚ Ó ¬ˇÈÌÂÏ∏È-
ÌÂÌÂ Ë …ÓÛÍÓı‡ÈÌÂÌÂ; Ó †‡ÎÂ‚Ó,
†ÛÎÎÂ‚Ó Ë ”ÌÚ‡ÏÓ. «‡ÔËÒ‡Ì‡ ÍÓÓÚ-
Í‡ˇ ÔÂÒÌˇ Ó ¬ˇÈÌˇÏ∏ÈÌÂÌÂ, Ë„‡˛˘ÂÏ
Ì‡ Í‡ÌÚÂÎÂ.

¬ 1853 Á‰ÂÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Î †‡ÎÂ —Î∏∏,
ÒÓ·‡‚¯ËÈ 60 ÛÌ. ¬ 1893-1895 „„. ÁÂÏ-
ÎË ÔËıÓ‰‡ “ÓÍÒÓ‚Ó ÔÓÒÂÚËÎ‡ „ÓÒÔÓÊ‡
‘‡ÌÌË Ã‡Ëˇ œ‡˛Î‡, Á‡ÔËÒ‡‚¯‡ˇ 61
ÛÌÛ.

—Â‚ÂÌ‡ˇ »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰Ëˇ – Í‡È ÛÌÓÔÂ‚ˆÂ‚
¬ ‰ÂÂ‚ÌÂ ’ËÚÚÓÎÓ‚Ó ÂÈ ·˚Î‡ Á‡ÔË-

Ò‡Ì‡ ¯ÛÚÓ˜Ì‡ˇ Ò‚‡‰Â·Ì‡ˇ ÔÂÒÌˇ:

Õ‡¯ Í˚Î‡Ú˚È ‚ ÔÛÚ¸ ÔÛÒÚËÎÒˇ,
œÂÚÛ¯ÓÍ „ÂÒÚË Ì‡ ‚ÂÒÎ‡ı,
¬ÒÂ ËÒÍ‡Î ÌÂ‚ÂÒÚÛ Ó‚Ì˛,
ƒÓÎ„Ó ‚˚·Ë‡Î Í‡ÒÓÚÍÛ,
Œı, Ò˚ÒÍ‡Î ‚ÒÂ„Ó ÔË„ÓÊÂÈ:
¬ÁˇÎ ‚ÓÓÌÛ Ì‡ ·ÓÎÓÚÂ,
Õ‡ ÔÎÂÚÌÂ ÔÓÈÏ‡Î ÒÓÓÍÛ.

¬ ˜‡˘Â ‚˚ÎÓ‚ËÎ ‚ÓÎ˜ËˆÛ,
¬ÓÓÌ‡ Ò ÓÔÛ¯ÍË ÎÂÒ‡.
Õ‡‰Ó ‚ÒÂÏË ·‡Ú ÒÏÂˇÎÒˇ
¬ÒÂı ÌÂ‚ÂÒÚ ÍÓËÎ ÒÛÓ‚Ó,
¿ ÒÂ·Â ÔË‚ÂÎ ‚ÒÂÏ Ì‡ÒÏÂı,
ŒÔÓÁÓËÎÒˇ Ò ÌÂ‚ÂÒÚÓÈ
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¡˚ÚÓ‚‡Î Á‰ÂÒ¸ Ë ÓÒÓ·˚È Ê‡Ì ÔÂÒÂÌ,
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı Ó ÚˇÊÍÓÈ ‰ÓÎÂ ÍÂÔÓ-
ÒÚÌÓ„Ó ÍÂÒÚ¸ˇÌËÌ‡. ¬ Ò‡ÏÓÏ “ÓÍÒÓ‚Ó
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÏÂ˘Ë˜¸Ëı ÛÒ‡‰Â·, ÌÓ
ÁÂÏÎˇı ÔËıÓ‰‡ “ÓÍÒÓ‚Ó Ëı ·˚ÎÓ ÌÂÏ‡-
ÎÓ ñ ÛÒ‡‰¸·‡ ÿÛ‚‡ÎÓ‚˚ı ‚ ¬‡ÚÂÏˇÍ‡ı,
ÛÒ‡‰¸·‡ –Ó„ÓÁËÌÒÍËı ‚ –Ó„ÓÁËÌÍÂ,
ÛÒ‡‰¸·‡ √ÓÎËˆ˚Ì‡ ‚ Ã‡ÚÓÍÒ‡.

¬ ÔÂÒÌˇı ÊËÚ¸Â-·˚Ú¸Â ÍÂÔÓÒÚÌÓ„Ó
Ò‡‚ÌË‚‡ÎÓÒ¸ Ò ÊËÁÌ¸˛ ‚ ‰Û„Ëı ÁÂÏ-
Îˇı, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ñ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË.

œÂÍ‡ÒÌÓ ÊËÚ¸ ÔÓÊË‚‡Ú¸
‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË

œÂÍ‡ÒÂÌ Í‡È ÙËÌÒÍËÈ
«‰ÂÒ¸ ÌÂ Á‡·Ë‡˛Ú ‚ ‡·ÒÚ‚Ó
œÂ‚‡˘‡Ú¸ ‚ ÔËÒÎÛ„Û
†‡Í ÌÂ‚ÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ËÁ ¬ÛÓÎ,
†‡Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ
ÚÓÍÒÓ‚ÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸

ƒÂÂ‚ˇÌÌ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸ ‚ “ÓÍÒÓ‚Â, ÔÓÒÚÓÂÌÌ‡ˇ ‚ 1758 „.

