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ÎÒ ÐÅÄÀÊÒÎÐÎÂ

Â ïåðâîé ïîëîâèíå XX â. Óíî Õîëüìáåðã (ñ 1927 ã. Óíî Õàðâà)

áûë îäíèì èç âåäóùèõ ó÷åíûõ àêàäåìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà Ôèí-

ëÿíäèè, çàíèìàþùåãîñÿ èññëåäîâàíèÿìè â íàïðàâëåíèÿõ, êîòîðûå

ñîáèðàòåëüíî ìîæíî íàçâàòü íàöèîíàëüíûìè. Õîëüìáåðã çàâîåâàë

èçâåñòíîñòü êàê èññëåäîâàòåëü ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ

ïðåäñòàâëåíèé, äóõîâíîé êóëüòóðû àðõàè÷åñêîãî àãðàðíîãî îáùå-

ñòâà äðåâíèõ ôèííîâ. Îäíàêî èç ÷èñëà åãî òðóäîâ ëó÷øèì îáðàçîì

âûäåðæàëè èñïûòàíèå âðåìåíåì òå, êîòîðûå ïîñâÿùåíû äðóãèì

ôèííî-óãîðñêèì íàðîäàì, èõ ðåëèãèîçíûì äîõðèñòèàíñêèì âåðî-

âàíèÿì è ìèôîëîãè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì. Ýòè ðàáîòû Õîëüìáåðã

íàïèñàë íà îñíîâå ïåðâè÷íîãî ìàòåðèàëà, ñîáðàííîãî èì â õîäå

ýòíîãðàôè÷åñêîé ïîëåâîé ðàáîòû â Ðîññèè è â ôèíëÿíäñêîé Ëàï-

ëàíäèè.

Â êðóã çàíÿòèé Õîëüìáåðãà âõîäèëà òàêæå ïîïóëÿðèçàöèÿ íàó÷-

íûõ çíàíèé. Ïðèìåðîì ýòîãî ñëóæàò ïÿòíàäöàòü ïóòåâûõ ïèñåì,

íàïèñàííûõ èì äëÿ ôèíñêèõ ãàçåò, â êîòîðûõ îí îïèñûâàë ñâîè

èññëåäîâàòåëüñêèå ïîåçäêè ê óäìóðòàì è ìàðèéöàì, ñîâåðøåííûå

èì â 1911 è 1913 ãã. Ýòè ïèñüìà, îïóáëèêîâàííûå â âûïóñêàåìûõ â

ã. Òóðêó ãàçåòàõ «Turun Sanomat» è «Uusi Aura», ïðåäñòàâëÿþò îñ-

íîâíîå ñîäåðæàíèå ïðåäëàãàåìîé çäåñü âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ êíèãè.

Áëàãîäàðÿ ïåðåâîäàì íåêîòîðûõ ðàáîò Óíî Õîëüìáåðãà-Õàðâû

íà ìèðîâûå ÿçûêè, åãî íàó÷íûå ãèïîòåçû è ðåëèãèîâåä÷åñêèå îáîá-

ùåíèÿ ñòàëè âî ìíîãîì äîñòîÿíèåì è ðîññèéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ.

Â òî æå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêèé õîä ïîëåâîé ýêñïåäèöèîííîé ðàáîòû

ó÷åíîãî îñòàëñÿ ïî áîëüøåé ÷àñòè íå îñâåùåííûì. Ýòó ñòîðîíó

äåÿòåëüíîñòè Õîëüìáåðãà ïðèçâàíû îñâåùàòü åãî ãàçåòíûå êîððåñ-

ïîíäåíöèè. Êàðòèíà õîòÿ è îñòàåòñÿ äàëåêî íå ïîëíîé, îòïðàâëåí-

íûå èç Ðîññèè ïèñüìà ïîçâîëÿþò çàïîëíèòü ðÿä ïðîáåëîâ â ñâåäå-

íèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïîåçäêàìè ó÷åíîãî. Îíè ïðåäîñòàâëÿþò òàêæå

íåìàëî ýòíîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, ïèñüìà ìîãóò

ñëóæèòü è íåêîé ïóòåâîäíîé íèòüþ ê ïîçíàíèþ ëè÷íîñòíûõ õàðàê-

òåðèñòèê èõ àâòîðà. Õîòÿ Õîëüìáåðã àäðåñîâàë ñâîè ïèñüìà äëÿ

UNO HOLMBERGIN KIRJEET � 155

Vuoden 1911 tutkimusmatka � 157

Helsingistä – Moskovaan � 157

Moskovasta Kasaniin � 162

Volgalta Kaamalle � 167

Staraja Kirga � 170

Itäeurooppalainen maantie � 174

Tattarikylässä � 178

Uhrivuorella � 182

Votjaakkien häätapoja � 187

Votjaakkien vainajainpalveluksesta � 192

Vuoden 1913 tutkimusmatka � 197

Tsheremissien luo � 197

Erisukuisten kansain kylissä � 202

Pyhäpäivä tsheremissikylässä � 207

Tsheremissien elinkeinoista � 211

Tsheremissihäissä � 215

“Neljäskymmenes yö” � 220



8 9

øèðîêîé ïóáëèêè, òåì íå ìåíåå, åãî ïóòåâûå ïèñüìà ïðåäñòàâëÿþò

òàêæå îïðåäåëåííûé íàó÷íûé èíòåðåñ.

Çà òå ñòî ëåò, ïðîøåäøèõ ïîñëå ðîññèéñêèõ ïóòåøåñòâèé Óíî

Õîëüìáåðãà, ôèííî-óãðîâåäåíèå, ðàçóìååòñÿ, çàìåòíî ïðîäâèíóëîñü.

Ïîýòîìó ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåãîäíÿøíèõ çíàíèé íåêîòîðûå ñîîáðàæåíèÿ

ó÷åíîãî ÿâëÿþòñÿ óñòàðåâøèìè. Íàïðèìåð, ñî âðåìåí Õîëüìáåðãà

ïðåäñòàâëåíèÿ î õðîíîëîãèè ðàñïàäà ôèííî-óãîðñêîãî ÿçûêîâîãî ñî-

îáùåñòâà íà ðàçëè÷íûå ãðóïïû çíà÷èòåëüíî èçìåíèëèñü — âîçíèêëà,

êàê ïðàâèëî, íåîáõîäèìîñòü ñóùåñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ íàçàä ïî

âðåìåíè äàòèðîâêè, êàñàþùåéñÿ ïðîöåññà ðàçäåëåíèÿ ÿçûêîâ.

Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ôèíñêèå îðèãèíàëû ïèñåì

ñåãîäíÿ ìàëîäîñòóïíû — ñ ãàçåòíûìè íîìåðàìè ñòîëåòíåé äàâíîñòè

ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ëèøü â íåìíîãèõ íàó÷íûõ çàâåäåíèÿõ. Ê òîìó æå

÷èòàåìîñòü òåêñòîâ â èõ ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ

ñîâðåìåííûõ ëþäåé íå ñîâñåì ïðîñòîé: îíè íàáðàíû ãîòè÷åñêèì

øðèôòîì è êà÷åñòâî ïå÷àòè âî ìíîãèõ ìåñòàõ íåðîâíîå. Â ñâÿçè ñ ýòèì

äëÿ óëó÷øåíèÿ äîñòóïíîñòè ýòîãî ìàòåðèàëà äëÿ ôèíñêîé ÷èòàòåëü-

ñêîé àóäèòîðèè ðåäàêòîðû-ñîñòàâèòåëè ñî÷ëè öåëåñîîáðàçíûì âêëþ-

÷èòü â ýòî èçäàíèå òàêæå è ôèíñêèå òåêñòû ïèñåì. Îíè äàþòñÿ áåç

êàêîãî-ëèáî ðåäàêòèðîâàíèÿ, ò.å. èõ ÿçûê ñîõðàíåí â ïåðâîíà÷àëüíîì

âèäå. Èñïðàâëåíû ëèøü ÿâíûå òèïîãðàôñêèå îïå÷àòêè.

Ïðåäëàãàåìûå ïåðåâîäû ïèñåì ñíàáæåíû ñíîñêàìè-êîììåíòàðè-

ÿìè. Îíè âñå ïðèíàäëåæàò ïåðó ðåäàêòîðîâ-ñîñòàâèòåëåé ýòîé êíèãè.

Ýòíîíèìèêà, êîòîðàÿ áûëà â îáèõîäå åùå â ïåðâûå äåñÿòèëåòèÿ

XX â., îòëè÷àåòñÿ îò íûíåøíåé. Â ïèñüìàõ íàçâàíèÿ íàðîäîâ è

ÿçûêîâ ñîõðàíåíû â òîé ñòàðîé ôîðìå, â êàêîé óïîòðåáëÿë èõ àâ-

òîð. Ëèøü â òåõ ÷àñòÿõ êíèãè, êîòîðûå íàïèñàíû ðåäàêòîðàìè, èñ-

ïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå ýòíîíèìû. Ñëåäîâàòåëüíî, êîãäà â ïèñü-

ìàõ ãîâîðèòñÿ î âîòÿêàõ èëè ÷åðåìèñàõ, ðå÷ü èäåò, ñîîòâåòñòâåííî,

îá óäìóðòàõ èëè ìàðèéöàõ.

Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â íà÷àëå XX â. ýòíîíèìèêà íàðîäîâ

Ðîññèè íà ôèíñêîì ÿçûêå íå áûëà åùå âïîëíå óñòîÿâøåéñÿ. Êîëå-

áàíèÿ â ýòîì íàáëþäàþòñÿ òàêæå è ó Õîëüìáåðãà. Â ôèíñêèõ òåê-

ñòàõ ïèñåì ïðàâîïèñàíèå ýòíîíèìîâ ñîõðàíåíî â òîé æå ôîðìå, â

êàêîé îíà áûëà â îðèãèíàëå.

Ñòèëü ïèñåì Óíî Õîëüìáåðãà áûë ýìîöèîíàëüíî âûðàæåííûì;

â ñâÿçè ñ ýòèì ïðè èõ ïåðåâîäå ïðåäóñìàòðèâàëîñü ó÷èòûâàòü òàêóþ

îñîáåííîñòü è ìåñòàìè äåëàòü ïåðåâîäû, áëèçêèå ê áóêâàëüíûì.

Â 1911 ã. ïóòåâûå ïèñüìà â ãàçåòå «Turun Sanomat» áûëè îïóáëè-

êîâàíû áåç ôîòîãðàôèé. Èëëþñòðàöèÿìè ê ïèñüìàì äàííîé ýêñïå-

äèöèè ðåäàêòîðàìè áûë âûáðàí ðÿä ôîòîãðàôèé èç ìîíîãðàôèè

Õîëüìáåðãà, ïîñâÿùåííîé òðàäèöèîííîé ðåëèãèè ïåðìñêèõ íàðî-

äîâ.1 Ìàòåðèàëû æå ñëåäóþùåé ýêñïåäèöèè â ãàçåòå «Uusi Aura»

øëè ñ ôîòîãðàôèÿìè. Òå æå èëëþñòðàöèè èñïîëüçóþòñÿ â ïèñüìàõ

1913 ã. è â ýòîé êíèãå. Ñëåäîâàòåëüíî, âñå ïðåäñòàâëåííûå çäåñü ñ

ïèñüìàìè ôîòîãðàôèè ñäåëàíû ñàìèì Õîëüìáåðãîì. Îí òàêæå è

àâòîð àííîòàöèé ê ôîòîãðàôèÿì.

Êàê èçâåñòíî, Õîëüìáåðã ôåííèçèðîâàë ñâîþ ôàìèëèþ â 1927 ã.

Ïîñêîëüêó âñå åãî ðîññèéñêèå ýêñïåäèöèè áûëè ïðåäïðèíÿòû äî

ýòîãî ñîáûòèÿ, â äàííîé êíèãå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ åãî ïåðâîíà-

÷àëüíàÿ ôàìèëèÿ.

×àñòè÷íûå ïåðåâîäû òðåõ ïèñåì Õîëüìáåðãà, îïóáëèêîâàííûå â

ãàçåòå «Turun Sanomat» çà 15 èþíÿ, 6 àâãóñòà è 26 àâãóñòà 1911 ã.,

èìåþòñÿ â êíèãå Ð.Ð. Ñàäèêîâà è Ê.Õ. Õàôèç, îïóáëèêîâàííîé â

2010 ã.2 Ñ ëþáåçíîãî ðàçðåøåíèÿ àâòîðîâ îíè èñïîëüçîâàíû ïðè

ïåðåâîäå è â íàñòîÿùåì èçäàíèè.

Â õîäå ðàáîòû íàä ýòèì ñáîðíèêîì íàêîïèëîñü íåìàëî íåâû-

ðàæåííûõ áëàãîäàðíîñòåé çà òó ïîìîùü, êîòîðàÿ áûëà îêàçàíà

ðåäàêòîðàì-ñîñòàâèòåëÿì íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà.

Ïðåæäå âñåãî, âûðàæàåì ñâîþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ÷àñòíûì

ëèöàì, òàê èëè èíà÷å ñîäåéñòâîâàâøèì ïåðåâîäó ïèñåì íà ðóñ-

ñêèé ÿçûê. Â ñáîðå ìàòåðèàëîâ áûëè èñïîëüçîâàíû ôîíäû Íàöè-

îíàëüíîé áèáëèîòåêè Ôèíëÿíäèè, àðõèâîâ ôîëüêëîðà è ëèòåðà-

òóðû Ôèíñêîãî Ëèòåðàòóðíîãî Îáùåñòâà, Íàöèîíàëüíîãî Àðõèâà

Ôèíëÿíäèè, Ìóçåéíîãî Âåäîìñòâà Ôèíëÿíäèè, Ôèííî-Óãîðñêî-

ãî Îáùåñòâà è Ìóçåÿ Õåëüñèíêñêîãî Óíèâåðñèòåòà. Âûðàæàåì

íàøó ïðèçíàòåëüíîñòü ýòèì îðãàíèçàöèÿì è èõ ñîòðóäíèêàì. Ìû

òàêæå áëàãîäàðíû íàñëåäíèêàì Óíî Õîëüìáåðãà-Õàðâû çà ðàçðå-

øåíèå îïóáëèêîâàòü ïèñüìà. Âûðàæàåì òàêæå íàøó ïðèçíàòåëü-

íîñòü èçäàòåëüñòâó «Åâðîïåéñêèé Äîì», ãîòîâîìó âûïóñòèòü â ñâåò

î÷åðåäíîå èçäàíèå ñåðèè «Ôèíëÿíäèÿ â Ðîññèè». Íàêîíåö, íî íå

â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, íàøà áëàãîäàðíîñòü íàïðàâëåíà Ôîíäó

«Êîíå», ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà êîòîðîãî ñäåëàëà âîçìîæíûì îñó-

ùåñòâëåíèå ýòîãî ïðîåêòà.

1 Holmberg, U.,  Permalaisten uskonto. Suomensuvun uskonnot, IV. Porvoo:

WSOY, áåç ãîäà èçäàíèÿ.

2 Ñàäèêîâ, Ð.Ð., Õàôèç, Ê.Õ., Ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ è îáðÿäû óäìóðòîâ
Ïåðìñêîé è Óôèìñêîé ãóáåðíèé â íà÷àëå XX âåêà (ýêñïåäèöèîííûå ìàòåðè-
àëû Óíî Õîëüìáåðãà). Óôà: Èíñòèòóò ýòíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÓÍÖ

ÐÀÍ, 2010.
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TOIMITTAJIEN

SAATESANAT

Uno Holmberg (vuodesta 1927 Uno Harva) kuului 20. vuosisadan

alkupuoliskon Suomessa ns. kansallisten tieteiden alalla tutkijoiden

kärkijoukkoon. Hän tuli tunnetuksi muinaissuomalaisten maailman-

katsomuksen ja uskonnollisten käsitysten sekä yleensäkin vanhakantaisen

agraariyhteiskunnan henkisen kulttuurin tutkijana. Aikaa Holmbergin

teoksista ovat kuitenkin parhaiten kestäneet ne, joissa hän käsittelee

muiden suomalais-ugrilaisten kansojen esikristillisiä uskomuksia ja

mytologiaa ja jotka hän kirjoitti nojautuen paljolti itse Venäjällä ja

Suomen Lapissa kokoamaansa aineistoon.