œ‡ÒÚÓ‡Ú ÔËıÓ‰‡ “ÓÍÒÓ‚Ó.
‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ XX ‚.

—‡ÛÌ‡ Ô‡ÒÚÓ‡Ú‡.
‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ XX ‚.

¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÊÂ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÎÓÒ¸ ÓÒÓ-
·ÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÊËÚÂÎÂÈ “ÓÍÒÓ‚‡.

œÓ-‰Û„ÓÏÛ ‚ “ÓÍÒÓ‚Ó
œÓ-‰Û„ÓÏÛ ÊË‚ÛÚ ÚÓÍÒÓ‚ÒÍËÂ Ô‡ÌË
»ı ÌÂ ËÁ‚Ó‰ˇÚ ‡·ÓÚÓÈ ‚ ÛÒ‡‰¸·Â

(‚ ÔÂ‚ÓÏ Ë ‚ÚÓÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÔÂÂ‚Ó‰ ‡‚ÚÓ‡ ÒÚ‡Ú¸Ë)

¬ ËÁ‰‡ÌÌÓÏ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ‚ 1929
„Ó‰Û 15-ÚÓÏÌÓÏ Ò·ÓÌËÍÂ ´ƒÂ‚ÌËÂ
ÛÌ˚ ÙËÌÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ª ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
‚ÂÒ¸ Ó„ÓÏÌ˚È Ó·˙ÂÏ ÙÓÎ¸ÍÎÓ‡, ÒÓ-
·‡ÌÌ˚È ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË, †‡ÂÎËË Ë »Ì-
„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ËË.

“‡Í, ‚ 1847 „Ó‰Û –ÂÈÌıÓÎÏ Á‡ÔËÒ˚-
‚‡Î ÛÌ˚ Û ÊÂÌ˘ËÌ˚ - ´ÀËÈÒ˚ ËÁ Ô‡Ò-
ÚÓ‡Ú‡ª. ‘‡ÏËÎË˛ ÂÂ ËÒÚÓËˇ ÌÂ ÒÓı‡-
ÌËÎ‡. ∆ËÎ‡ ÀËÈÒ‡ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡Ò-
ÚË “ÓÍÒÓ‚‡, ‚ ́ ˆÂÍÓ‚ÌÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂª (†Ë-
ÍÓÌÍ˛Îˇ).

–ÛÌÓÔÂ‚ËˆÂÈ ·˚Î‡ Ë ¿ÌÌË †‡ÌÌË-
ÌÂÌ, 33-ı ÎÂÚ, ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‰ÂÂ‚ÌË ÀÂÔ-
Ò‡Ë ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰‡Î¸ÌÂÏ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
´Û„ÎÛª ÔËıÓ‰‡, ÏÂÊ‰Û ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓÏ Ë À‡‰Ó„ÓÈ. œÂÎ‡ Ë ¿ÛÌÂ
†ÛÓÔÔ‡, ËÁ Ì˚ÌÂ ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‰Â-
Â‚ÌË œÛÌÓ‚Ó (œÛÌÛ). ” ÌËı Á‡ÔËÒ˚-
‚‡Î‡ ÔÂÒÌË ‚ 1894 „Ó‰Û ‘‡ÌÌË œ‡˛Î‡.

¿Ì‰ÂÈ œ˛ÍÍÂÌÂÌ

¡¤ÀŒ≈
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...Õ‡ ‡Á‚ËÎÍÂ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ ¬‡Ò-
ÍÂÎÓ‚‡ Ï˚ Ò‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÏ Ò œËÓÁÂÒÍÓ-
„Ó ¯ÓÒÒÂ Ì‡ ‰ÓÓ„Û, ‚Â‰Û˘Û˛ ‚ œÂ‚Ó-
Ï‡ÈÒÍÓÂ (‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ñ †Ë‚ÂÌÌ‡Ô‡). Ã˚
- ˝ÚÓ ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸
ÃËı‡ËÎ ¡‡Û‰ÁÂ, ÚÓÍÒÓ‚ÒÍËÈ ‰Ë‡ÍÓÌ
¬Î‡‰ËÏË ¬‡ÒËÎ¸Â‚, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ¿Ì‰-
ÂÈ œ˛ÍÍÂÌÂÌ Ò ÒÛÔÛ„ÓÈ “‡¸ÂÈ Ë Ò˚-
ÌË¯ÍÓÈ ¿Ï‡ÒÓÏ. ¬ ˝ÚÓÚ ‚ÓÒÍÂÒÌ˚È
‰ÂÌ¸ Ï˚ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÛÂÏ ÔÓ Á‡·˚Ú˚Ï
Û„ÓÎÍ‡Ï Ó‰ÌÓÈ »Ì„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ËË.