Holmberg harjoitti myös tieteen kansantajuistamista. Esimerkkinä

tästä ovat viisitoista sanomalehdille kirjoitettua matkakirjettä, joissa

hän kuvasi udmurttien ja marilaisten luo vuosina 1911 ja 1913 tekemiään

tutkimusmatkoja. Nuo kirjeet ovat tämän kirjan pääsisältönä. Ne

ilmestyivät alun perin turkulaisissa sanomalehdissä Turun Sanomat ja

Uusi Aura.

Maailmankielille tehtyjen käännösten kautta Uno Holmberg-Harvan

uskontotieteelliset tutkimustulokset ovat melko laajalti tunnettuja myös

Venäjällä toimiville tutkijoille. Samanaikaisesti kuitenkin tiedetään vain

vähän hänen sikäläisten kenttätöidensä kulusta. Matkakirjeiden avulla

pyrimme tältä osin täydentämään Holmbergin tutkijakuvaa. Venäjältä

lähetetyt kirjeet tuovat tähän lisävalaistusta. Samalla ne voivat laventaa

kirjoittajansa henkilökuvaakin. Matkakirjeisiin sisältyy verrattain paljon

etnografista tietoutta; vaikka kirjeet oli suunnattu suurelle lukevalle

yleisölle, niillä on silti tieteellistäkin kiinnostavuutta.

Uno Holmbergin Venäjän matkoista kuluneiden noin sadan vuoden

aikana fennougristiikka on edistynyt tuntuvasti. Tästä syystä eräät

hänen käsityksensä ovat nykypäivän tietämyksen valossa vanhentuneita.

Holmbergin aikoihin verrattuna esimerkiksi suomalais-ugrilaisen

kieliyhteisön pirstoutumisen ajoitusta koskevat käsitykset ovat tuntuvasti

muuttuneet — kielten jakautumisia on yleensä jouduttu siirtämään ajassa

tuntuvasti taaksepäin.

Holmbergin kirjeet ovat olleet melko hankalasti tavoitettavissa —

sadan vuoden takaisia sanomalehtiä on voinut lukea lähinnä vain

mikrofilmeiltä eräissä tieteellisissä laitoksissa. Lisäksi luettavuutta

vaikeuttaa paikoin heikkolaatuinen painojälki ja goottilaiset kirjaintyypit

ovat monille nykyajan lukijoista outoja. Näiden seikkojen vuoksi,

parantaaksemme kirjeiden saatavuutta suomalaisillekin lukijoille,

katsoimme aiheelliseksi ottaa venäjänkielisten käännösten ohella samaan

julkaisuun myös kirjeiden suomenkieliset versiot.

Matkakirjeiden ensimmäisestä julkaisusta kuluneiden sadan vuoden

aikana suomen kieli on muuttunut ja kehittynyt. Tämä näkyy selvänä

mm. välimerkeissä: Holmbergin nuoruuden aikaan niiden käytön säännöt

olivat ainakin käytännössä vielä melko vakiintumattomat. Kun näillä

seikoilla ei kuitenkaan ole vaikutusta ymmärrettävyyteen, kirjeiden

kieliasua ei ole uudelleenjulkaisua varten muutettu. Vain selvät ladon-

tavirheet on korjattu ja “kaksois-veet” (w) on muutettu yksinkertaisiksi.

Kirjeisiin liittyy alaviitteinä olevia kommentteja. Kaikki alaviitteet

ovat toimittajien laatimia.

Nykyisin käytössä olevat kansojen nimet poikkeavat osittain 20.

vuosisadan alussa käytössä olleista nimityksistä. Kirjeissä olevat kansojen

nimet on säilytetty Holmbergin käyttämissä muodoissa. Kun kirjeissä

puhutaan votjakeista ja tsheremisseistä, kysymys on siis udmurteista ja

mareista. Nykyaikaisia kansojen nimiä käytetään vain kirjan niissä

osissa, jotka ovat toimittajien kirjoittamia. On myös huomattava, että

20. vuosisadan alun suomen kielessä Venäjän kansojen nimet eivät

olleet vielä täysin vakiintuneet. Myös Holmbergin käytäntö horjuu

tässä suhteessa.

Turun Sanomissa vuonna 1911 julkaistut matkakirjeet ilmestyivät

kuvituksetta. Tätä matkaa koskevien kirjeiden kuvitukseksi olemme

valinneet joukon valokuvia Holmbergin permiläiskansojen uskontoa

käsittelevästä monografiasta.3 Uuden Auran kaksi vuotta myöhemmin

julkaisemissa kirjeissä oli mukana tutkijan ottamia kuvia ja vuoden

1913 matkan osalta tässä kirjassa käytetäänkin kirjekohtaisesti samaa

kuvitusta kuin alkuperäisessä lehtijulkaisussa. Kumpaankin tutki-

3 Holmberg, U., Permalaisten uskonto. Suomensuvun uskonnot, IV. Porvoo:
WSOY, ilman julkaisuvuotta.
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musmatkaan liittyvät valokuvat ovat kaikki Uno Holmbergin itsensä

ottamia. Myös kuvien selitykset ovat hänen laatimiaan.

Holmberg suomalaisti sukunimensä vuonna 1927. Koska hänen

Venäjän-matkansa tapahtuivat jo tuota aikaisemmin, tässä kirjassa

käytetään hänen alkuperäistä sukunimeään.

Turun Sanomissa 15. heinäkuuta sekä 6. ja 26. elokuuta vuonna

1911 ilmestyneiden Holmbergin kolmen matkakirjeen osittaiset

käännökset venäjän kieleen on julkaistu Ranus Sadikovin ja Kirsi

Hafeezin vuonna 2010 ilmestyneessä kirjassa.4 Heidän ystävällisellä

suostumuksellaan kyseisiä venäjännöksiä on käytetty apuna tätä kirjaa

laadittaessa.

Kirjan toimittajina tunnemme moniin suuntiin kiitollisuudenvelkaa

siitä avusta, jota olemme työmme eri vaiheissa saaneet. Ennen kaikkea

haluamme lausua sydämellisen kiitoksemme kaikille niille henkilöille,

jotka tavalla tai toisella ovat myötävaikuttaneet kirjeiden kääntämiseen

venäjän kielelle. Kirjassa on käytetty Kansalliskirjaston, Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkiston ja kansanrunousarkiston,

Kansallisarkiston, Museoviraston, Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja

Helsingin yliopistomuseon aineistoja. Kiitämme saamastamme avusta

näitä organisaatioita ja niiden henkilökuntaa. Samoin kiitämme Uno

Holmberg-Harvan perikuntaa luvasta kirjeiden julkaisemiseen.

Mielihyvää on tuottanut yhteistyö pietarilaisen Jevropeiski Dom

kustantamon kanssa ja se, että tämä kirja ilmestyy osana sen sarjaa

Finljandija v Rossii. Lopuksi lausumme erityiset kiitoksemme Koneen

Säätiölle, jonka taloudellinen tuki on mahdollistanut tämän hankkeen

toteuttamisen.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ñ. Ëàëëóêêà, Ò.Ã. Ìèííèÿõìåòîâà, Ð.Ð. Ñàäèêîâ

Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû XIX â. â Ôèíëÿíäèè ðàçâåðíóëîñü äâèæå-

íèå ôåííîìàíîâ — ðàäèêàëüíûõ ïàòðèîòîâ, — íàïðàâëåííîå íà

ñòðîèòåëüñòâî ôèíñêîé èäåíòè÷íîñòè è ïîëèòè÷åñêîé íàöèè. Ïà-

ðàëëåëüíî ñ ïîäúåìîì ôèíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ â

àêàäåìè÷åñêèõ êðóãàõ íàøëà ñâîå ðàçâèòèå ìûñëü î òîì, ÷òî èìåí-

íî Ôèíëÿíäèÿ äîëæíà ñòàòü öåíòðîì ôèííî-óãîðñêèõ èññëåäîâà-

íèé. Äëÿ ïëåÿäû ó÷åíûõ îñîçíàíèå ñâîåãî ôèííî-óãîðñêîãî ïðîèñ-

õîæäåíèÿ ñòàëî îäíèì èç ýëåìåíòîâ, íà êîòîðûõ ñòðîèòåëüñòâî

íàöèè äîëæíî áûëî áàçèðîâàòüñÿ. Îñíîâíûìè èíñòðóìåíòàìè, ñ

ïîìîùüþ êîòîðûõ ýòè ó÷åíûå ó÷àñòâîâàëè â íàöèåñòðîèòåëüñòâå,

ñòàëè ÿçûêîçíàíèå, ýòíîãðàôèÿ è àðõåîëîãèÿ. Ìíîãèå èç íèõ áûëè

óáåæäåíû, ÷òî ÿçûêè è êóëüòóðíîå íàñëåäèå ðîäñòâåííûõ íàðîäîâ

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñâîåãî ðîäà àðõèâ îáùèõ äðåâíîñòåé ôèííî-

óãîðñêèõ ïëåìåí.5 Áåç ñâåäåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ýòèì õðàíèëè-

ùåì, êàê ïîëàãàëè, èñòîðèÿ ôèííîâ îñòàâàëàñü áû íåïîëíîé. Áëà-

ãîäàðÿ ìîäåðíèçàöèè, â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû XIX â. áûëà

ñîçäàíà ñâîÿ ôèíëÿíäñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èñ-

ñëåäîâàíèé íàöèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòè. Äåñÿòêè ó÷åíûõ îòïðà-

âèëèñü â Ðîññèþ äëÿ èçó÷åíèÿ ðîäñòâåííûõ äëÿ ôèííîâ ÿçûêîâ è

êóëüòóð.

Îáû÷íîé ïðàêòèêîé äëÿ ýòèõ èññëåäîâàòåëåé-ïóòåøåñòâåííè-

êîâ ñòàëî òî, ÷òî, ïðåáûâàÿ â ðåãèîíàõ ïðîæèâàíèÿ ôèííî-óãîð-

ñêèõ íàðîäîâ, îíè çíàêîìèëè ñî ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè è øèðîêóþ

÷èòàòåëüñêóþ ïóáëèêó — îíè ïèñàëè â ôèíñêèå ãàçåòû ïóòåâûå

ïèñüìà. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ìíîãèõ íàïèñàíèå òàêèõ ïèñåì áûëî
4 Ñàäèêîâ, Ð.Ð.,  Õàôèç, Ê.Õ., Ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ è îáðÿäû óäìóðòîâ

Ïåðìñêîé è Óôèìñêîé ãóáåðíèé â íà÷àëå XX âåêà (ýêñïåäèöèîííûå ìàòåðè-
àëû Óíî Õîëüìáåðãà). Óôà: Èíñòèòóò ýòíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÓÍÖ
ÐÀÍ, 2010.

5 Ñì.: Salminen, T., Aatteen tiede. Suomalais-Ugrilainen Seura 1883–2008.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. Ñ. 16–17, 206.
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òàêæå è íåìàëîâàæíûì ñïîñîáîì ïîäðàáàòûâàòü. Íî îäíîâðåìåí-

íî ýòè ó÷åíûå âûïîëíÿëè è ïàòðèîòè÷åñêóþ ìèññèþ ñîçäàíèÿ äëÿ

ìàññîâîãî ÷èòàòåëÿ êàðòèíû ïðåäûñòîðèè ôèííîâ: â ïèñüìàõ, ñðå-

äè ïðî÷åãî, ðàññêàçûâàëîñü î ôèííî-óãîðñêèõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ,

î äðåâíîñòÿõ ôèííîâ. Íåðåäêî â íèõ èçëàãàëèñü è ìèôè÷åñêèå

ïðåäñòàâëåíèÿ î äðåâíåì, íî çàòåì ïîòåðÿííîì ïåðèîäå ôèííî-

óãîðñêîãî âåëè÷èÿ è ðàñöâåòà. Òàêèå èäåè, ñâÿçàííûå ñ äåéñòâè-

òåëüíûì èëè âîîáðàæàåìûì «çîëîòûì âðåìåíåì», áûëè, î÷åâèäíî,

íàïðàâëåíû íà óêðåïëåíèå â øèðîêèõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ ôèíñêîãî

ñàìîñîçíàíèÿ è ïðîáóæäåíèÿ â íèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ. Äóìà-

åòñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âíåñëà ñâîþ

ëåïòó â òî, ÷òî ôèíñêîå íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå ñòàëî ìàññîâûì.6

Òàêèì îáðàçîì, â ñâîåé íàó÷íîé ðàáîòå íàä òåìàòèêîé, íîñÿùåé

ÿâíûé íàöèîíàëüíûé îòòåíîê, ó÷åíûå íåðåäêî ñòàëêèâàëèñü ñ ñè-

òóàöèÿìè, â êîòîðûõ îíè âûíóæäåíû áûëè èñêàòü áàëàíñ ìåæäó

òðåáîâàíèÿìè íàóêè è ñîáñòâåííûìè ÷óâñòâàìè ïëåìåííîãî ðîä-

ñòâà. Â ïóáëèöèñòèêå òàêèõ îãðàíè÷åíèé áûëî ìåíüøå, è àâòîðû

ìîãëè äàòü áîëüøå ïðîñòðàíñòâà ñâîèì ëè÷íûì ìíåíèÿì è ïðè-

ñòðàñòèÿì.

Óíî Õîëüìáåðã ñîâåðøèë ñâîè ýêñïåäèöèè â Ðîññèþ â 1910-å ãã.,

ò.å. íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ñïóñòÿ ïîñëå òîãî, êàê ïîäíÿëàñü øèðî-

êàÿ âîëíà ôèíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîáóæäåíèÿ. Íî ÷òî êàñàåòñÿ

åãî îòíîøåíèÿ ê ýòíè÷åñêèì ñòðåìëåíèÿì ôèííîâ, åãî ìîæíî ñ÷è-

òàòü ïîçäíèì ôåííîìàíîì. Ýòî è íå ñëó÷àéíî — åãî àêàäåìè÷åñêàÿ

è îáùåñòâåííàÿ èäåíòè÷íîñòè ñôîðìèðîâàëèñü â îáñòàíîâêå Âåëè-

êîãî êíÿæåñòâà Ôèíëÿíäñêîãî ðóáåæà XIX è ÕÕ ââ., êîãäà â îáùå-

ñòâå ïðîèñõîäèëî ìîùíîå ïðîòåñòíîå áðîæåíèå, ïîäúåì ôèíñêîãî

íàöèîíàëèçìà, âûçâàííûé ðóñèôèêàòîðñêèìè ñòðåìëåíèÿìè öàð-

ñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ìîëîäîé Õîëüìáåðã òÿãîòåë ê ìëàäîôèííàì,

ê ïàðòèè ëèáåðàëüíîãî áóðæóàçíîãî òîëêà, òðåáóþùåé ïðåêðàùå-

íèÿ ðóñèôèêàòîðñêîé ïîëèòèêè è âîññòàíîâëåíèÿ êîíñòèòóöèîí-

íîãî ïîðÿäêà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ãàçåòíûå êîððåñïîíäåíöèè Õîëüì-

áåðãà óðàâíîâåøåííûå, áåç ïðåäâçÿòîñòåé — õîòÿ îí è íå ñêðûâàåò,

íà ÷üåé ñòîðîíå íàõîäÿòñÿ åãî ñèìïàòèè. Íî â ëþáîì ñëó÷àå, ÷èòàÿ

ïèñüìà Õîëüìáåðãà, ñëåäóåò ïîìíèòü î ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè íà

ðîäèíå èõ àâòîðà. Íî îáðàòèìñÿ òåïåðü ê åãî áèîãðàôèè è íàó÷íîé

äåÿòåëüíîñòè.

Óíî Õîëüìáåðã ðîäèëñÿ â 1882 ãîäó; äåòñòâî åãî ïðîøëî â óñàäü-

áå ñåëüñêîãî ñâÿùåííèêà íà þãî-çàïàäå Ôèíëÿíäèè.7 Â ñåìüå, êî-

òîðàÿ áûëà ìíîãîäåòíîé, ãîâîðèëè è íà øâåäñêîì, è íà ôèíñêîì

ÿçûêå. Îòåö, ïàñòîð Ãóñòàâ Õîëüìáåðã, ïîä âëèÿíèåì ôåííîìàíñ-

êèõ èäåé, îïðåäåëèë ñâîèõ äåòåé â ôèííîÿçû÷íûå øêîëû. Ïóòü

Óíî Õîëüìáåðãà ê çíàíèÿì íà÷àëñÿ â 1892 ã., êîãäà åãî îòïðàâèëè â

ôèíñêèé ëèöåé â ã. Òóðêó. Ýêçàìåí íà àòòåñòàò çðåëîñòè îí ñäàë â

1902 ã. è ïîñëå ýòîãî, ñëåäóÿ ïðèìåðó îòöà, çàïèñàëñÿ íà òåîëîãè-

÷åñêèé ôàêóëüòåò Õåëüñèíêñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Êóðñ òåîëîãè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ áûë çàâåðøåí â êîíöå 1906 ã. è â

íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà Õîëüìáåðã áûë ðóêîïîëîæåí â ñàí ñâÿ-

ùåííèêà. Îí áûë íàçíà÷åí ïîìîùíèêîì ïàñòîðà â îäíîì èç ñåëü-

ñêèõ ïðèõîäîâ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñòðàíû. Ïðîðàáîòàâ òàì îäèí

ãîä, îí ïðèíÿë ðåøåíèå îñòàâèòü êàðüåðó ñâÿùåííèêà è âåðíóòüñÿ

â óíèâåðñèòåò äëÿ ïîëó÷åíèÿ âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî

ïîâîäó ïðè÷èí ýòîãî ïîâîðîòà íà åãî æèçíåííîì ïóòè èìåþòñÿ

ðàçíûå òðàêòîâêè. Ïðåäïîëàãàþò, â ÷àñòíîñòè, ÷òî ìîëîäîé ñâÿ-

ùåííèê èñïûòûâàë ìîùíûé äóõîâíûé êðèçèñ. Îäíàêî ïðåäñòàâ-

ëÿåòñÿ, ÷òî, åùå áóäó÷è ñòóäåíòîì òåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,

Õîëüìáåðã ïðîÿâëÿë èíòåðåñ ê ðàçíûì ôîðìàì ðåëèãèîçíîé æèç-

íè, êîòîðûå èìåííî áûëè íàó÷íûìè. Â òå ãîäû, êàê îí ñàì ïîçæå

âñïîìèíàë, èíòåðåñ ê íàóêå ó íåãî ïðîáóäèëñÿ âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ

òîìó, ÷òî îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ ñîöèîëîãîì Ýäâàðäîì Âåñòåðìàðêîì,

ñ åãî òðóäàìè.8 Õîòÿ Õîëüìáåðã îòêàçàëñÿ îò äîëæíîñòè ñâÿùåííè-

êà, îí, î÷åâèäíî, åùå äîëãî ñîõðàíÿë ñâîè ïðåæíèå õðèñòèàíñêèå

óáåæäåíèÿ.

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïî âîçâðàùåíèþ â íà÷àëå 1908 ã. â Õåëüñèí-

êñêèé óíèâåðñèòåò Õîëüìáåðã ïåðâûì â Ôèíëÿíäèè ïðîøåë êóðñ

îáó÷åíèÿ, íàïðàâëåííûé íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ìîæ-

íî îõàðàêòåðèçîâàòü ïîëíîñòüþ êàê ðåëèãèîâåä÷åñêîå. Ïîñêîëüêó

òàêàÿ ñïåöèàëüíîñòü íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ôè-

6 Ñîãëàñíî èçâåñòíîé ïåðèîäèçàöèè Ìèðîñëàâà Ãðîõà, íàöèîíàëüíîå
äâèæåíèå ôèííîâ â 1870–80 ãã. ïåðåøëî â ôàçó, â êîòîðîé îíî ïðèîáðåëî
ìàññîâîå îáùåñòâåííîå çâó÷àíèå  (Hroch, Ì., Social Preconditions of National
Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic
Groups among the Smaller European Nations. Cambridge: Cambridge University
Press, 1985. Ñ. 62–75).

7 Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ïðèâåäåííûõ íèæå áèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ
ÿâëÿþòñÿ: «Yliopistomme uusin dosentti», Ylioppilaslehti, 1915, ¹ 14 (25
àïðåëÿ);  Anttonen, V., Uno Harva ja suomalainen uskontotiede. Helsinki: SKS,
1987; <http://fi.wikipedia.org/wiki/Uno_Harva>.

8 «Turussa tutkitaan», Kuva, 1941, ¹ 3. Ñ. 6.
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ëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà íå ïðåïîäàâàëàñü è â òî âðåìÿ ðåëèãèîâåäå-

íèå â óíèâåðñèòåòå âîîáùå ïðåäñòàâëåíî íå áûëî, åìó ïðèøëîñü

âûáèðàòü ñåáå ïðåäìåòû è êóðñû ëåêöèé ïî ðàçíûì ñïåöèàëüíîñ-

òÿì íà ôàêóëüòåòå. Çà îäèí ãîä îí ñóìåë ñäàòü íóæíûå ýêçàìåíû.

Ãëàâíûìè ïðåäìåòàìè â åãî âòîðîì âûñøåì îáðàçîâàíèè áûëè ïðàê-

òè÷åñêàÿ è òåîðåòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ. Êðîìå òîãî, â åãî àòòåñòàò

âõîäèëè òàêæå ôîëüêëîðèñòèêà è ïîëèòýêîíîìèÿ. Åãî ïðåïîäàâà-

òåëÿìè â óíèâåðñèòåòå áûëè, â ÷àñòíîñòè, íàçâàííûé âûøå Âåñòåð-

ìàðê, ôîëüêëîðèñò Êààðëå Êðîí è ÿçûêîâåä Ýìèëü Ñåòÿëÿ. Ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà Õîëüìáåðã ïðîäîëæèë óíè-

âåðñèòåòñêóþ ó÷åáó â êà÷åñòâå àñïèðàíòà ïî ôîëüêëîðèñòèêå.

Ýêñïåäèöèÿ 1911 ã.

Íà ïðîòÿæåíèè 1910 ã. ëèíèÿ äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ ïîèñêîâ Óíî

Õîëüìáåðãà ïðèîáðåëà ÷åòêóþ îðèåíòàöèþ — â ñôåðå åãî ðåëèãèî-

âåä÷åñêèõ èíòåðåñîâ âîñòî÷íîå ôèííî-óãîðñêîå íàïðàâëåíèå ñòàëî

îïðåäåëÿþùèì. Â ïèñüìàõ, àäðåñîâàííûõ ïðîôåññîðó Êðîíó âî

âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå 1910 ã. â Ïñêîâå è Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãå, Õîëüìáåðã ñîîáùàåò, ÷òî èçó÷àåò ðóññêèé ÿçûê è çíà-

êîìèòñÿ ñ ëèòåðàòóðîé, çàòðàãèâàþùåé ìèôîëîãèþ ïåðìñêèõ íà-

ðîäîâ è ìàðèéöåâ.9 Âìåñòå ñ òåì ñòàëî ÿñíî, ÷òî äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî

èçó÷åíèÿ äàííîé òåìàòèêè íåîáõîäèìû òàêæå ïåðâè÷íûå ìàòåðèà-

ëû è íåïîñðåäñòâåííîå çíàêîìñòâî ñ ýòèìè íàðîäàìè. Ïåðåä ìîëî-

äûì ó÷åíûì âñòàë âîïðîñ î ñîâåðøåíèè íàó÷íîé ýêñïåäèöèè ê

óäìóðòàì è ìàðèéöàì. Îêàçàëîñü, ÷òî ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó äëÿ

ðåàëèçàöèè òàêîãî ïëàíà áûëè ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü êàê Ôèííî-

Óãîðñêîå Îáùåñòâî, òàê è Êàíöëåð Õåëüñèíêñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Ïåðâàÿ äàëüíÿÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïîåçäêà Õîëüìáåðãà â Ðîñ-

ñèþ áûëà îñóùåñòâëåíà çà ñ÷åò óíèâåðñèòåòñêèõ ñðåäñòâ. Îí âûå-

õàë èç Õåëüñèíêè 22 ìàðòà 1911 ã. è ïîåçäêà ïðîäîëæàëàñü â îáùåé

ñëîæíîñòè ïî÷òè ïÿòü ìåñÿöåâ.10 Ïåðâûì åå ýòàïîì áûëà Êàçàíü,

êóäà Õîëüìáåðã ñëåäîâàë æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì ñ ïåðå-

ñàäêàìè â Ñ.-Ïåòåðáóðãå è Ìîñêâå.

Â Êàçàíü ïðèáûë Õîëüìáåðã â êîíöå ìàðòà è ïðîâåë òàì ïðè-

ìåðíî îäèí ìåñÿö, äîæèäàÿñü íà÷àëà ñóäîõîäíîãî ðå÷íîãî ñåçîíà.

Çà íåäåëè, ïðîâåäåííûå â Êàçàíè, ôèíñêèé ó÷åíûé ïîäãîòîâèëñÿ ê

ïîëåâîé ýêñïåäèöèè: èçó÷èë óäìóðòñêèé ÿçûê, ïîãðóçèëñÿ â ýòíî-

ãðàôè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, ïîñâÿùåííóþ óäìóðòàì è, æèâÿ â ðóñ-

ñêîé ñåìüå, óêðåïèë ñâîè ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ â ðóññêîì ÿçûêå.

Òîãäà æå îí ðàçðàáîòàë îêîí÷àòåëüíûé ìàðøðóò ïî ñåëüñêîé ìåñò-

íîñòè — ñ ó÷åòîì ñîâåòîâ, ïîëó÷åííûõ îò ñîòðóäíèêà Êàçàíñêîé

«èíîðîä÷åñêîé» ó÷èòåëüñêîé ñåìèíàðèè Èâàíà Ìèõååâà. Óäìóðò

ïî ïðîèñõîæäåíèþ, Ìèõååâ èìåë êîíòàêòû ñ ðàçíûìè òåððèòîðè-

àëüíûìè ãðóïïàìè ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ è ñóìåë ñîñðåäîòî÷èòü

âíèìàíèå Õîëüìáåðãà íà ìåñòíîñòÿõ, â êîòîðûõ ýòíè÷åñêèå òðàäè-

öèè åùå ñîáëþäàëèñü â íàèáîëåå àóòåíòè÷íîì âèäå.11

Îòêðûòêà îò ïðîôåññîðà Ýìèëÿ Ñåòÿëÿ, ïåðåäàííàÿ Õîëüìáåð-

ãîì ïðîôåññîðó òþðêñêèõ ÿçûêîâ Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà Íèêî-

ëàþ Êàòàíîâó, ïîìîãëà îòêðûòü ìíîæåñòâî äâåðåé â ÷óæîì ãîðî-

äå — áëàãîäàðÿ îòêðûòêå, Õîëüìáåðãó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîëó÷èòü

ñåáå íåîôèöèàëüíîãî êóðàòîðà â ëèöå Êàòàíîâà, ó÷åíîãî õàêàññêî-

ãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â ïèñüìàõ â Ôèíëÿíäèþ Õîëüìáåðã õàðàêòåðè-

çóåò Êàòàíîâà êàê âåñåëîãî, óñëóæëèâîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé çíàêî-

ìèë åãî ñ ïðåäñòàâëÿþùèìè äëÿ íåãî èíòåðåñ êàçàíñêèìè íàó÷íûìè

êðóãàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè. Ñ åãî ïîìîùüþ áûëè óñòàíîâëåíû è ñâÿ-

çè ñ óïîìÿíóòûì âûøå Ìèõååâûì è äðóãèì óäìóðòñêèì ñîòðóäíè-

êîì ó÷èòåëüñêîé ñåìèíàðèè, Àðêàäèåì Åìåëüÿíîâûì. Âî âðåìÿ

ïðåáûâàíèÿ â Êàçàíè Õîëüìáåðã òàêæå èìåë âîçìîæíîñòü ïîçíà-

êîìèòüñÿ ñ Ìèõàèëîì Õîìÿêîâûì, ñ âðà÷îì, çàòðàãèâàþùèì â ñâîåé

äèññåðòàöèè, ïîìèìî êðàíèîëîãèè, òàêæå è âîïðîñû ìèôîëîãèè è

ýòíîãðàôèè óäìóðòîâ.12

Íåñìîòðÿ íà ïðåäâàðèòåëüíóþ ÿçûêîâóþ ïîäãîòîâêó, çíàíèÿ

Õîëüìáåðãà â óäìóðòñêîì ÿçûêå îñòàâàëèñü, î÷åâèäíî, íàñòîëüêî

ýëåìåíòàðíûìè, ÷òî, áóäó÷è â äåðåâíÿõ, îáùàòüñÿ íà ýòîì ÿçûêå îí

ìîã òîëüêî îãðàíè÷åííî. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ÿçûêîì-ïîñðåä-

íèêîì áûë ðóññêèé — èíûìè ñëîâàìè, òðåáîâàëàñü ïîìîùü ìåñò-

íûõ æèòåëåé, êîòîðûå âëàäåëè è óäìóðòñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè.

9 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto, Kirjekokoelma
108:92:1-4. Â äàëüíåéøåì: SKS KiA Kirjekokoelma.

10 Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja XXIX (1915), Vuosikertomus
v. 1911. Ñ. 5. Â äàëüíåéøåì: SUSA.

11 Kansallisarkisto E.N.Setälä, saapuneet kirjeet (VAY5251), â äàëüíåéøåì:
ÊaÀ ENS; SUSA. Ñ. 5.

12 KaA ENS (VAY5251); SKS KiA Kirjekokoelma 108:92:6; Î Êàòàíîâå ñì.:
Geraci, R., Window on the East. National and imperial identities in late tsarist
Russia. Ithaca and London: Cornell University Press. Ñ. 309–41.
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Â òî æå âðåìÿ êàê ïå÷àòíûå ðàáîòû Õîëüìáåðãà, òàê è åãî ïîëåâûå

çàïèñêè ïîêàçûâàþò, ÷òî îí îáëàäàë íåìàëûì çàïàñîì óäìóðòñêèõ

òåðìèíîâ. Ïðè îïèñàíèè ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ è ýòíîãðàôè÷åñêèõ

ÿâëåíèé îí ïðåäïî÷èòàë äàâàòü êëþ÷åâûå ñëîâà â èõ îðèãèíàëüíîé

ôîðìå. Òàêîå æå ñòðåìëåíèå âèäíî è â åãî ðàáîòàõ, êàñàþùèõñÿ

ìàðèéöåâ.

Ïîëåâàÿ ÷àñòü ýêñïåäèöèè íà÷àëàñü 2 ìàÿ — Õîëüìáåðã ñåë íà

ïàðîõîä, ñëåäóþùèé â Ïåðìü. Äîïëûâ ïî Âîëãå è Êàìå äî Íèêîëî-

Áåðåçîâêè, îí âûñàäèëñÿ è óæå íà ïîäâîäå ïðåîäîëåë îñòàâøèéñÿ

80-âåðñòîâûé ïóòü äî ñâîåãî ïåðâîãî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ, äåðåâíè

Ñòàðàÿ Êèðãà íà ëåâîì áåðåãó ðåêè Áóé.13 Â àäìèíèñòðàòèâíîì

îòíîøåíèè ýòà óäìóðòñêàÿ äåðåâíÿ â òå âðåìåíà âõîäèëà â Áîëüøå-

ãîíäûðñêóþ âîëîñòü Îñèíñêîãî óåçäà Ïåðìñêîé ãóáåðíèè. Íûíåø-

íÿÿ äåðåâíÿ Êèðãà — ÷àñòü Êóåäèíñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Íàñåëåííûå ïóíêòû, â êîòîðûõ Õîëüìáåðã ïðîâåë èññëåäîâà-

íèÿ, ïîêàçàíû íà êàðòå. Íàçâàíèÿ äåðåâåíü äàþòñÿ íà êàðòå â èõ

ñîâðåìåííîì âèäå.

Ñòàðàÿ Êèðãà áûëà äîâîëüíî áîëüøîé äåðåâíåé. Ïî äàííûì

1904 ã., â íåé íàñ÷èòûâàëñÿ 151 äâîð ñ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ íàñåëå-

íèÿ 953 ÷åëîâåêà.14 Êàê îáúÿñíèëè Õîëüìáåðãó ñàìè æèòåëè Ñòà-

ðîé Êèðãè, èõ äåðåâíÿ îòíîñèëàñü ê ñòàðåéøèì óäìóðòñêèì äåðåâ-

íÿì â äàííîé ìåñòíîñòè. Ðÿä áëèçëåæàùèõ óäìóðòñêèõ äåðåâåíü

áûë îñíîâàí âûõîäöàìè èç Ñòàðîé Êèðãè.