...œÓÁ‡‰Ë —ÚÂÍÎˇÌÌ˚È Ë ÀÂÒÌÓÂ.
ƒÓÓ„Û Ó·ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÓÒÌÓ‚˚È ·Ó. ÃË-
ı‡ËÎ Ò·‡‚ÎˇÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸, ̃ ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓ-
ÔÛÒÚËÚ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ Ú‡·ÎË˜ÍÛ. ¬ÓÚ
ÓÌ‡. Õ‡‰ÔËÒ¸ Ì‡ ‰‚Ûı ˇÁ˚Í‡ı ñ
´Ristikivi. †ÂÒÚÓ‚˚È Í‡ÏÂÌ¸ª. œÓ ‰‚Ûı
·Â‚Ì˚¯Í‡Ï, ÔÂÂÍËÌÛÚ˚Ï ˜ÂÂÁ Í‡-
Ì‡‚Û Ò ÚÂÏÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ‚ıÓ‰ËÏ ÎÂÒ. œË-
ÏÂÌÓ ÔˇÚ¸‰ÂÒˇÚ ÏÂÚÓ‚ ÔÓ ÚÓÔËÌÍÂ ñ
Ë Ï˚ Û ̂ ÂÎË. Œ„ÓÏÌ˚È, ÔÓÓÒ¯ËÈ ÒÂ-
‰˚Ï ÏıÓÏ ‚‡ÎÛÌ ÛıÓ‰ËÚ ‚ ·ÓÎÓÚËÒÚÛ˛
ÔÓ˜‚Û ÔÓ‰ ÚˇÊÂÒÚ¸˛ ‚ÂÍÓ‚. †ÂÒÚ˚ Ì‡
ÌÂÏ Ó·ÓÁÌ‡˜‡˛Ú „‡ÌËˆÛ ÏÂÊ‰Û –ÛÒ¸˛
(ÚÓ„‰‡ - ¬ÂÎËÍËÏ ÕÓ‚„ÓÓ‰ÓÏ) Ë ÿ‚Â-
ˆËÂÈ, ÔÓ¯Â‰¯Û˛ Á‰ÂÒ¸ ‚ 1323 „Ó‰Û
ÔÓ ŒÂıÓ‚ÂˆÍÓÏÛ ÏËÌÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ.
ŒÔËÒ‡ÌÌ‡ˇ ‚ ‰Ó„Ó‚ÓÂ „‡ÌËˆ‡ ÒÚ‡Î‡
ÔÂ‚ÓÈ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ „‡ÌËˆÂÈ ÏÂÊ-
‰Û ‰‚ÛÏˇ ÒÚ‡Ì‡ÏË, ÔÓÚˇÌÛ‚¯ÂÈÒˇ ÓÚ
‘ËÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ ‰Ó Î‡ÔÎ‡Ì‰ÒÍÓÈ ÚÛÌ-
‰˚. Õ‡ †‡ÂÎ¸ÒÍÓÏ ÔÂÂ¯ÂÈÍÂ „‡ÌË-
ˆ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÔÓ ÂÍ‡Ï —ÂÒÚÂ Ë —‡-
ˇÌÈÓÍË (Ì˚ÌÂ ñ ¬ÓÎ˜¸ˇ). ¬ ÔÓÏÂÊÛÚ-
ÍÂ ÏÂÊ‰Û ËÒÚÓÍ‡ÏË ÂÍ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÓË-
ÂÌÚËÓ‚ ÒÎÛÊËÎ †ÂÒÚÓ‚˚È Í‡ÏÂÌ¸.
–ˇ‰ÓÏ Ò Í‡ÏÌÂÏ ñ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡ÏˇÚ-
Ì˚È ÁÌ‡Í, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ËÒÚÓËÍÓ-Í‡-
Â‚Â‰˜ÂÒÍËÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ (»†Œ) ´†‡Â-
ÎËˇª (ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ - ≈‚„ÂÌËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì-
‰Ó‚Ë˜ ¡‡Î‡¯Ó‚).

¬ ÌËÁËÌÂ ñ ·ÓÎÓÚÓ, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ·Â-
ÛÚ Ì‡˜‡ÎÓ ÂÍË —ÂÒÚ‡ Ë —‡ˇÌÈÓÍË
(¬ÓÎ˜¸ˇ).

 —ÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ñ
·˚‚¯ÂÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ÔËıÓ‰‡ ÀÂÏ·ÓÎÓ-
‚Ó.  ÀË¯¸ ‰‚Â-ÚË ̃ Û‰ÓÏ ÒÓı‡ÌË‚¯Ëı-
Òˇ ÏÓ„ËÎ¸Ì˚ı ÔÎËÚ˚ Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó
·˚ÎÓÏ. ¬ ‡‰ËÛÒÂ ÒÓÚÌË ÏÂÚÓ‚ ‚ÓÍ-
Û„ ñ ‡Á˚Ú˚Â ÏÓ„ËÎ˚, ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÂ-
Á‡ÌÌ˚ı ‡‚ÚÓ„ÂÌÓÏ ÎËÚ˚ı ˜Û„ÛÌÌ˚ı
ÍÂÒÚÓ‚.

«‡ËÒ˚‚‡˛ Ì‡‰ÔËÒË Ì‡ ÔÎËÚ‡ı:

Matti Tukia 1839-1912
Antti Poinio
Katri Suutarinen
Anna Helena Sikanen 1890-92

ÃÓÊÂÚ, ÍÓ„‰‡ ÌË·Û‰¸ ÔË„Ó‰ËÚÒˇ
ËÒÚÓËÍ‡Ï. ¿ ÚÓ ÌÂ ÛÒÔÂÂ¯¸ Ó„ÎˇÌÛÚ¸-
Òˇ, Í‡Í ̋ ÚË ÔÎËÚ˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡Î‡ Í‡ÍÓÈ-ÌË-
·Û‰¸ ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ...