Â ïèñüìå, àäðåñîâàííîì ïðîôåññîðó Êðîíó è äàòèðîâàííîì

7 ìàÿ, Õîëüìáåðã ïèøåò, ÷òî ïðèåõàë â óäà÷íîå âðåìÿ, ïîòîìó ÷òî

íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïðèåçäà â äåðåâíå ïðîâîäèëè ïðàçäíèê

ñåâà, ìíîãèå îáðÿäû êîòîðîãî åìó óäàëîñü ñôîòîãðàôèðîâàòü. Ê òî-

ìó æå â ñêîðîì âðåìåíè îæèäàëèñü è äðóãèå ïðàçäíèêè. Æèçíü

â äåðåâíå ïîêàçàëàñü íàñòîëüêî èíòåðåñíîé, ÷òî îí ïëàíèðîâàë

ïðîâåñòè â íåé, ïî êðàéíåé ìåðå, ïàðó ìåñÿöåâ. Îäíàêî íåêîòîðóþ

îçàáî÷åííîñòü âûçûâàëî îòíîøåíèå âëàñòåé. Õîëüìáåðã ïèøåò:

«Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë îòïðàâèëî öèðêóëÿðíîå ïèñüìî,

â êîòîðîì ïðèçûâàåòñÿ âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ôèíñêèìè èññëå-

äîâàòåëÿìè. ... Ñ ðóññêèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ÿ åùå íå âñòðå-
òèëñÿ, îíè æèâóò çà 12 âåðñò. ×åðåç íåäåëþ åäó ê íèì, ÷òîáû ïðåäúÿ-

âèòü ïàñïîðò. Íàäåþñü, ÷òî îòäåëàþñü îò íèõ. Åñëè òóò, â Ïåðìñêîé

ãóáåðíèè, áóäóò èçëèøíå ñòðîãèìè, ïåðåïðàâëþñü â ñòîðîíó Óôèì-

ñêîé ãóáåðíèè, ðàññòîÿíèå âñåãî ëèøü îêîëî òðåõ âåðñò».1513 SUSA. Ñ. 5. Â äîðåâîëþöèîííûõ èñòî÷íèêàõ íàçâàíèå äåðåâíè ïèøåòñÿ
ëèáî «Ñòàðàÿ Êûðãà», ëèáî «Ñóõàÿ Êûðãà».

14 Ñïèñîê íàñåëåííûõ ìåñò Ïåðìñêîé ãóáåðíèè. Ïåðìü: Ïåðìñêîå ãóáåð-
íñêîå çåìñòâî, 1905. Ñ. 133. 15 SKS KiA Kirjekokoelma 108:92:8.
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Íà ñàìîì äåëå ïðåáûâàíèå Õîëüìáåðãà â Ñòàðîé Êèðãå ïðîäîë-

æàëîñü îêîëî ìåñÿöà, îí óåõàë îòòóäà ëèáî â ñàìîì êîíöå ìàÿ, ëèáî

â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþíÿ. Îäíàêî ïðè÷èíîé åãî îòúåçäà ðàíüøå ïåð-

âîíà÷àëüíî íàìå÷åííîãî ñðîêà ñëóæèëè íå äåéñòâèÿ âîëîñòíûõ

÷èíîâíèêîâ, à ñëó÷àé ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè, î êîòîðîì Õîëüìáåðã

ðàññêàçûâàåò â êîíöå ïèñüìà ñ çàãëàâèåì «Ñòàðàÿ Êèðãà».

Èòàê, ñëåäóþùèå 2–3 íåäåëè îí ðàáîòàë â Áèðñêîì óåçäå Óôèì-

ñêîé ãóáåðíèè, â îñíîâíîì â äåðåâíÿõ Ìîæãà (Áàéãóçèíñêàÿ âî-

ëîñòü) è Êàéìàøàáàø (Íîâî-Êûðãèíñêàÿ âîëîñòü). Ñåãîäíÿ ýòè

äåðåâíè âõîäÿò â ßíàóëüñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí.

Ïåðâàÿ èç íàçâàííûõ äåðåâåíü ïðèìåðíî â 30 êèëîìåòðàõ ê þãî-

çàïàäó îò Êèðãè è íàõîäèòñÿ íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè îò ðåêè

Áóé. Ñîãëàñíî Õîëüìáåðãó, â Ìîæãå ïðîæèâàëè òîëüêî óäìóðòû,

íî â âåðñòå îò íåå íàõîäèëîñü áàøêèðñêîå ñåëåíèå, à ðóññêèõ íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ ïîáëèçîñòè îò íåå âîâñå íå áûëî. Î Êàéìàøàáàøå

îí ïèñàë, ÷òî ðÿäîì ñ ýòîé äåðåâíåé ïðîæèâàëè ðóññêèå íîâîñåëû,

îäíàêî íà óäìóðòîâ îíè îêàçûâàëè ìàëî âîçäåéñòâèÿ — â òî âðåìÿ

êàê òàòàðñêîå âëèÿíèå áûëî çàìåòíî âî âñåì.16

Êðîìå Ìîæãè è Êàéìàøàáàøà, â çàïèñêàõ Õîëüìáåðãà óïîìè-

íàþòñÿ äåðåâíè Êîíèãîâî, Ðàáàê, Ñóñàäû-Ýáàëàê è Ìóçÿêîâî Áèð-

ñêîãî óåçäà.17 Èç íèõ Êîíèãîâî, êîòîðàÿ ñîâñåì íåäàëåêî îò Ìîæ-

ãè, áûëà óäìóðòñêîé äåðåâíåé, à âñå îñòàëüíûå — ìàðèéñêèå.

Â ñâîåì ïóòåâîì îò÷åòå Õîëüìáåðã è óïîìèíàåò, ÷òî ïîñåùàë òàêæå

è ìàðèéñêèå äåðåâíè è èìåë â íèõ âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â òðåõ

îáðÿäàõ æåðòâîïðèíîøåíèÿ.18

Ñ ëåâîáåðåæüÿ ðåêè Áóé ïóòü èññëåäîâàòåëÿ ïðîäîëæàëñÿ ê óä-

ìóðòàì Ñòàðî-Þìüèíñêîé âîëîñòè Ìàìàäûøñêîãî óåçäà Êàçàí-

ñêîé ãóáåðíèè (íûí÷å ýòà òåððèòîðèÿ Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñïóá-

ëèêè Òàòàðñòàí). Èçâåñòíî, ÷òî Õîëüìáåðã ïðèåõàë òóäà 22 èþíÿ,

íî íàéòè ñâåäåíèÿ î òîì, êàê îí ïðåîäîëåë 200-êèëîìåòðîâîå ðàñ-

ñòîÿíèå îò áàññåéíà ðåêè Áóé ê óäìóðòàì íèæíåé Âÿòêè, íàì íå

óäàëîñü.19 Ïîõîæå, ÷òî è çäåñü íåìàëîå âëèÿíèå íà âûáîð èçó÷àå-

ìûõ äåðåâåíü îêàçûâàëè ñîâåòû Èâàíà Ìèõååâà — íåêèìè áàçîâû-

ìè ïîñåëåíèÿìè äëÿ èññëåäîâàòåëÿ ñëóæèëè ñåëî Îøòîðìà-Þìüÿ

è äåðåâíÿ Êàåíñàð (ïåðâîå èç íèõ — ðîäíîå ñåëî Ìèõååâà). Â ýòîì

æå êóñòå óäìóðòñêèõ ïîñåëåíèé, ïî-âèäèìîìó, îí ðàáîòàë òàêæå â

Âåðõíåé Þìüå, Ñòàðîé Þìüå, Ñòóäåíîì Êëþ÷å, Ñðåäíåì Êóìîðå

è Íûðüå.20

Åñëè âëèÿíèå õðèñòèàíñòâà íà óäìóðòîâ áàññåéíà Áóÿ îñòàâà-

ëîñü â öåëîì íåçíà÷èòåëüíûì, òî â íîâîé ìåñòíîñòè îíî áûëî óæå

çàìåòíî îùóòèìåå. Íà îñíîâå íàáëþäåíèé â Îøòîðìà-Þìüå Õîëüì-

áåðã îòìå÷àåò, âî-ïåðâûõ, ÷òî â Êàçàíñêîé ãóáåðíèè òàòàðñêîå âëè-

ÿíèå íà óäìóðòîâ ñèëüíîå âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ. Îäíàêî, ïî ñðàâ-

Æåðòâîïðèíîøåíèå ó ðåêè Áóé (Ñòàðàÿ Êèðãà) —

Buijoen uhri (Staraja Kirga)

16 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto: Harva U., Suomalais-
ugrilaisten kansojen mytologiaa sisältävä käsikirjoitus. Ñ. 64, 108. Â äàëüíåéøåì:
SKS KiA Harva.

17 SKS KiA Harva. Ñ. 106, 295, 298, 317. Â äàííîé ðóêîïèñè ýòè íàçâàíèÿ
äåðåâåíü ñëåäóþùèå: Êîíåãèí, Ðàáàê, Ñóñàäà è Ìóñàêîâî.

18 SUSA. Ñ. 5–6; Ñàäèêîâ, Ð.Ð., Õàôèç, Ê.Õ., Ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ è
îáðÿäû óäìóðòîâ Ïåðìñêîé è Óôèìñêîé ãóáåðíèé â íà÷àëå XX âåêà (ýêñïå-
äèöèîííûå ìàòåðèàëû Óíî Õîëüìáåðãà). Óôà: Èíñòèòóò ýòíîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ÓÍÖ ÐÀÍ, 2010. Ñ. 5, 8.

19 SUSA. Ñ. 6.
20 SKS KiA Harva. Ñ. 236, 254, 256, 279. Íàçâàíèå «Êàåíñàð» Õîëüìáåðã

äàåò â ôîðìå «Ñòàðàÿ Êàíèñàð».
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íåíèþ ñ óäìóðòàìè Âÿòñêîé ãóáåðíèè, êîòîðûå òîãäà áûëè óæå

ïî÷òè âñå êðåùåíûå, çäåøíèå óäìóðòû ñóìåëè ëó÷øå ñîõðàíèòü

ñâîè äðåâíèå âåðîâàíèÿ è èäîëîïîêëîíñòâî. Äàëåå, êàñàòåëüíî ðàñ-

ïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîñëàâíîé âåðû, îí ïèøåò, ÷òî «çäåñü òîæå ðóñ-

ñêî-õðèñòèàíñêîå âëèÿíèå äàåò çíàòü î ñåáå, ïîòîìó ÷òî ìèññèîíå-

ðû ðàáîòàþò óñåðäíî, à ñâÿùåííèêè, íå áåç ïîìîùè ñâåòñêîé

ïîëèöåéñêîé âëàñòè, ïûòàþòñÿ óíè÷òîæèòü ñâÿùåííûå ìåñòà, è

áîëüøèíñòâî íàðîäà çàïèñàíî â õðèñòèàíñêèé ïðèõîä. Íî õîòÿ ñåòü

ðóññêèõ öåðêâåé óæå äîâîëüíî ãóñòàÿ — â ýòîì ñåëå òîæå ñòîèò

îäíà — áîëüøèíñòâî èç ñâÿùåííûõ ðîù ïðîäîëæàåò ñòîÿòü íåòðî-

íóòûìè, è íàðîä ñîõðàíÿåò áîÿçëèâîå óâàæåíèå ê âåðå è îáðÿäàì,

íàñëåäîâàííûì îò îòöîâ».21 Ïî ñâåäåíèÿì Õîëüìáåðãà, æèòåëè äå-

ðåâíè Îøòîðìà-Þìüÿ, êðîìå ñâîèõ ïðàçäíèêîâ, ïðèíèìàëè ó÷àñ-

òèå òàêæå â êðóïíûõ æåðòâîïðèíîøåíèÿõ, ïðîâîäèìûõ â Íûðüå,

Ñòàðîé Þìüå è Ñòóäåíîì Êëþ÷å êàæäûé òðåòèé ãîä.22

Ñóäÿ ïî âñåìó, ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ â Ìàìàäûøñêîì óåçäå

ïðîäîëæàëèñü îò îäíîãî äî ïîëóòîðà ìåñÿöåâ. Ê òàêîìó âûâîäó

ìîæíî ïðèéòè íà îñíîâå òîãî, ÷òî â Ôèíëÿíäèþ Õîëüìáåðã âîçâðà-

òèëñÿ 15 àâãóñòà.23 Ñêîðåå âñåãî, åãî îáðàòíàÿ äîðîãà íà ðîäèíó øëà

ïî òîìó æå ìàðøðóòó, êàê â ìàðòå — ÷åðåç Êàçàíü è Ìîñêâó.

Â ñâîåì ïóòåâîì îò÷åòå Õîëüìáåðã îòìå÷àåò, ÷òî îñíîâíûìè åãî

öåëÿìè áûëè ïðîâåðêà èìåþùèõñÿ â ëèòåðàòóðå äàííûõ î ìèôîëîãèè

óäìóðòîâ è ñáîð íîâîãî ìàòåðèàëà. Ïðåæäå âñåãî, îí õîòåë îçíàêî-

ìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ äóøîé ÷åëîâåêà, èçó÷èòü

îáðÿäû ïî÷èòàíèÿ ïîêîéíûõ è âîîáùå îáðÿäû ïî÷èòàíèÿ, îñíîâàí-

íûå íà ðîäñòâå, ÷òî è çàíèìàåò öåíòðàëüíîå ìåñòî â ðåëèãèîçíîé

îáðÿäíîñòè óäìóðòîâ. Âî âðåìÿ ïîåçäêè åìó óäàëîñü ó÷àñòâîâàòü â

äåñÿòè ìíîãîëþäíûõ îáðÿäàõ æåðòâîïðèíîøåíèÿ. Êðîìå îïèñàíèé

æåðòâåííûõ ïðàçäíèêîâ, Õîëüìáåðã ñîáðàë â ñâîé àðõèâ ëåãåíäû, ñêàç-

êè, âåðîâàíèÿ è ñîòíþ åäèíèö ôîòîãðàôèé è ðèñóíêîâ.24

Íà ðîäèíå ïåðåä Õîëüìáåðãîì ñòîÿë âîïðîñ î òîì, â êàêîì íà-

ïðàâëåíèè åìó ðàçâèâàòü ñâîþ äàëüíåéøóþ àêàäåìè÷åñêóþ êàðüåðó.

Â êîíöå 1911 ã. îí çîíäèðîâàë óñëîâèÿ, êîòîðûå íóæíî âûïîëíèòü

äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîöåíòóðû ïî èñòîðèè ðåëèãèé íà òåîëîãè÷åñêîì ôà-

êóëüòåòå Õåëüñèíêñêîãî óíèâåðñèòåòà. Íî, êàæåòñÿ, ýòî íàïðàâëåíèå

â íåäîñòàòî÷íîé ìåðå ñîîòâåòñòâîâàëî åãî íàó÷íûì àìáèöèÿì, è

êîãäà ïîçæå ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü íà äîöåíòóðó, îí ïîäàë ñâîå

çàÿâëåíèå íå íà òåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, à íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè-

÷åñêîå îòäåëåíèå óíèâåðñèòåòà. Êàê óæå îòìå÷àëîñü, âî âòîðè÷íîì

(íåòåîëîãè÷åñêîì) îáðàçîâàíèè Õîëüìáåðãà ãëàâíûìè ó÷åáíûìè

ïðåäìåòàìè áûëè ïðàêòè÷åñêàÿ è òåîðåòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ. Òåïåðü,

ñ ó÷åòîì òîãî, êàêîå âàæíîå ìåñòî â åãî íàó÷íûõ çàíÿòèÿõ çàíèìàëî

èçó÷åíèå ôîëüêëîðà, â ïðîìåæóòêå ìåæäó ïåðâîé è âòîðîé ýêñïåäè-

öèÿìè îí äîâåë ñâîè ôîðìàëüíûå çíàíèÿ ïî ýòîìó ïðåäìåòó íà òîò

æå óðîâåíü, êàê è ïî ôèëîñîôèè.25

Â ðåçóëüòàòå ýêñïåäèöèè Õîëüìáåðã èìåë áîãàòûé ìàòåðèàë äëÿ

íàïèñàíèÿ äèññåðòàöèè. Íî, î÷åâèäíî, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàöèîíà-

ëèçàöèè ðàáîòû âñåîáúåìëþùàÿ òåìàòèêà, îõâàòûâàþùàÿ øèðîêèé

ñïåêòð ìèôîëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, áûëà íåæåëàòåëüíà. Ñîèñ-

êàòåëü è îñòàíîâèëñÿ íà áîëåå ñóæåííîé òåìå î ïðîèñõîæäåíèè è

ðàçâèòèè ïðåäñòàâëåíèé î äóõàõ âîäû ó ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ.26

Çàùèòà äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè ñîñòîÿëàñü 16 ìàÿ 1913 ã.

Ýêñïåäèöèÿ 1913 ã.

Â êîíöå ìàÿ — íà÷àëå èþíÿ 1913 ã., ò.å. âñêîðå ïîñëå çàùèòû,

Õîëüìáåðã îòïðàâëÿåòñÿ âî âòîðóþ ðîññèéñêóþ ýêñïåäèöèþ. Ýòà

ïîåçäêà áûëà öåëèêîì ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ ìàðèéöåâ. Î õîäå âòî-

ðîé ïîåçäêè ñîõðàíèëîñü íàìíîãî ìåíüøå ñâåäåíèé, ÷åì î ïåðâîé.

Áîëåå òîãî, ïîëåâûå çàïèñè Õîëüìáåðãà îò 1913 ã. ðàçðîçíåíû è íå

ñîáðàíû â åäèíóþ ðóêîïèñü, êàê çàïèñêè îò ïðåäûäóùåé ýêñïåäè-

öèè. Òåì íå ìåíåå, ñðåäè âñåõ ñâîèõ îïûòîâ ïîëåâîé ýòíîãðàôè÷å-

ñêîé ðàáîòû, ñàì ó÷åíûé íàèáîëåå âûñîêî îöåíèâàë èìåííî ýêñïå-

äèöèþ 1913 ã., è, ñïóñòÿ ãîäû, îõîòíåå âñåãî âîñïîìèíàë åå.27
21 SKS KiA Harva. Ñ. 157–58. Öåðêîâü â Îøòîðìà-Þìüå ñóùåñòâîâàëà, ïî

êðàéíåé ìåðå, óæå â ñåðåäèíå XIX â. (ñì.: Ñïèñêè íàñåëåííûõ ìåñò
Ðîññèéñêîé Èìïåðèè. XIV. Êàçàíñêàÿ ãóáåðíèÿ. Ñïèñîê íàñåëåííûõ ìåñò ïî
ñâåäåíèÿì 1859 ãîäà. Ñ.-Ïåòåðáóðã: Öåíòðàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, 1866. Ñ. 62).

22 SKS KiA Harva. Ñ. 165–66.
23 SUSA. Ñ. 6.
24 SUSA. Ñ. 6.

25 Anttonen 1987. Ñ. 50–51, 78–79, 164–65.
26 Äèññåðòàöèÿ íîñèëà çàãëàâèå: Wassergottheiten der Finnisch-Ugrischen

Völker.
27 Anttonen 1987. Ñ. 68.
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Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà øëà íå áåç ñëîæíîñòåé. Êàê Ôèííî-Óãîð-

ñêîå Îáùåñòâî, òàê è Õåëüñèíêñêèé óíèâåðñèòåò íå íàøëè âîç-

ìîæíîñòåé âûäåëèòü ñðåäñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íîâîé ýêñïåäè-

öèè. Âûõîäîì èç ïîëîæåíèÿ ñòàë àâàíñ àâòîðñêîãî ãîíîðàðà,

êîòîðûé èçäàòåëü ñåðèè êíèã ïî òðàäèöèîííûì ðåëèãèÿì ôèííî-

óãîðñêèõ íàðîäîâ âûïëà÷èâàë Õîëüìáåðãó.28

Èç Ôèíëÿíäèè Õîëüìáåðã ñëåäîâàë ïîåçäîì ÷åðåç Ñ.-Ïåòåðáóðã,

Âîëîãäó è Âÿòêó äî Ïåðìè, à îòòóäà ïðîåõàë âîäíûì ïóòåì äî Óôû. Â

ïî÷òîâîé îòêðûòêå, îòïðàâëåííîé îòòóäà 11 èþíÿ ïðîôåññîðó Êðîíó,

ïóòåøåñòâåííèê ñîîáùàåò, ÷òî óôèìñêèé ãóáåðíàòîð áûë âåñüìà ëþ-

áåçíûì è âûäàë åìó íóæíûå áóìàãè. Â òîò æå äåíü Õîëüìáåðã íàìåðåí

áûë âûåõàòü èç ãóáåðíñêîãî ãîðîäà â Áèðñêèé óåçä äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé. Äàëåå îí ñîîáùèë: «Ïîëó÷èë îò Êàðüÿëàéíå-

íà àäðåñ ÷åðåìèññêîãî æðåöà, êîòîðûé æåëàåò ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ

Ôèííî-Óãîðñêîìó Îáùåñòâó. Âíà÷àëå åäó íà ìåñòî åãî æèòåëüñòâà».29

Èç äðóãîé îòêðûòêè, äàòèðîâàííîé 17 èþíÿ è àäðåñîâàííîé ïðîôåñ-

ñîðó Ñåòÿëÿ, âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ðå÷ü, î÷åâèäíî, øëà î äåðåâíå ×àêè —

Õîëüìáåðã îòîñëàë ñâîåìó ïðåïîäàâàòåëþ ñåðäå÷íûé ïðèâåò èç ýòîé

íåáîëüøîé ìàðèéñêîé äåðåâíè, íàõîäÿùåéñÿ ó ðåêè Áåëîé â Àíäðååâ-

ñêîé âîëîñòè.30 Òàêèì îáðàçîì, ïåðâûé ýòàï ïîëåâîé ðàáîòû ó÷åíîãî

ïðîõîäèë íå î÷åíü äàëåêî îò òåõ ìåñòíîñòåé, ñ êîòîðûìè îí ïîçíàêî-

ìèëñÿ â õîäå ñâîåé ïðåäûäóùåé ýêñïåäèöèè.

Ïîìèìî ×àêè, îäíèì èç ìåñò ðàáîòû â Áèðñêîì óåçäå áûëà

òàêæå äåðåâíÿ ×åðëàê (×åðëàêîâà).31 Â íåé Õîëüìáåðã èìåë âîç-

Ïðîâåäåíèå æåðòâîïðèíîøåíèÿ àãà-êóðìàí ïåðåä âñïàøêîé

ïàðîâîãî ïîëÿ (×àêè) — Aga-kurman uhrin toimitus ennen

kesantokyntöön ryhtymistä (Tshaki)

28 Anttonen 1987. Ñ. 68. Õîëüìáåðã áûë àâòîðîì òðåõ òîìîâ ñåðèè êíèã
«Suomensuvun uskonnot»: Lappalaisten uskonto, Permalaisten uskonto è
Tsheremissien uskonto.

29 SKS KiA Kirjekokoelma 108:92:9. Â öèòàòå èìååòñÿ â âèäó äîöåíò
Ê.Ô. Êàðüÿëàéíåí, êîòîðûé â òå ãîäû áûë ñåêðåòàðåì Ôèííî-Óãîðñêîãî
Îáùåñòâà.

30 KaA ENS (VAY5239).  Â êîíöå XIX â. â ×àêè áûëî 26 äâîðîâ, äåðåâíÿ
íàõîäèëàñü â ïîëòîðû âåðñòàõ îò âîëîñòíîãî ïðàâëåíèÿ â Àíäðååâêå (Ñáîð-
íèê  ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé ïî Óôèìñêîé ãóáåðíèè. Òîì V. Áèðñêèé óåçä.
Óôà: Èçäàíèå Óôèìñêîé Ãóáåðíñêîé Çåìñêîé Óïðàâû, 1899.  Ñ. 15). Â ñåðåäè-
íå 1920-õ ãã. äåðåâíÿ ×àêè (Ïåòóõîâà) âõîäèëà â ñîñòàâ Èëèøåâñêîé âîëîñòè
Áèðñêîãî êàíòîíà (Íàñåëåííûå ïóíêòû Áàøêîðòîñòàíà. ×. III. Áàøðåñïóáëè-
êà, 1926. Óôà: Êèòàï, 2002. Ñ. 76). Ñåãîäíÿ ä. ×àêè óæå íå ñóùåñòâóåò.

31 Ïî äàííûì 1920 ã. â ×åðëàêå, êîòîðûé â òî âðåìÿ âõîäèë â Êàëìûêîâ-
ñêóþ âîëîñòü Áèðñêîãî êàíòîíà, áûëî 136 äâîðîâ ñ íàñåëåíèåì 700 ÷åë.
(Íàñåëåííûå ïóíêòû Áàøêîðòîñòàíà. Ñ. 84). Íûí÷å ×åðëàê ÷àñòü Äþðòþ-
ëèíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí.



26 27

ìîæíîñòü íàáëþäàòü è äîêóìåíòèðîâàòü îáùèííûé æåðòâåííûé

ðèòóàë, ïðàçäíèê ìåð-êÿñö, ñîáðàâøèé ó÷àñòíèêîâ èç íåñêîëüêèõ

äåðåâåíü. Â ìîíîãðàôèè î ðåëèãèè ìàðèéöåâ, âûïóùåííîé ãîä ñïóñ-

òÿ, Õîëüìáåðã ïîäðîáíî îïèñûâàåò ýòîò ìíîãîäíåâíûé ïðàçäíèê,

åãî ðàçíûå ôàçû.32 Íà îñíîâå óïîìèíàíèé â òîé æå êíèãå ñîçäàåòñÿ

âïå÷àòëåíèå, ÷òî ó÷åíûé ïîñåùàë è äåðåâíþ Êóðìàíàåâî, êîòîðàÿ

âûäåëèëàñü â ðåëèãèîçíîì îòíîøåíèè â òîì, ÷òî åå ñâÿùåííàÿ

ðîùà ñëóæèëà öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ áîëåå ÷åì äâàäöàòè äåðå-

âåíü.33 Îñòàåòñÿ íåÿñíûì, â êàêèõ åùå äðóãèõ ìàðèéñêèõ íàñåëåí-

íûõ ïóíêòàõ Áèðñêîãî óåçäà Õîëüìáåðã ïîáûâàë â 1913 ã. Âåðîÿòíî,

÷òî â èõ ÷èñëå áûëà äåðåâíÿ Êèðãèñîâî — îíà óïîìèíàåòñÿ â ïîëå-

âûõ çàïèñêàõ.34 Ïðàâäà, â çàïèñêàõ îíà ôèãóðèðóåò êàê «Ñò. Êèðãè-

ñåâà». Äåðåâíÿ ñ ïîõîæèì íàçâàíèåì (Ñòàðîêèðãèçîâî) èìååòñÿ ñå-

ãîäíÿ â Èëèøåâñêîì ðàéîíå Áàøêîðòîñòàíà. Îäíàêî îíà íå

ìàðèéñêàÿ. Íî â ñîñåäíåì Êðàñíîêàìñêîì ðàéîíå, çà äåñÿòü êèëî-

ìåòðîâ, íàõîäèòñÿ äåðåâíÿ Êèðãèçîâî, â êîòîðîé ïðåîáëàäàþò ìà-

ðèéöû.35 Âîçìîæíî, ÷òî Õîëüìáåðã ïîáûâàë èìåííî â íåé.

Ñêîðåå âñåãî, íàçâàííûå âûøå äåðåâíè íå èñ÷åðïûâàþò ñïèñîê

ìàðèéñêèõ ïîñåëåíèé Áèðñêîãî óåçäà, ïîñåùåííûõ Õîëüìáåðãîì â

1913 ã. Òóìàííûì îñòàåòñÿ è òî, ñêîëüêî íåäåëü îí çäåñü ïðîâåë

ñðåäè âîñòî÷íûõ ìàðèéöåâ. Ìîæíî ëèøü çàêëþ÷èòü, ÷òî ýòî áûëî

â èþíå è, âåðîÿòíî, òàêæå â èþëå. Íåèçâåñòíî òàêæå, êîãäà è êàêèì

ïóòåì îí äîáðàëñÿ èç Áèðñêîãî óåçäà â Óðæóìñêèé óåçä Âÿòñêîé

ãóáåðíèè, êî âòîðîé ãðóïïå îáñëåäîâàííûõ èì ìàðèéöåâ.

Íà ïðåäñòàâëåííîé âûøå êàðòå èç ÷èñëà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Óðæóìñêîãî óåçäà ïîêàçàíû òîëüêî óåçäíûé ãîðîä è ñåëî Ñåðíóð.

Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî, ïîìèìî Ñåðíóðà, íåò óâåðåííîñòè, èìåííî

â êàêèõ åùå ìåñòàõ ïîáûâàë çäåñü Õîëüìáåðã. Íî, ñóäÿ ïî ðÿäó

èìåþùèõñÿ â åãî ìîíîãðàôèè óïîìèíàíèé, êîòîðûå êàñàþòñÿ ëè÷-

íûõ íàáëþäåíèé è íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â æåðòâîïðèíî-

øåíèÿõ, îí äîëæåí áûë ïîñåùàòü è äðóãèå íàñåëåííûå ïóíêòû.36

Ïîñêîëüêó â îêðåñòíîñòÿõ Ñåðíóðà ìíîãî ìàðèéñêèõ ñâÿòèëèù,

ýòî ñåëî ìîãëî ñëóæèòü äëÿ Õîëüìáåðãà íåêèì îïîðíûì ïóíêòîì

íà ýòîì ó÷àñòêå ýêñïåäèöèè. Ôàêòîðîì, êîòîðûé ïðèòÿãèâàë ó÷å-

íîãî èìåííî â Ñåðíóð, ìîãëî áûòü òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñðåäè

ìàðèéöåâ ýòîò êðàé áûë èçâåñòåí êàê îäèí èç î÷àãîâ òðàäèöèîí-

íîé ðåëèãèè, ãäå ïðîâîäèëèñü êðóïíîìàñøòàáíûå æåðòâîïðè-

íîøåíèÿ.37 Íåêîòîðûå êðàåâåäû ðóáåæà XIX – XX ââ. íàçâàëè

Ñåðíóð äàæå Èåðóñàëèìîì ïðèâåðæåíöåâ ìàðèéñêîé âåðû. Íî

ñàìî ñåëî äîëæíî áûëî áûòü â ðåëèãèîçíîì îòíîøåíèè óæå äîñ-

òàòî÷íî ñìåøàííûì — â íåì äåéñòâîâàëè äâå öåðêâè. Ñåðíóð

áûë îòíîñèòåëüíî áîëüøèì ñåëîì, â 1917 ã. â íåì íàñ÷èòûâàëîñü

îêîëî 500 æèòåëåé, òàì æå íàõîäèëîñü è âîëîñòíîå ïðàâëåíèå.38

Î äàòàõ ïðåáûâàíèÿ ó÷åíîãî â Óðæóìñêîì óåçäå íåò ñâåäå-

íèé. Ñêîðåå âñåãî, îí áûë òàì â èþëå–àâãóñòå, íî íåèçâåñòíî,

â êàêîé èìåííî ïåðèîä. Âñÿ ðîññèéñêàÿ ïîåçäêà Õîëüìáåðãà â

1913 ã. îãðàíè÷èëàñü ëåòíèì ïåðèîäîì. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî

ïîëàãàòü, ÷òî îáùàÿ åå ïðîäîëæèòåëüíîñòü íå ïðåâûøàëà òðåõ

ìåñÿöåâ.

32 Holmberg, U. Tsheremissien uskonto. Suomensuvun uskonnot. Porvoo: WSOY,
1914. Ñ. 77–93.

33 Holmberg 1914. Ñ. 50, 69. Êàê è ×åðëàê, Êóðìàíàåâî áûëà òîæå äîâîëüíî
áîëüøîé äåðåâíåé, â 1920 ã. ÷èñëåííîñòü åå æèòåëåé ñîñòàâëÿëà 781
÷åëîâåê (Íàñåëåííûå ïóíêòû Áàøêîðòîñòàíà. Ñ. 98). Ñåãîäíÿ Êóðìàíàåâî
âõîäèò â Ìèøêèíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí.