 †ËÎÓÏÂÚ ÔÓ ÏÓ˘ÂÌÌÓÈ ·ÛÎ˚ÊÌË-

–ËÒÚËÍË‚Ë - ÀÂÏ·ÓÎÓ‚Ó - †‡Ò¸ÍÓ‚Ó

ÍÓÏ ‰ÓÓ„Â, Ë Ï˚ ‚˚ıÓ‰ËÏ Í ÏÂÒÚÛ, „‰Â
Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ̂ ÂÍÓ‚¸ ÔËıÓ‰‡ ÀÂÏ·ÓÎÓ-
‚Ó. Õ‡ ·ÂÚÓÌÌÓÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË - ÍÂÒÚ, ÌÂ-
ÍÓ„‰‡ ‚ÂÌ˜‡‚¯ËÈ ˆÂÍÓ‚¸, ‡ÁÛ¯ÂÌ-
ÌÛ˛ ‚ 1936-37 „Ó‰‡ı. ÕÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ñ
ÔÓÎË‚, ÒÓÂ‰ËÌˇ˛˘ËÈ ‰‚Â ˜‡ÒÚË ÀÂÏ-
·ÓÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÁÂ‡. »Á ‚Ó‰˚ ÚÓ˜‡Ú ÔÓ-
˜ÂÌÂ‚¯ËÂ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË Ò‚‡Ë ÏÓÒÚ‡.

ŒÒÂÌ¸˛ 1919 Á‰ÂÒ¸, Û ÏÓÒÚ‡, ‡Á„Ó-
ÂÎÒˇ ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌÌ˚È ·ÓÈ ÏÂÊ‰Û ·ÓÈ-
ˆ‡ÏË ÔÓ‚ÒÚ‡Ì˜ÂÒÍÓ„Ó —Â‚ÂÓ-»Ì„Â-
Ï‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ Ë ˜‡ÒÚˇÏË †‡Ò-
ÌÓÈ ‡ÏËËÖ

¬ÛÓÎ˚. Õ‡ ÍËÎÓÏÂÚ˚ ‚ÓÍÛ„ ‚Ë‰ÂÌ
ÔÓÓÒ¯ËÈ ‚ÂÍÓ‚˚ÏË ‰Û·‡ÏË Ë ÍÎÂÌ‡-
ÏË ıÓÎÏ, „‰Â ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡ÚÂˇ‚-
¯ËıÒˇ ‚ ÍÛÒÚ‡ÌËÍÂ ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÓ„ËÎ¸-
Ì˚ı ÍÂÒÚÓ‚ Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó ÒÚÓˇ‚¯ÂÈ
Á‰ÂÒ¸ ˆÂÍ‚Ë.

» ÒÌÓ‚‡ Á‡ ÓÍÌÓÏ ÏÂÎ¸Í‡˛Ú ÒÓÒÌÓ-
‚˚Â ÎÂÒ‡. ŒÍÛÊÂÌÌÓÂ ·ÓÎÓÚËÒÚ˚ÏË
·ÂÂ„‡ÏË ÓÁÂÓ ¬ÓÎÓˇ‚Ë. Ã˚ Ï˜ËÏÒˇ
ÔÓ ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÈ ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ·ÂÚÓÌÍÂ, ÍÓ-
ÚÓ‡ˇ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ·˚Î‡
ÓÚÍ˚Ú‡ ‰Îˇ ÔÓÂÁ‰‡. ¬˚ÂÁÊ‡ÂÏ Ì‡ ·Â-
Â„ À‡‰Ó„Ë.

Ã˚ - Ì‡ ÁÂÏÎˇı ÔËıÓ‰‡ ÃËÍÛÎ‡È-
ÌÂÌ. «‰ÂÒ¸ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ·˚Î‡ ‰ÂÂ‚Ìˇ

»ÒÚÓËˇ Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÓÒÍÂÒÌÓ„Ó ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ

†‡Ò¸ÍÓ‚Ó. ƒÓÏ ÎÂÒÌËÍ‡. ¬ÓÍÛ„ - ‚ÒÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â Ò‡‡Ë, ‚‡„ÓÌ˜ËÍË Ë ‰‡ÊÂ
ÒÌˇÚ‡ˇ Ò Í‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ÍÓ‡·Îˇ Ì‡‰ÒÚÓÈÍ‡
- Û·ÂÊË˘Â ˚·‡ÍÓ‚, Ó·Î˛·Ó‚‡‚¯Ëı ̋ ÚÓÚ
Û„ÓÎÓÍ.  Õ‡ „ÓËÁÓÌÚÂ ‚Ë‰ÂÌ Ï˚Ò ŒÒË-
ÌÓ‚Âˆ, Û„‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ ÒËÎÛ˝Ú Ï‡ˇÍ‡.

†ÓÓÚÍ‡ˇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ “ÓÍÒÓ‚Â ‚ ÍÓÌˆÂ
ÛÎËˆ˚ œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓÈ, „‰Â ÌÂÍÓ„‰‡ Ì‡-
ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ô‡ÒÚÓ‡Ú Ë ‰ÂÂ‚ˇÌÌ‡ˇ ˆÂ-
ÍÓ‚¸ - ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ.

ÃËÌÓ‚‡‚ ÊË‚ÓÔËÒÌÛ˛ ‰ÓÎËÌÛ ŒıÚ˚
·ÎËÁ ÃÛËÌ‡, ‚˙ÂÁÊ‡ÂÏ ‚ œËÚÂ, ‚ÒÚÂ-
˜‡˛˘ËÈ Ì‡Ò ÏÂÎÍËÏ ‰ÓÊ‰ËÍÓÏ.