34 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto, Uno Harvan kirjallinen
jäämistö.

35 Â ñåðåäèíå 1920-õ ãã. îíà áûëà ÷àñòüþ Êàéíëûêîâñêîé âîëîñòè
Áèðñêîãî êàíòîíà; â íåé íàñ÷èòûâàëîñü 50 äâîðîâ (Íàñåëåííûå ïóíêòû
Áàøêîðòîñòàíà. Ñ. 75, 78).

36 Ñì., íàïðèìåð: Holmberg 1914. Ñ. 97, 98, 103, 105.
37 Îá îäíîì îáðÿäå æåðòâîïðèíîøåíèÿ ñ ó÷àñòèåì ìíîãèõ òûñÿ÷ ëþäåé

îêîëî Ñåðíóðà ñì.: Lallukka, S., Popov, N., «Testing the limits of permissible.
Mari ethno-religious ferment and Russian authority, 1820s–1840s», Defining Self.
Essays on emergent identities in Russia. Seventeenth to Nineteenth Centuries. Ed. by
M. Branch. Helsinki: Finnish Literature Society, 2009. Ñ. 321–23.

38 Ñïèñêè íàñåëåííûõ ìåñò Ðîññèéñêîé Èìïåðèè. Õ. Âÿòñêàÿ ãóáåðíèÿ.
Ñ.-Ïåòåðáóðã: Öåíòðàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë, 1876. Ñ. 718; Ñåðíóðñêèé ðàéîí. Ñáîðíèê äîêóìåíòàëüíûõ
î÷åðêîâ. Ñåðèÿ «Èñòîðèÿ ñåë è äåðåâåíü Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë». Éîøêàð-
Îëà: Êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë ïî äåëàì àðõèâîâ, Ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèâ Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñåðíóðñêèé ðàéîí», 2006. Ñ. 223.
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Ìåæäó äèñöèïëèíàìè è øêîëàìè —
äàëüíåéøèé àêàäåìè÷åñêèé ïóòü

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Óíî Õîëüìáåðãà íîñèëà ìåæ-

äèñöèïëèíàðíûé õàðàêòåð: îí áûë ðåëèãèîâåäîì, ôîëüêëîðèñòîì,

ñîöèîëîãîì è ýòíîëîãîì. Ïðè ñáîðå ïîëåâîãî ìàòåðèàëà â 1911 è

1913 ãã. ÷åòûðå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ åãî èíòåðåñîâ çàêëþ÷àëèñü â

ñëåäóþùåì: (à) ñîöèàëüíàÿ îáóñëîâëåííîñòü ðåëèãèîçíûõ ðèòóàëîâ,

(á) ñâÿùåííûå ìåñòà è ðèòóàëüíûå ïðåäìåòû, (â) ìèðîâîççðåíèå, (ã)

óñòíîå íàðîäíîïîýòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî è êóëüòóðà íðàâîâ. Ïåðåëèñ-

òûâàÿ åãî ïîëåâûå áëîêíîòû, ìîæíî ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî ïåðâûì

äåëîì, çà êîòîðîå îí áðàëñÿ ïðèåçæàÿ â íîâóþ äåðåâíþ, áûëî âûÿñ-

íåíèå ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé åå æèòåëåé, ïîòîìó ÷òî îí ñ÷èòàë,

÷òî ëåãèòèìíîñòü ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ â òàêèõ îáùèíàõ âûòåêàåò

èç æåðòâåííûõ ðèòóàëîâ, îñíîâàííûõ íà ðîäñòâå.39 Ýòîò ïîäõîä, î÷å-

âèäíî, áûë ìîòèâèðîâàí ïîçèöèåé ó÷åíîãî â òîì, ÷òî áåç îðèåíòè-

ðîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðåëèãèîâåäåíèåì, ìíîãèå ñîöèîëîãè÷åñêèå

ÿâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïåðâîáûòíûìè ôàçàìè îáùåñòâåííîé æèçíè,

îñòàþòñÿ ñìóòíûìè. Â òî æå âðåìÿ Õîëüìáåðã âèäåë òåñíóþ ñâÿçü

ìåæäó ñîöèîëîãèåé è ýòíîëîãèåé — â ÿâëåíèÿõ ïåðâîáûòíîé êóëüòó-

ðû âûðàæàåòñÿ ñîöèàëüíàÿ âîëÿ îáùèíû. Â ýòîì ïîñòóëàòå çàìåòíà

ñõîæåñòü ñ òîé èäååé äþðêãåéìîâñêîé øêîëû, ñîãëàñíî êîòîðîé îá-

ðàç ìûøëåíèÿ ó ïåðâîáûòíûõ íàðîäîâ êîëëåêòèâíûé, ïîñêîëüêó îí

íàïðàâëåí áîëüøå íà îáùèíó, ÷åì íà èíäèâèäà.40

Íàðÿäó ñ ìåæäèñöèïëèíàðíîñòüþ, äðóãàÿ âàæíàÿ ñòîðîíà ó÷å-

íîãî Õîëüìáåðãà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî åãî óçû ñ òðàäèöèåé èññëå-

äîâàíèÿ ôèíñêîé äóõîâíîé êóëüòóðû áûëè âñåãäà ïðî÷íûìè, è îí

ðàçäåëÿë òå öåííîñòíûå îðèåíòèðû, êîòîðûå íîñèëî ýòî íàó÷íîå

íàïðàâëåíèå. Â óñëîâèÿõ ýòíè÷åñêîãî ïðîáóæäåíèÿ ôèííîâ ýòè

öåííîñòè áûëè íå áåç íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêèõ îòòåíêîâ. Ýòîò

èäåéíî-ïîëèòè÷åñêèé ôîí îêàçàë âëèÿíèå è íà òî, êàêîé êóðñ âçÿ-

ëà åãî êàðüåðà.

Ñëåäóÿ èäåÿì ñâîåãî íàñòàâíèêà, ïðîôåññîðà Êðîíà, Õîëüìáåðã

ñòðåìèëñÿ ê ðàñêðûòèþ ãëóáèííûõ ÷åðò äðåâíåôèíñêèõ ðåëèãèîç-

íûõ ôîðì. Êëþ÷îì ê ðåøåíèþ ýòîé àìáèöèîçíîé çàäà÷è äîëæíû

áûëè ñëóæèòü ñðàâíèòåëüíûå äàííûå, ñîáðàííûå ó ðîäñòâåííûõ

ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ. Ïðè÷åì ïðèîðèòåò â ñîáèðàòåëüñêîé ðà-

áîòå Õîëüìáåðãà ïðèíàäëåæàë ôîëüêëîðó — â ýòîì îí áûë âåðíûì

ó÷åíèêîì Êðîíà. ×åðåç òàêîé ìàòåðèàë Õîëüìáåðã õîòåë âíèêíóòü

â ñàìóþ ãëóáèíó êóëüòóðíûõ òðàäèöèé ôèííîâ. Ïîýòîìó, ðàáîòàÿ

ñðåäè óäìóðòîâ è ìàðèéöåâ, îí ñîñðåäîòà÷èâàë îñíîâíîå âíèìàíèå

íå íà ñîâðåìåííûõ ðåëèãèîçíûõ ÿâëåíèÿõ, ñ íåìàëîé äîëåé ýëå-

ìåíòîâ ñèíêðåòèçìà, à íà ãëóáèííûõ, ôèííî-óãîðñêèõ ïëàñòàõ âåðû

è ìèðîâîççðåíèÿ. ×òîáû âûÿâèòü ðåëèãèþ â åå ïåðâîíà÷àëüíîé

ôîðìå, òðåáîâàëîñü ôèêñèðîâàíèå è îòäåëåíèå òåõ åå õàðàêòåðèñ-

òèê, êîòîðûå ïîÿâèëèñü â áîëåå ïîçäíèå âðåìåíà â ðåçóëüòàòå

äèôôóçèè è àêêóëüòóðàöèè.41 Ïîýòîìó, ðàáîòàÿ â ïîëå, èññëåäîâà-

òåëü äîëæåí áûë óñòðåìèòü ñâîé âçîð òàêæå íà ñîñåäåé óäìóðòîâ è

ìàðèéöåâ. Ïîìèìî ýòîãî, òðåáîâàëîñü îñíîâàòåëüíîå çíàêîìñòâî ñ

ëèòåðàòóðîé, çàòðàãèâàþùåé ýòó òåìàòèêó. Àðõèâíîå íàñëåäèå Õîëüì-

áåðãà, åãî âûïèñêè èç êíèã ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îí îñíîâà-

òåëüíî ïîãðóçèëñÿ â ðóññêîÿçû÷íóþ ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó.

Äðóãèì íàó÷íûì íàñòàâíèêîì áûë ïðîôåññîð Âåñòåðìàðê, ñ ðà-

áîòàìè êîòîðîãî Õîëüìáåðã ïîçíàêîìèëñÿ åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû.

Ìîæåò áûòü, ê ðåøåíèþ ïðîéòè íàó÷íóþ ïåðåêâàëèôèêàöèþ

Õîëüìáåðãà ìàíèëà èìåííî âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì

ñîöèîëîãà ñ ìèðîâûì èìåíåì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî õàðàêòåðíûì è

äëÿ Õîëüìáåðãà ñòàë ïðåäñòàâëåííûé Âåñòåðìàðêîì ýìïèðèçì ñ

ïðèäàíèåì îñîáîé âàæíîñòè ñáîðó ïåðâè÷íîãî ìàòåðèàëà è ñ ïîçè-

öèîíèðîâàíèåì äàííûõ â èõ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé êîíòåêñò. Òðå-

áîâàíèå îïèðàòüñÿ íà äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòåëüíûé ñðàâíèòåëü-

íûé ìàòåðèàë, ýìïèðè÷åñêàÿ äîñòîâåðíîñòü êîòîðîãî áåçóïðå÷íà,

ñëóæèëî êëþ÷åâûì ïðèíöèïîì èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Õîëüìáåðãà. Äðóãèì îðèåíòèðîì åãî ðàáîòû ñòàë ãåîãðàôî-èñòîðè-

÷åñêèé ìåòîä Êðîíà, ñîãëàñíî êîòîðîìó êàñàþùèéñÿ íåáîëüøîãî

ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ìàòåðèàë ïî íàðîäíîïîýòè÷åñêîìó

òâîð÷åñòâó ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü, ó÷èòûâàÿ áîëåå øèðîêèå ãåîãðà-

ôè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå ðàìêè.42

39 Anttonen 1987. Ñ. 63–67.
40 Harva, U., «Sosiologia, sen tutkimusala ja tehtävät», Suomalainen Suomi, 1943,

¹ 7. Ñ. 379–80;  Suomalaisen sosiologian historia, toim. R. Alapuro, M. Alestalo ja
E. Haavio-Mannila. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 1992. Ñ. 39–40.

41 Anttonen 1987. Ñ. 53, 66, 77, 85; Çàãðåáèí, À.Å., Ôèííû îá óäìóðòàõ.
Ôèíñêèå èññëåäîâàòåëè ýòíîãðàôèè óäìóðòîâ XIX – ïåðâîé ïîëîâèíû XX â.
Èæåâñê: ÓÈÈßË ÓðÎ ÐÀÍ, 1999. Ñ. 76.

42 «Turussa tutkitaan», Kuva, 1941, ¹ 3. Ñ. 6; Anttonen 1987. Ñ. 51, 56, 75–76;
Suomalaisen sosiologian historia. Ñ. 38.
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Â ðåçóëüòàòå ïîëåâûõ ýêñïåäèöèé ó Õîëüìáåðãà íàêîïèëàñü ìàññà

äàííûõ. Îäíàêî áûëî áû íåïðàâîìåðíûì ñ÷èòàòü åãî òîëüêî ñîáè-

ðàòåëåì ñâåäåíèé îá îáðÿäàõ, äëÿ êîòîðîãî íà âòîðîì ïëàíå îñòàåò-

ñÿ ãëóáîêîå ïîíèìàíèå îáóñëîâëåííîñòåé èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé. Õîëü-

ìáåðã ñòðåìèëñÿ â ñâîåé ðàáîòå ê ñèíòåçó è îáîáùåíèþ. Ïîëåâàÿ

ðàáîòà ñðåäè âîñòî÷íûõ ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ ïîçíàêîìèëà åãî

ñ îáðàçîì ìûøëåíèÿ ýòèõ íàðîäîâ è ñäåëàëà äëÿ íåãî æèâûì òî

îêðóæåíèå, êîòîðîå îêàçàëî âîçäåéñòâèå íà èõ âåðîâàíèÿ è ðåëèãè-

îçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ. Õîòÿ Õîëüìáåðã è íå ñìîã èçáåæàòü âñåõ ëî-

âóøåê, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà

â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî äîêàçàòåëüñòâà î ìèðî-

âîççðåíèè, îí íàïèñàë êà÷åñòâåííûå òðóäû íà îñíîâå ñîáðàííîãî â

1911 è 1913 ãã. áàãàæà äàííûõ.43 Áåç áîëüøîãî ïðîìåäëåíèÿ, â 1914–

15 ãã., âûøëè â ñâåò òîìà ïî ðåëèãèè ïåðìñêèõ íàðîäîâ è ìàðèéöåâ,

îñíîâîïîëàãàþùèå òðóäû, öåííîñòü êîòîðûõ íå òåðÿåòñÿ è ñ òå÷å-

íèåì âðåìåíè. Îíè âîøëè â ñåðèþ êíèã, ïîñâÿùåííûõ òðàäèöèîí-

íûì âåðîâàíèÿì ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ.44

Äàëüíåéøèì øàãîì â êàðüåðå ó÷åíîãî ñòàëà äîöåíòóðà ïî ôèííî-

óãîðñêîìó ðåëèãèîâåäåíèþ â Õåëüñèíêñêîì óíèâåðñèòåòå, íà êîòî-

ðóþ åãî íàçíà÷èëè â 1915 ã.45 Íîâûé äîöåíò âûíàøèâàë ïëàíû îá

îáøèðíîé è ïðîäîëæèòåëüíîé ñèáèðñêîé ýêñïåäèöèè. Îäíàêî îí íå

ñóìåë íàéòè äîñòàòî÷íîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè äëÿ îñóùåñòâëå-

íèÿ ýòîãî çàìûñëà. Ê òîìó æå ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îáñòàíîâêà

ñòàëà ê òåì âðåìåíàì íåñòàáèëüíîé. Íî, íåñìîòðÿ íà ðèñêè è ïðå-

ïÿòñòâèÿ, Õîëüìáåðã íå îòêàçàëñÿ îò ñâîåé çàäóìêè — â èþíå-àâãóñ-

òå 1917 ã. îí ñîâåðøèë èññëåäîâàòåëüñêóþ ïîåçäêó, õîòÿ è ñèëüíî

óðåçàííóþ, ê Åíèñåþ.46 Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòà ïîåçäêà áûëà îñóùå-

ñòâëåíà â ïîñëåäíþþ ìèíóòó, âñêîðå ãðàíèöû çàêðûëèñü, äëÿ çàðó-

áåæíûõ èññëåäîâàòåëåé äîðîãà ê íàðîäàì Ðîññèè ñòàëà íåäîñòóïíîé.

Ïîòîìó êàê äîöåíòóðà áûëà íåäîñòàòî÷íîé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñåáÿ

ñðåäñòâàìè ê ñóùåñòâîâàíèþ, îñíîâíûì çàíÿòèåì Õîëüìáåðãà ñòàëà

äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ â ëèöåå — ðåëèãèîâåäåíèå æå áûëî ïðåä-

ñòàâëåíî â Õåëüñèíêñêîì óíèâåðñèòåòå òîëüêî ïîñðåäñòâîì åãî äî-

öåíòóðû. Â 1920-õ ãã. ïðåäïðèíèìàëñÿ ðÿä ïîïûòîê îñíîâàíèÿ â ó-

íèâåðñèòåòå ïðîôåññóðû ýòîé äèñöèïëèíû, íî îíè íå óâåí÷àëèñü

óñïåõîì. Ïîñêîëüêó ðåëèãèîâåäåíèå ïîêà íå ìîãëî óêîðåíèòüñÿ â

Õåëüñèíêñêîì óíèâåðñèòåòå, êàðüåðíàÿ äèëåììà Õîëüìáåðãà ðåøè-

ëàñü â ñâÿçè ñ îñíîâàíèåì ïðîôåññóðû ñîöèîëîãèè â Òóðêóñêîì óíè-

âåðñèòåòå: â õîäå ýòîãî ïðîöåññà ñôåðà ñîöèîëîãèè áûëà îïðåäåëåíà

òàê, ÷òî íîâàÿ äîëæíîñòü ïðîôåññîðà ïîäõîäèëà Õîëüìáåðãó êàê

êîñòþì, ñøèòûé íà çàêàç, — â êðóã äåÿòåëüíîñòè ïðîôåññîðà âõîäè-

ëè è ñîöèîëîãèÿ, è ñðàâíèòåëüíîå ðåëèãèîâåäåíèå, è íàðîäíîå òâîð-

÷åñòâî. Ïîýòîìó, êîãäà â 1926 ã. Õîëüìáåðã ïåðååõàë â Òóðêó è çàíÿë

ýòó äîëæíîñòü, ó íåãî íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè â íàó÷íîé ïåðåîðè-

åíòàöèè íå áûëî. Îí ðàáîòàë ïðîôåññîðîì Òóðêóñêîãî óíèâåðñèòåòà

áîëåå äâàäöàòè ëåò — âïëîòü äî êîíöà ñâîåé æèçíè â 1949 ã.47

Õîëüìáåðã áûë ó÷åíûì ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì, äëÿ êîòîðîãî

ïðèâû÷íûå ãðàíèöû ìåæäó ðàçíûìè íàó÷íûìè äèñöèïëèíàìè íå

ñîçäàâàëè ïðåïÿòñòâèé. Îäíàêî ñðåäè îáùåñòâîâåäîâ Ôèíëÿíäèè îí

ñòîÿë êàê áû íåñêîëüêî â ñòîðîíå â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî åãî îñíîâíûå

èíòåðåñû áûëè íàïðàâëåíû áîëüøå íà ÿâëåíèÿ ïðîøëîãî, íåæåëè íà

ñîâðåìåííîñòü. Ê òîìó æå åãî íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü ñ íàóêàìè,

èìåþùèìè íàöèîíàëüíûé îòòåíîê, êàê-òî îáîñîáèëà åãî îò äðóãèõ

ñîöèîëîãîâ-ó÷åíèêîâ Âåñòåðìàðêà. Ýòî ñòàëî çàìåòíî óæå â äîöåíò-

ñêèå ãîäû. Çàíèìàÿ ïîçèöèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé â çàäà÷è ôèíñêîãî

ó÷åíîãî äîëæíî âõîäèòü ïðåóìíîæåíèå çíàíèé, êàñàþùèõñÿ íàöèî-

íàëüíîé êóëüòóðû, Õîëüìáåðã âûñòóïèë ñ ïîëåìèêîé ïðîòèâ íåêî-

òîðûõ êîëëåã-ñîöèîëîãîâ, ñ÷èòàâøèõ ôèííî-óãîðñêèå èññëåäîâàíèÿ

ïðîâèíöèàëüíûìè è èìåâøèìè âíå ñâîåé íàöèîíàëüíîé çíà÷èìîñ-

òè öåííîñòü ëèøü â òîì, ÷òî îáîãàùàþò ñðàâíèòåëüíûé ýòíîãðàôè-

÷åñêèé ìàòåðèàë. Õîëüìáåðã ñ÷èòàë íåëåïûì òî, ÷òî ìîëîäûì ó÷å-

íûì âûäåëÿþò ãîñáþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå íà ïîëåâûå

èññëåäîâàíèÿ çàîêåàíñêèõ ýêçîòè÷åñêèõ êóëüòóð. Ïî åãî ìíåíèþ,

íåò íåîáõîäèìîñòè îòïðàâëÿòüñÿ â òàêèå äàëè — è ñîöèîëîãè ìîãóò

ïðîâåñòè áîëåå çíà÷èìóþ ðàáîòó, íå óåçæàÿ òàê äàëåêî îò ñâîåé ñòðà-

íû. Ó Õîëüìáåðãà, êàæåòñÿ, âûçûâàëî âîçìóùåíèå òî, ÷òî â êîíêóð-

ñàõ çà ïîñîáèÿìè íà ïðîäîëæèòåëüíûå èññëåäîâàòåëüñêèå ïîåçäêè

ñðåäè ïîáåäèòåëåé îí íå îêàçàëñÿ.48

43 Anttonen 1987, s. 67–68, 75; Suomalaisen sosiologian historia. Ñ. 38.
44 Holmberg, U.,  Permalaisten uskonto. Suomensuvun uskonnot, IV. Porvoo:

WSOY, áåç ãîäà èçäàíèÿ; Holmberg, U., Tsheremissien uskonto. Suomensuvun
uskonnot, V. Porvoo: WSOY, 1914. Êðîìå òîãî, â äàííîé ñåðèè êíèã ïåðó
Õîëüìáåãà ïðèíàäëåæàò òàêæå òîìà ïî ñààìàì è ìîðäâå.

45 «Yliopistomme uusin dosentti».
46 Holmberg, U. «Jenisei-ostjakit – häviävä kansa», Turun Sanomat, 12 äåêàáðÿ

1926 ã.; Anttonen 1987. Ñ. 72–73.

47 <http://fi.wikipedia.org/wiki/Uno_Harva>.
48 Anttonen 1987. Ñ. 106–07; Anttonen, V. «Uno Harva suomalaisen

kulttuuriperinnön vaalijana ja tutkijana», Auraica, 2008, ¹ 1. Ñ. 42, 44  <http://
ojs.tsv.fi/index.php/Aur/article/view/646/536>.
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Âî âòîðîé ïîëîâèíå 1920-õ ãã. èç ÑÑÑÐ ïîñòóïèëè â Ôèíëÿíäèþ

íåêîòîðûå ñèãíàëû, íàìåêíóâøèå íà âîçìîæíîñòü îòêðûòèÿ íàó÷-

íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåäèöèè íà òåððè-

òîðèÿõ ïðîæèâàíèÿ ìîðäâû. Ôèííî-Óãîðñêîå Îáùåñòâî îòêëèêíó-

ëîñü íà ýòî íåçàìåäëèòåëüíî — îíî èçûñêàëî íåîáõîäèìûå äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåäèöèè ñðåäñòâà. Îäíàêî ïðèãëàøåíèÿ ñ ñîâåò-

ñêîé ñòîðîíû òàê è íå ïîñòóïèëî. Íî ïîñêîëüêó ïîêàçàëîñü, ÷òî

äâåðü âñå æå áûëà êàê áû íåìíîãî ïðèîòêðûòà, â Ôèííî-Óãîðñêîì

Îáùåñòâå ðåøèëè âçÿòü èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè: Îáùåñòâî âûñòó-

ïèëî ïåðåä ñîâåòñêèìè âëàñòÿìè ñ õîäàòàéñòâîì î íàïðàâëåíèè â

1928 ã. â ñòðàíó ãðóïïû èç ïÿòè ôèíñêèõ ó÷åíûõ äëÿ èçó÷åíèÿ ìîðä-

âû. Â ÷èñëå ïÿòè ïðåäëîæåííûõ áûë è Óíî Õîëüìáåðã; ïî çàìûñëó,

åãî ïðåáûâàíèå â ÑÑÑÐ äîëæíî áûëî ïðîäîëæàòüñÿ òðè ìåñÿöà. Íî

ðàçðåøåíèÿ íà âúåçä äëÿ ýòîé ãðóïïû íå ïîñòóïèëî.49 Êàæåòñÿ, íà

ýòîì çàêîí÷èëèñü ïîïûòêè Õîëüìáåðãà åçäèòü ê âîñòî÷íûì ôèííî-

óãîðñêèì íàðîäàì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé.

Õîëüìáåðã áûë íåïðåâçîéäåííûì îðàòîðîì — íà ñâîèõ ëåêöèÿõ

îí ïðîÿâëÿë áîëüøóþ ñïîñîáíîñòü âæèâàòüñÿ â îáñóæäàåìóþ òåìó.

Ìàíåðó, ñ êàêîé äîöåíò Õîëüìáåðã ïî âå÷åðàì íà÷èíàë ñâîè ëåêöèè

ïî ôèííî-óãîðñêîé ìèôîëîãèè, îäèí èç åãî ó÷åíèêîâ îïèñûâàë ñëå-

äóþùèìè ñëîâàìè: «... îí ïðèâåç ñ ñîáîé ñâå÷ó, çàæåã åå è ïîòóøèë

ýëåêòðîîñâåùåíèå. Ðå÷ü øëà î ïî÷èòàíèè óìåðøèõ. Âðåìåíàìè

Õîëüìáåðã ÷èòàë ëåêöèþ ïî÷òè øåïîòîì, êàê áóäòî ïîä÷åðêèâàÿ

òàèíñòâåííûé õàðàêòåð îáðÿäà ... ‘Âå÷åðíèå ìîëèòâû’ Óíî Õîëüì-

áåðãà (òàê ìû èõ íàçûâàëè) áûëè äëÿ ìåíÿ ïðàçäíèêîì, è òàê ñ÷èòàë

êàæäûé èç íàñ».50 Íåñìîòðÿ íà ïîïóëÿðíîñòü êàê ïðåïîäàâàòåëÿ, ïî

òîé èëè èíîé ïðè÷èíå âîêðóã íåãî íå îáðàçîâàëîñü ãðóïïû ó÷åíè-

êîâ-íàñëåäíèêîâ, õîëüìáåðãñêàÿ íàó÷íàÿ øêîëà íå ñîñòîÿëàñü.51

Îòíîøåíèå Õîëüìáåðãà ê ðåëèãèè ýâîëþöèîíèðîâàëî â òå÷åíèå

åãî æèçíè. Â 1947 ã. îí îïóáëèêîâàë ñòàòüþ, â êîòîðîé çàòðàãèâàë ñ

òî÷êè çðåíèÿ ñðàâíèòåëüíîãî ðåëèãèîâåäåíèÿ, êàê îí âûðàæàëñÿ,

«íåêîòîðûå ãëóáîêèå ïðîòèâîðå÷èÿ, ñóùåñòâóþùèå ìåæäó çíàíè-

åì è âåðîé».52 Àâòîð ñòàòüè îáðàùàë îñîáîå âíèìàíèå íà ëîãèêó

ðåëèãèîçíûõ çíàíèé è ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàöèî-

íàëèñòè÷åñêîé, îíà íåñîñòîÿòåëüíà. Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ýòà ñòàòüÿ

áûëà ñâåäåíèåì ëè÷íûõ ñ÷åòîâ ñ òðàäèöèåé õðèñòèàíñòâà — ïðè-

÷åì îí íå ïîñòåñíÿëñÿ ñäåëàòü ýòî íà ïîëîñàõ áîëüøîé ãàçåòû.53

Íà ïðîòÿæåíèè ñâîåé æèçíè Õîëüìáåðã, î÷åâèäíî, íå ÿâëÿëñÿ

÷ëåíîì êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè. Íî åãî âçãëÿäû áûëè

ëèáåðàëüíûìè, ïðè÷åì îí íå îòêàçûâàëñÿ îò âûñêàçûâàíèÿ ðåçêèõ,

ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìíåíèé. Â ìîëîäîñòè åãî ïîçèöèè áûëè áëèçêè ê

ìëàäîôèíñêèì, íà ñêëîíå ëåò îí ïðèáëèçèëñÿ ê ñîöèàë-äåìîêðà-

òè÷åñêèì èäåàëàì. Ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû îí âñòóïèë âî

âíîâü ñîçäàííîå Îáùåñòâî «Ôèíëÿíäèÿ-ÑÑÑÐ» — ïîñòóïîê, êîòî-

ðûé âûçâàë íåêîòîðîå óäèâëåíèå ñðåäè êîëëåã â óíèâåðñèòåòå. Èìå-

þòñÿ ñóæäåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì ïðè ýòîì îí âîçëàãàë íàäåæäû

íà òî, ÷òî íàëàæèâàíèå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ êóëüòóðíûõ ñâÿçåé

ìîæåò ñîäåéñòâîâàòü è îòêðûòèþ íîâûõ ïåðñïåêòèâ â îáëàñòè èçó-

÷åíèÿ ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ.54

Õîëüìáåðã áûë èìïóëüñèâíûì ÷åëîâåêîì; õàðàêòåðíûìè äëÿ íåãî

÷åðòàìè ñ÷èòàþòñÿ ÷óâñòâî þìîðà, õóäîæåñòâåííîñòü è òàêæå êîë-

êîñòü. Â ìîëîäîñòè îí óâëåêàëñÿ ïîýçèåé, ñî÷èíÿë ñòèõè, ïèñàë êàð-

òèíû.55 Åãî õóäîæåñòâåííûå ñêëîííîñòè ìîæíî çàìåòèòü è â ïóòåâûõ

ïèñüìàõ, â ÷àñòíîñòè, â ìåñòàõ, ãäå ðå÷ü èäåò î æèâîïèñíûõ ïåéçàæàõ

íà âåëèêèõ ðîññèéñêèõ ðåêàõ. Êàê îí ñàì ïðèçíàâàëñÿ, ýòè ðåêè,

îñîáåííî Âîëãà, ïðîèçâåëè íà íåãî íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå.

Â çàêëþ÷åíèå îòðûâîê èç åãî ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííîãî ïîä

âîçäåéñòâèåì ýòîé âåëèêîé ðåêè:56

Âîëãà, âåëè÷àâàÿ, øèðîêîãðóäàÿ,

ïåíÿùèåñÿ âîëíû, íà ãëàäè òâîåé ñèíü îáëàêîâ!

Ðîäèëàñü òû êðîøå÷íîé, â ãëóøè,

ïîäîáíî ìíîãèì æàëêèì ðó÷üÿì,

ìàòü òâîÿ — ñêóäíàÿ, ñòóäåíàÿ òîïü,

îòêóäà æå ìîãóùåñòâî òâîèõ âîä?

Òû — ïðåêðàñíàÿ, ñâÿòàÿ ñêàçêà.

Ñêàçûâàé, ïîé åå,

÷òîáû íàðîä òâîèõ áåðåãîâ –

áåçâîëüíûé, â êàíäàëàõ —

óñëûøàë ìóçûêó ñâîáîäû

âîëæñêèõ âîëí!

49 Salminen 2008. Ñ. 124–25.
50 Öèò. ïî: Anttonen 1987. Ñ. 81–82.
51 Anttonen 2008. Ñ. 45.
52 Harva, U., «Ihminen ja Jumala», Helsingin Sanomat, 10 èþíÿ 1947 ã.;

Anttonen 1987. Ñ. 153–54.

53 Anttonen 1987. Ñ. 151–54.
54 Anttonen 2008. Ñ. 43, 45.
55 «Turussa tutkitaan». Ñ. 6; Anttonen 2008. Ñ. 46.
56 «Turussa tutkitaan». Ñ. 7.
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JOHDANTO
Seppo Lallukka, Tatjana Minnijahmetova ja Ranus Sadikov

Suomalaiskansallisen fennomaanien liikkeen laaja läpimurto tapahtui

19. vuosisadan puolivälin paikkeilla. Radikaalit patrioottiset voimat

ryhtyivät yhä määrätietoisemmin lujittamaan suomalaista identiteettiä

ja rakentamaan kansakuntaa. Akateemisissa piireissä voimistuva

kansallistunne siivitti ajatusta, että Suomen tulisi olla suomalais-ugrilaisen

tutkimuksen keskuspaikkana. Kansakunnan oleellisiin rakennuse-

lementteihin kuuluvaksi luettiin myös tietoisuus suomalais-ugrilaisesta

alkuperästä, minkä vuoksi varsinkin kieli- ja kansatieteeseen sekä

arkeologiaan kohdistui erityinen sosiaalinen tilaus. Sukulaiskansojen

kielten ja kulttuuriperinnön ajateltiin muodostavan eräänlaisen suomalais-

ugrilaisten heimojen yhteisen menneisyyden arkiston.57 Ilman sieltä

ammennettavia tietoja suomalaisten historian uskottiin jäävän liian

ohueksi. Yhteiskunnan modernisoituessa Suomeen rakentui 19.

vuosisadan toisen puoliskon kuluessa akateeminen infrastruktuuri ns.

kansallistenkin tieteiden alalle. Tämä antoi edellytykset sille, että useat

kymmenet tiedemiehet suuntasivat kulkunsa Suomesta Venäjälle

tutkimaan siellä asuvia suomensukuisia kansoja.