¿Ì‰ÂÈ œ˛ÍÍÂÌÂÌ
‘ÓÚÓ„‡ÙËË ÃËı‡ËÎ‡ ¡‡Û‰ÁÂ

ƒÂÂ‚Ìˇ †‡ÒÍÓ‚Ó

œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË

†ÂÒÚÓ‚˚È Í‡ÏÂÌ¸

œŒ»—†»

œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË
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¿Ì‰ÂÈ œ˛ÍÍÂÌÂÌ.
´“ÓÍÒÓ‚Ó. œËıÓ‰ Ë ÔÓÒÂÎÓÍª

¬˚¯Î‡ ËÁ ÔÂ˜‡ÚË ÒË„Ì‡Î¸Ì˚Ï ÚË‡ÊÓÏ
15 ˝ÍÁÂÏÔÎˇÓ‚ ÍÌË„‡ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ ¿Ì‰Âˇ œ˛ÍÍÂÌÂÌ‡ ´“ÓÍÒÓ‚Ó.
œËıÓ‰ Ë ÔÓÒÂÎÓÍª, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘‡ˇ Ó· ËÒ-
ÚÓËË Â‚‡Ì„ÂÎË˜ÂÒÍÓ-Î˛ÚÂ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔËıÓ-
‰‡ “ÓÍÒÓ‚Ó, Â„Ó ÔËıÓÊ‡Ì‡ı Ë ÓÎË, ÍÓÚÓ-
Û˛ Ë„‡Î ÔËıÓ‰ ‚ ÊËÁÌË ÔÓÒÂÎÍ‡.

¬ÓÁÌËÍ¯ËÈ ‚ ÔÂËÓ‰ ¯‚Â‰ÒÍÓ„Ó ‚Î‡‰˚-
˜ÂÒÚ‚‡, ÔËıÓ‰ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ ÚÂı ÒÚÓÎÂ-
ÚËÈ Ó·˙Â‰ËÌˇÎ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓ-
ÒÂÎÍ‡ ñ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ÒÍËı ÙËÌÌÓ‚.

¬ ÍÌË„Â ÔË‚Ó‰ˇÚÒˇ Í‡ÚÍËÂ ·ËÓ„‡ÙËË
Ô‡ÒÚÓÓ‚, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò 1624 „Ó‰‡.

◊ËÚ‡ÚÂÎ¸ ÛÁÌ‡ÂÚ Ó· ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔËÒ‡ÚÂÎˇı
- ÛÓÊÂÌˆ‡ı “ÓÍÒÓ‚‡, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÚÓ˚ı
ÌÂ ËÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚÒˇ Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË Ëı ÔÓËÁ‚Â‰Â-
ÌËˇÏË, ÔÂÂ‚Ó‰ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ‡‚ÚÓÓÏ.

†ÌË„‡ ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡Ì‡ Â‰˜‡È¯ËÏË
ÙÓÚÓ„‡ÙËˇÏË Ë Í‡Ú‡ÏË.

¿Ì‰ÂÈ —˚Ó‚

◊ÛıÌ‡
Ò Í‡ˇ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÚ‡Ì˚
„ÓÓ‰ ñ ́ ÀÂÌË‚˚È ¿‰ª
Ë „Î‡‚‡ÂÌÍÓ‚ Ú¸Ï˚
Ú‡Ï Ò‚ÓÈ „Â¯ÂÙÚ ‚Â¯‡Ú

ÒÍÎ‡‰Ì˚Â Ëı ÒÎÓ‚‡ ñ
¯ËÂ ‰ÂÊË Í‡Ï‡Ì
Ô‡‚‰‡ Û ÌËı ñ ÍË‚‡
„Î‡‚Ì˚È Á‡ÍÓÌ ñ Ó·Ï‡Ì

‚Ò∏ Û ÏÂÌˇ Ò ÒÓ·ÓÈ
ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ˇ ñ ˜ÛıÌ‡
“ÓÍÒÓ‚‡ ñ ÏÓÈ Ô‡ÓÎ¸
ÃÓ¸Â ñ ÏÓˇ ÒÚ‡Ì‡

ÏÂÊ‰Û Î˛‰ÂÈ ıÓÊÛ
ÔÂÂ‰ “‚ÓˆÓÏ ‚ ‰ÓÎ„Û
ÎË¯ÌÂ„Ó ÌÂ Ë˘Û
‰ÂÎ‡˛, ˜ÚÓ ÏÓ„Û

Ì˚Ì˜Â ‚ ˆÂÌÂ ˜ÛıÌ‡
Ú‡Ï, Á‡ ·Û„ÓÏ ñ ÔÓ„ÂÒÒ
Ë ËÒÍÛ¯‡ÂÚ Ì‡Ò
ÎÓ‚ÍËÈ ÎÛÍ‡‚˚È ·ÂÒ

Ï‡ÌËÚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Ò˚
Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÂÚ ÊÎÓ·
Ë Ì‡ÔÓÎÌˇÂÚ ÏË
ÏÛÁ˚Í‡ ·ËÚ˚ı ÔÓÔ

Í ÚÂÏ, ÍÚÓ ÔÂ‰‡‚ Ò‚ÓËı
·Â¯ÂÚ Ì‡ ·ÂÎ˚È Ò‚ÂÚ
ÌÂÚ Û ÏÂÌˇ ‚‡Ê‰˚
‰‡ÊÂ ÔÂÁÂÌ¸ˇ ÌÂÚ

ÁÌ‡˛ ñ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ÒÓÍ
ÒÍ‡Á‡ÌÓ ñ ´¿Á ‚ÓÁ‰‡Ïª
ÏÂÛ ÔÓÎÓÊËÚ ¡Ó„
Í‡Ê‰ÓÏÛ ñ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï

¿‡‚Ó †ËÛÛ

›ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ ÔË¯ÎÓ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ „‡-
ÁÂÚ˚ ´»ÌÍÂËª ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰.
ŒÌÓ ·˚ÎÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ (‚ ÒÓÍ‡˘Â-
ÌËË) ‚ π 6 Á‡ 1999 „Ó‰. Õ‡ Ì‡¯ ‚Á„Îˇ‰,
ÔËÒ¸ÏÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï Ë ÒÂ„Ó‰-
Ìˇ. ¬ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ÚÂÍÒÚ ÔËÒ¸Ï‡ Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËÈ.

ÃÌÓ„ÓÛ‚‡Ê‡ÂÏ˚È „ÓÒÔÓ‰ËÌ —˚Ó‚,

œÓ˜ËÚ‡‚ ‚ ´»ÌÍÂËª (1999, π5)
·ÎÂÒÚˇ˘Û˛ ÒÚ‡Ú¸˛ —‚ÂÚÎ‡Ì˚ ¡ÛÚÓ‚-

ÒÍÓÈ ́ » Ì‡¯ËÏ Ë ‚‡¯ËÏ?ª ̌  ·˚Î ÔÓ-
ÒÚÓ ÔÓÚˇÒ∏Ì.

¡ÓÎÂÂ 20 ÎÂÚ ˇ Á‡ÌËÏ‡˛Ò¸ ËÒÚÓË-
ÂÈ ÊËÁÌË Ï‡¯‡Î‡ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ‘ËÌ-
ÎˇÌ‰ËË √. Ã‡ÌÌÂ„ÂÈÏ‡. Õ‡ÔËÒ‡Î ÚË
·ËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÍÌË„Ë, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÂ
ÏËÓ‚Û˛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸. —Ú‡Î, Í‡Í „Ó-
‚ÓˇÚ ÙËÌÌ˚, ´ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ ÔÓ Ã‡Ì-
ÌÂ„ÂÈÏÛª. «Ì‡˛ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ï‡¯‡-
Î‡ Í ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ˆ‡Ï. Õ‡˜ÌÛ Ò ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÓÚÏËÒÚ Ã‡ÌÌÂ„ÂÈÏ ‚ 1897 ñ
1904 „„. ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ˜ËÚ‡Î ÔÂÚÂ·Û„Ò-
ÍÛ˛ „‡ÁÂÚÛ ´»ÌÍÂËª Ë ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡Î
ÂÂ Â‰‡ÍÚÓ‡ ÃÓÁÂÒ‡ œÛÚÓ.

ŒÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ï‡¯‡Î‡ Ã‡ÌÌÂ„ÂÈÏ‡
Í ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ˆ‡Ï, Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ˝Ú‡-
Ô‡ı Â„Ó ‚ÓÂÌÌÓÈ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁ-
ÌË, ·˚ÎÓ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÂ. Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ Ó‰-
ÌÓÏ ÓÌ ·˚Î ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ: ́ ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì-
‰Âˆ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÏÂÌˇÚ¸ Ò‚Ó˛ Ó‰ËÌÛ-
»ÌÍÂË Ì‡ —ÛÓÏËª.

†‡Í ·˚Î Ô‡‚ Ï‡¯‡Î Ã‡ÌÌÂ„ÂÈÏ,
30 ÎÂÚ ÔÓÊË‚ ‚ –ÓÒÒËË.

¬ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË Û ÏÂÌˇ ÏÌÓ„Ó ‰ÛÁÂÈ
ËÌ„ÂÏ‡ÌÎ‡Ì‰ˆÂ‚, ·˚‚¯Ëı ÊËÚÂÎÂÈ
œÂÚÂ·Û„‡.

¬ÒÔÓÏËÌ‡˛ Ó‰ÌÛ ËÁ Ò‚ÓËı ÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚ı, ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌÛ˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ, ·˚‚-

¯Â„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡. ŒÌ‡, Ó‰Ì‡ ËÁ ÔÂ‚˚ı,
ÔÓÒÎÂ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ †ÓÈ‚Ë-
ÒÚÓ, ÔËÂı‡Î‡ Ò ‰Ó˜Â¸˛ ‚ ‘ËÌÎˇÌ-
‰Ë˛.

¬Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ıÓÓ¯Ó. —ÍÓÏ-
Ì‡ˇ Í‚‡ÚË‡. œÓÒÓ·ËÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÂ
ÏÓÊÌÓ ıÓÓ¯Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÌÓ ÌÂ
ÊËÚ¸. “‡Í ·˚ÎÓ ÔÂ‚˚Â ‰‚‡ „Ó‰‡.

«‡ÚÂÏ. œÓÒÚÓˇÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÌÂÚ. —Ó-
ÒÂ‰Ë ÙËÌÌ˚ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ÂÁÌ˚, ÌÓ Í
‰ÛÊ·Â ÌÂ ÒÚÂÏˇÚÒˇ. †Û„ÓÏ ̃ ËÒÚÓ Ë
Í‡ÒË‚Ó, ÌÓ ‚ ‰Û¯Â ÔÛÒÚÓÚ‡. ¬ÒÂ Ï˚Ò-

ÎË Ó –ÓÒÒËË Ë „ÓÓ‰Â, „‰Â ÔÓ-
¯ÎË ÎÛ˜¯ËÂ „Ó‰˚ ÊËÁÌË, ÌÓ
‰ÂÌÂ„ Ì‡ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ÚÛ‰‡ ÌÂÚ.

ÃÂ‰ÎÂÌÌÓ Û„‡Ò‡˛Ú ‚ÒÂ
ÒÚÂÏÎÂÌËˇ Ë ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚Â
Ï˚ÒÎË. —ÎÓ‚‡ ÏÓÂÈ ÁÌ‡ÍÓ-
ÏÓÈ: ́ “˚ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ „ÓÎÓ‰ÂÌ, ÌÓ
Ó‰ËÌÓÍ Ë ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊÂÌ.
«‡ Í‡ÍËÂ „ÂıË Ú‡ÍÓÂ Ì‡Í‡Á‡-
ÌËÂ? fl ÒÍÓÓ ÓÍ‡ÊÛÒ¸ ‚ ÒÛ-
Ï‡¯Â‰¯ÂÏ ‰ÓÏÂ, „‰Â ÛÊÂ ́ ÓÚ-
‰˚ı‡˛Úª ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓËı ÒÓ-
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. Õ‡Ï, Ó-
‰Ë‚¯ËÏÒˇ ‚ –ÓÒÒËË, ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ‚ÓÈÚË ‚ ÚËıËÈ Ë Ó‰ÌÓ-
Ó·‡ÁÌ˚È ÏË ÙËÌÌÓ‚Öª

›ÚË ÒÚ‡¯Ì˚Â, ÌÓ ‡ÁÛÏ-
Ì˚Â ÒÎÓ‚‡, Í‡Í Ë ÚËıËÂ ÒÎÂ-
Á˚ ÏÓÂÈ ÙËÌÒÍÓÈ ÁÌ‡ÍÓÏÓÈ,
Á‡ÒÚ‡‚ËÎË ÏÂÌˇ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ˝ÚÓ
ÔËÒ¸ÏÓ.

ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÓ˜ËÚ‡‚ ÏÓÂ
ÔËÒ¸ÏÓ, ÒÂÏ¸ Ú˚Òˇ˜ ËÌ„ÂÏ‡Ì-

Î‡Ì‰ˆÂ‚, ÏÂ˜Ú‡˛˘Ëı Ó ́ ÏÓÎÓ˜Ì˚ı Â-
Í‡ı Ë ÍËÒÂÎ¸Ì˚ı ·ÂÂ„‡ı —ÛÓÏËª, Á‡-
‰ÛÏ‡˛ÚÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ‚ ˜ÛÊÓÈ
ÒÚ‡ÌÂ.

»ÒÍÂÌÌÂ ¬‡¯,
ÔÓÙÂÒÒÓ

ÀÂÓÌË‰ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ¬Î‡ÒÓ‚,
ÛÒÒÍËÈ ·ËÓ„‡Ù Ï‡¯‡Î‡

Ã‡ÌÌÂ„ÂÈÏ‡,
˜ÎÂÌ ´ÃËÍÍÂÎË-ÍÎÛ·‡ª

œËÒ¸ÏÓ ‚ „‡ÁÂÚÛ
√Œ¬Œ–»Ã œŒ-–”——†»

ÕŒ¬¿fl †Õ»√¿
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¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ï˚ ÔÓ‚ÂÎË ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Â 10 ‰ÌÂÈ ‚ —ÛÓÏË ÔÓ ÔË„Î‡¯ÂÌË˛
Inkeri Liito “ÛÍÛ. ” Ì‡Ò ·˚Î ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È Î‡„Â¸ Ò ÙËÌÒÍËÏË Ë ËÒÔ‡ÌÒÍËÏË
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÏË „ÛÔÔ‡ÏË. —ÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó ÛÁÌ‡ÎË Ï˚, ıÓÚˇ ˇ ·˚-
‚‡˛ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË Í‡Ê‰˚È „Ó‰. ÃÛÁÂË, ˝ÍÒÍÛÒËËÖ ∆ËÎË Ì‡ ÙÂÏÂ Û ‰Ó·ÂÈ-
¯Â„Ó ´—‡ÌÚ‡-†Î‡ÛÒ‡ª ÕÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Û Ì‡Ò ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÌÓ‚˚ı ‰ÛÁÂÈ. œÂ‚˚È ‡Á ·˚ÎÓ Ú‡Í „ÛÒÚÌÓ ‡ÒÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ.

—Ô‡ÒË·Ó Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ú‡ÍËı Î‡„ÂÂÈ À˛‰ÏËÎÂ (‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË) Ë »ËÌÂ
(—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„).

ÀÂÌ‡, Õ‡Ú‡¯‡, √‡Îˇ, ∆ÓËÍ
‘ÓÚÓ„‡ÙËË »ËÌ˚ ŒÒÚÓÌÂÌ Ë ‰Û„Ëı ‚ÁÓÒÎ˚ı

ÀÂÚÌËÈ Î‡„Â¸ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË
œË¯ÛÚ ‰ÂÚË - ÙÓÚÓ„‡ÙËÛ˛Ú ‚ÁÓÒÎ˚Â

À≈“Œ ¬ ‘»ÕÀflÕƒ»»
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JUHO SAVOLAINEN

Inkerin äitit
Monet kehhuut – ”ennen sottaa,
ko ol’ hyvä ellää” –
aamust iltaa kolhoosis
ja rahhaa eijolt kellää.

Vaimo ja lehmä kormilitsoi
koko perreen syötti:
maito vietii valtijoll
ja loput toril myötii.

Seitsemän virstaa, salkut seläs,
Hatsinaa ko männiit,
toivat elon selässäin
ja sit viel töihe männiit.

Iltasill ko kottii tulliit,
työt on tekemättä.
Ruuat laittaa, lehmä lypsää,
sotkut pesemättä.

Miehet reisus metsätöis
kevättöihen asti,
Normit täyttää valtijon
jottei tullis straffi.

Hevosta sai kerran kuussa
puihen kanssa aijaa
ei maitorahast riittänyt
ko normat viel ol’ vaijaa.

Kunnia Inkerin äiteille
heijän työnsä vuoksi
pantii sitten muistomerkit
joka kirkon luoksi.

Juho Savolainen on syntynyt v.1925. Hän
on kotoisin Koprinan Kankaalta, ”Uus-To-
pilan Jussi”. Jo yli 10 vuotta Juho elää IN-
KERI-kodissa Punkaharjulla. Hänen korut-
tomista runoista nousevat elävät kuvat suo-
malaista Inkeriä. Nämä runot kirjoitin, teki-
jän luvalla, käydessäni Punkaharjulla
v.1996. Runot ovat sepitetty murrekielellä,
jota luatii Keski-Inkerissä.

Toimittanut A. Krjukov

Inkerin häät
Pittäis tehhä pikku runo
mitä viel on mieles,
Kaikki mi’ ei unohuttais
ja muistais omas kieles.

Poika ko tahtoi naisen ottaa,
puhemies pit’ olla –
Kuka kiittel’ sulhasta,
ko se on oikein louhka.

Pojat läksiit rahamaa
se viel ol’ vähä sallaa;
jos tytölt saa rukkaset,
se tekkee pojall nauraa.

Monet pojat monta kertaa
samal reisul käivät,
saivat rahan takaisin
ja vanhoiks pojiks jäivät.

Ottamaa ko lähettii,
ol’ hevost koristettu;
viinapullot mukana –
niil morsijo lunastettu.

Minjä ko tuotii uutee talloo,
ovet pantii kiinni;
isäks-äitiks nimittää
pit’ pojan vanhempii.

Meil ol’ kyläs laulaja,
ken pitopöytääs lauloi;
yhtä ko kiitti, nii toista moitti,
pitoväki nauroi.

Pöyvän takan pikkupoika
morsijamen polvel istui;
mitä se sitten tarkoitti –
eijoo keltä kyssyy.

Kaksi päivää kuominoilla
pitoväki tanssii;
Pistiit välist tappelukskii
jott vieraat karkkuu marssiit.

”Ú‚ÂÊ‰ÂÌ
„Â· „ÓÓ‰‡ ¬ÓÎÓÒÓ‚Ó

¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚ ÀÂÌËÌ„-
‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔËÌËÏ‡˛Ú Ò‚ÓË „Â·˚.
»ı ‡Á‡·‡Ú˚‚ÂÚ „ÛÔÔ‡ „Â‡Î¸‰ËÒÚÓ‚ Ë
ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ ËÁ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ ÔÓ‰ Û-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ËÒÚÓËÍ‡-„Â‡Î¸-
‰ËÒÚ‡ †ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ¡‡¯ÍËÓ‚‡. Œ‰Ì‡ ËÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‡·ÓÚ „ÛÔÔ˚ ñ „Â· „ÓÓ‰‡ ¬Ó-
ÎÓÒÓ‚Ó. √Â· ÔÓÎÛ˜ËÎÒˇ ´„Ó‚Óˇ˘ËÈª, ‚

ÚÂÏËÌ‡ı „Â‡Î¸-
‰ËÍË. »ÁÓ·‡ÊÂÌ
‰  Â ‚ Ì Â È ¯ Ë È
Ó·˙ÂÍÚ ÔÓÍÎÓÌÂ-
ÌËˇ ñ ·Ó„ ¬ÂÎÂÒ
(¬ÂÎÒ, ¬ÓÎÓÒ Ë
‰.). ” Ì‡Ó‰Ó‚
≈‚ÓÔ˚ ¬ÂÎÂÒ -
ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ ÔË-
Ó‰˚, ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÊË-
‚ÓÚÌ˚ı ‰ÓÏ‡¯-
ÌËı Ë ‰ËÍËı, Á‰Ó-

Ó‚¸ˇ Î˛‰ÂÈ. √Â· ÔËÌˇÚ Ó„‡ÌÓÏ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´√ÓÓ‰ ¬ÓÎÓÒÓ‚Óª Ë ‚ÌÂÒÂÌ ‚
√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È „Â‡Î¸‰Ë˜ÂÒÍËÈ Â„ËÒÚ
–ÓÒÒËË.

¬Î‡‰ËÏË «ÂÌÓ‚
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