Hyvin tavallista oli, että tutkimusmatkailijat välittivät kokemuksiaan

laajemmallekin yleisölle lähettämällä matkakirjeitä suomalaisiin

sanomalehtiin. Yhtäältä lehtijutut olivat kirjoittajilleen lisätulojen lähde,

mutta samalla tutkijat suorittivat myös patrioottista tehtävää: he

hahmottelivat tavallisille lukijoille kuvaa suomalaisten esihistoriasta —

kirjeissä kerrottiin mm. suomalais-ugrilaisten kielten keskinäisistä

suhteista ja suomalaisten kaukaisesta menneisyydestä. Joskus esiin

nostettiin myös myyttisiä käsityksiä muinaisesta, mutta sittemmin

kadotetusta suomalais-ugrilaisen suuruuden ja loiston kaudesta.

Todellisuuspohjan olemassaolosta tai sen puuttumisesta riippumatta

tällaiset “kulta-aikaa” koskevat kertomukset tähtäsivät suomalaisten

identiteetin lujittamiseen ja isänmaallisuuden nostattamiseen. On syytä

olettaa, että tällainen kirjoittelu osaltaan myötävaikutti kansallisen

liikkeen leviämiseen.58

Käsitellessään aiheita, joilla oli selvä kansallinen ulottuvuus, tutkijat

joutuivat usein tasapainottelemaan tieteen vaatimusten ja omien

heimotunteidensa välimaastossa. Sanomalehtiin kirjoitettaessa tällaisia

rajoitteita oli vähemmän — omille henkilökohtaisillekin näkemyksille

löytyi paremmin tilaa.

Uno Holmbergin kenttätyömatkat Venäjälle tapahtuivat 1910-luvulla,

siis muutamia vuosikymmeniä kansallisuusaatteiden läpimurron jälkeen.

Suomalaiskansalliset pyrkimykset olivat hänelle läheisiä, Holmbergiä

voidaan luonnehtia myöhäiseksi fennomaaniksi. Tämä onkin

ymmärrettävää, sillä hänen akateemis-yhteiskunnallinen identiteettinsä

muotoutui 19. ja 20. vuosisatojen vaihteen ilmapiirissä, jolle Suomen

suuriruhtinaskunnassa antoivat leimaa sortokausien aiheuttamat protestit

ja nationalismin voimistuminen. Nuori Holmberg oli aatteellisesti

liberaali ja lähellä nuorsuomalaisia, jotka vaativat venäläistämispolitiikan

pysäyttämistä ja paluuta perustuslailliseen järjestykseen. Tästä taustasta

huolimatta Holmbergin matkakirjeet ovat varsin tasapuolisia ja

ennakkoasenteettomia — vaikkakin samalla on selvää, mille puolelle

hänen sympatiansa asettuivat. Kirjeitä lukiessa on kuitenkin hyvä pitää

mielessä niiden kirjoittajan kotimaassa vallinnut tilanne.

Uno Holmberg syntyi vuonna 1882 maalaispappilaan lounaissuoma-

laisessa Ypäjän pitäjässä.59 Monilapsisessa perheessä puhuttiin sekä

ruotsia että suomea. Fennomaanisia ajatuksia omaksunut perheenpää,

57 Ks. Salminen, T., Aatteen tiede. Suomalais-Ugrilainen Seura 1883–2008.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008, s. 16–17, 206.

58 Miroslav Hrochin tunnetun periodisaation mukaisesti katsottuna suomalainen
kansallisuusliike eteni 1870–80-luvuilla niin, että se läpäisi koko yhteiskunnan
(Hroch, Ì., Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative
Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller
European Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, s. 62–75).

59 Biografisten tietojen päälähteinä ovat olleet: “Yliopistomme uusin dosentti”,
Ylioppilaslehti, 1915, ¹ 14 (25. huhtikuuta); Anttonen, V., Uno Harva ja
suomalainen uskontotiede. Helsinki: SKS, 1987; <http://fi.wikipedia.org/wiki/
Uno_Harva>.



36 37

pastori Gustav Holmberg, lähetti lapsensa suomenkielisiin kouluihin.

Uno Holmbergin opintie alkoi vuonna 1892 Turun suomalaisessa

lyseossa. Hän valmistui ylioppilaaksi vuonna 1902 ja sen jälkeen isänsä

esimerkkiä seuraten ryhtyi opiskelemaan teologiaa.

Teologian opinnot Helsingin yliopistossa päättyivät vuoden 1906

lopulla. Seuraavan vuoden alussa Holmberg vihittiin papiksi ja hänet

nimitettiin apulaispapiksi Keski-Suomeen. Toimitettuaan siellä virkaa

vuoden verran, hän päätti luopua pappisurasta ja palata yliopistoon

hankkiakseen itselleen toisen korkeakoulututkinnon. Tähän elämän-

käänteen syistä on tarjottu erilaisia selityksiä. Oletuksiin kuuluu mm.,

että nuori pappismies ajautui voimakkaaseen henkiseen kriisiin. Vaikuttaa

kuitenkin siltä, että jo teologisen tiedekunnan opiskelijana hän tunsi

suurta ja nimenomaan tieteellistä kiinnostusta uskontoelämän eri muotoja

kohtaan. Holmbergin omien muistelujen mukaan tällaisen kiinnostuksen

herätti tutustuminen sosiologi Edvard Westermarckin kirjoituksiin.60

Pappisvirasta eroamisesta huolimatta Holmberg ilmeisesti vielä pitkään

säilytti entisen kristillisen vakaumuksensa.

Palattuaan vuoden 1908 alussa Helsingin yliopistoon Holmberg

ensimmäisenä henkilönä Suomessa ryhtyi harjoittamaan opintoja, joiden

tähtäin oli kokonaan uskontotieteellinen. Koska yliopistossa ei ollut

tällaista oppiainetta, oli soveltuvan aineiden kokonaisuus koottava eri

suunnilta historiallis-kielitieteellisen osaston opetustarjonnasta. Yhden

vuoden kuluessa hän onnistui tekemään filosofian kandidaatin tutkintoon

tarvittavat suoritukset aineyhdistelmällä, johon kuuluivat käytännöllinen

ja teoreettinen filosofia, kansanrunouden tutkimus ja kansantaloustiede.

Hänen opettajiaan olivat mm. jo mainittu Westermarck, kansanrunouden

tutkija Kaarle Krohn ja kielentutkija E. N. Setälä. Kandidaatintutkinnon

suoritettuaan Holmberg ryhtyi harjoittamaan kansanrunouden jatko-

opintoja.

Vuoden 1911 tutkimusmatka61

Uno Holmbergin tutkijanura sai selkeän suunnan vuoden 1910

kuluessa — hänen uskontotieteellisen mielenkiintonsa kohteeksi tulivat

itäiset suomalais-ugrilaiset kansat. Pihkovasta ja Pietarista syksyllä

1910 professori Krohnille osoittamissaan kirjeissä Holmberg kertoo

opiskelevansa venäjän kieltä ja perehtyvänsä permiläiskansojen ja marien

mytologiaa käsittelevään kirjallisuuteen.62 Jo tässä yhteydessä kävi

selväksi, että tuon aihepiirin perusteellista käsittelyä varten oli koottava

uutta primääriaineistoa ja päästävä tutustumaan kyseisiin kansoihin.

Nuoren tutkijan eteen siis nousi kysymys tutkimusmatkan tekemisestä

udmurttien ja marien asuinsijoille. Ilmeni, että apurahaa tällaiseen

hankkeeseen olisi mahdollista saada Suomalais-Ugrilaiselta Seuralta ja

Helsingin yliopiston kanslerilta.

Holmbergin ensimmäinen pitkä Venäjän-matka toteutui yliopiston

tuen turvin. Lähes viisi kuukautta kestäneelle matkalleen hän lähti

Helsingistä 22. maaliskuuta 1911.63 Ensimmäisenä etappina oli Kazan,

jonne Holmberg matkusti rautateitse Pietarin ja Moskovan kautta.

Matkaaja saapui Kazaniin maaliskuun lopulla. Hän pysähtyi sinne

noin kuukaudeksi odottaen jokiliikenteen purjehduskauden alkua.

Kazanin viikkoinaan Holmberg valmistautui matkansa kenttätyö-

osuuteen: opiskeli udmurtin kieltä, luki etnografista kirjallisuutta ja,

venäläisessä perheessä asuen, vahvisti käytännön taitojaan ko. kielessä.

Noina viikkoina myös hahmottui hänen tuleva kulkureittinsä. Sitä

suunnitellessaan hän tukeutui Kazanin “toisuskoisten” opettajaseminaarin

opettaja Ivan Mihejevin neuvoihin. Syntyperäisenä udmurttina

Mihejevillä oli laajat kontaktit eri alueilla asuviin udmurttiryhmiin

joten hän osasi ohjata Holmbergin sellaisiin kyliin, joissa alkuperäiset

etniset traditiot olivat parhaiten säilyneet.64

60 “Turussa tutkitaan”, Kuva, 1941, ¹ 3, s. 6.

61 Tähän jaksoon liittyvä valokuva on sivulla 20.
62 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto, Kirjekokoelma

108:92:1-4. Jatkossa: SKS KiA Kirjekokoelma.
63 Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja XXIX (1915), Vuosikertomus

v. 1911, s. 5. Jatkossa: SUSA.
64 Kansallisarkisto E.N. Setälä, saapuneet kirjeet (VAY5251), jatkossa: ÊaÀ

ENS; SUSA, s. 5.
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Holmbergin välittämä kortti professori Setälältä Kazanin yliopiston

turkkilaiskielten professori Nikolai Katanoville auttoi avaamaan ovia

vieraassa kaupungissa. Katanov, hakassilaista alkuperää ollut tiedemies,

toimi Holmbergille eräänlaisena kuraattorina. Suomeen lähettämissään

kirjeissä Holmberg luonnehtii Katanovia iloiseksi ja palvelualttiiksi

mieheksi, joka tutustutti hänet moniin kazanilaisiin tutkijoihin ja

paikallisiin tiedelaitoksiin. Hänen avullaan syntyi myös kontakti edellä

puheena olleeseen Mihejeviin sekä toiseenkin opettajaseminaarin

udmurttilaiseen toimihenkilöön, Arkadi Emeljanoviin. Kazanissa

ollessaan Holmberg myös tutustui lääkäri Mihail Homjakoviin, joka

kallo-opillisessa väitöskirjassaan käsitteli udmurttien mytologian ja

etnografian kysymyksiäkin.65

Ennakkovalmistautumisesta huolimatta Holmbergin taidot udmurtin

kielessä rajoittuivat ilmeisestikin siinä määrin alkeisiin, että kylissä

oleskellessaan hän saattoi kommunikoida udmurtiksi vain rajoitetusti.

Enimmäkseen välittäjäkielenä oli venäjä. Hän tarvitsi siis sellaisten

paikallisten asukkaiden apua, jotka osasivat sekä udmurttia että venäjää.

On kuitenkin todettava, että niin Holmbergin painetut työt kuin myös

kenttämuistiinpanot osoittavat hänen hallinneen suuren määrän

udmurtinkielisiä termejä. Kuvatessaan uskonnollisia menoja hän pyrki

johdonmukaisesti antamaan avainsanat niiden alkuperäisessä muodos-

saan. Vastaava tapa näkyy myös hänen marilaisia koskevista kirjoi-

tuksistaan.

Matkan kenttätyövaihe alkoi 2. toukokuuta — Holmberg astui

Kazanista Permiin lähteneeseen höyrylaivaan. Volgaa ja Kamaa pitkin

Nikolo-Berjozovkaan asti matkustettuaan hän nousi laivasta ja taittoi

jäljellä olleen 80 virstan mittaisen taipaleen hevoskyydillä ensimmäiseen

kyläkohteeseensa, Buijoen rannalla sijaitsevaan Staraja Kirgan kylään.66

Hallinnollisesti tämä udmurttikylä kuului noina aikoina Permin läänin

Osan piirikunnan Bolshegondyrin kuntaan. Nykyinen Kirgan kylä on

osa Permin aluepiirin Kujedan piiriä.

Kylät, joissa Holmberg harjoitti tutkimuksiaan, on merkitty oheiseen

karttaan. Kylien nimet ovat niiden nykyisin käytössä olevassa muodossa.

Staraja Kirga oli iso kylä; vuoden 1904 tietojen mukaan siellä oli

151 taloa, joissa oli yhteensä 953 asukasta.67 Kylän asukkaiden kertoman
65 KaA ENS (VAY5251); SKS KiA Kirjekokoelma 108:92:6; Î Êàòàíîâå ñì.:

Geraci, R., Window on the East. National and imperial identities in late tsarist
Russia. Ithaca and London: Cornell University Press, s. 309–41.

66 SUSA, s. 5. Neuvostoaikaa edeltäneissä lähteissä kylän nimi on muodossa
“Staraja Kyrga” tai “Suhaja Kyrga”.

67 Ñïèñîê íàñåëåííûõ ìåñò Ïåðìñêîé ãóáåðíèè. Ïåðìü: Ïåðìñêîå ãóáåðí-
ñêîå çåìñòâî, 1905, s. 133.
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mukaan se oli yksi seutukunnan vanhimmista udmurttikylistä. Osa

lähistön muista udmurttikylistä oli Staraja Kirgan asukkaiden perustamia.

Professori Krohnille osoittamassaan ja 7. toukokuuta päivätyssä

kirjeessään Holmberg kertoo saapuneensa perille juuri sopivasti, sillä

heti tulopäivän jälkeisenä päivänä kylässä vietettiin kylvöjuhlaa, johon

liittyviä menoja hän ennätti valokuvata ja tulossa oli vielä muitakin

juhlia. Kylän elämä tuntui siinä määrin “mieltäkiinnittävältä”, että

tutkija suunnitteli pysyvänsä Staraja Kirgassa ainakin pari kuukautta.

Paikallisviranomaisista Holmbergilla ei vielä ollut käsitystä ja tästä

jossakin määrin huolestuneena hän jatkoi kirjeessään: “Sisäasian-

ministeristö kun erinomaan on lähettänyt kiertokirjeen, jossa kehoitetaan

suomal. tutkijoita tarkasti pitämään silmällä. … Olen Permin ja Ufan

rajalla. Venäläisiä viranomaisia en vielä ole tavannut, asuvat 12 virstan

päässä. Viikon päästä lähden heidän puheilleen passia näyttämään.

Toivon heistä selviäväni. Jos Permin läänissä ollaan ankaria, siirryn

Ufan puolelle, matkaa vain noin 3 virstaa.”68

Todellisuudessa oleskelu Staraja Kirgassa kesti noin kuukauden

verran, Holmberg lähti sieltä joko aivan toukokuun lopussa tai kesäkuun

ensimmäisinä päivinä. Aiottua nopeamman poistumisen syynä eivät

kuitenkaan olleet viranomaisten toimet, vaan kyläläisten kanssa syntynyt

kärhämä, josta Holmberg kertoo kirjeensä “Staraja Kirga” lopussa.

Seuraavat 2–3 viikkoa Holmberg työskenteli Ufan läänin Birskin

piirikunnassa, pääasiassa Mozhgan (Baiguzinon kunta) ja Kaimasha-

bashin (Novo-Kirgan kunta) kylissä. Nykyisin nämä kylät kuuluvat

Bashkortostanin tasavallan Janaulin piiriin. Mainituista kylistä ensimmäi-

nen sijaitsee noin 30 kilometriä Kirgasta lounaan suuntaan lähellä

Buijokea. Holmbergin mukaan Mozhgassa asui vain udmurtteja, virstan

päässä oli bashkiirikylä, venäläisiä kyliä ei lähistöllä ollut lainkaan.

Kaimashabashista hän mainitsee, että sen vieressä asui venäläisiä

uudisasukkaita, mutta udmurtteihin näillä oli vain vähän vaikutusta.

Sen sijaan tataarien vaikutus näkyi kaikkialla.69

Mozhgan ja Kaimashabashin ohella Holmberg mainitsee muistiinpa-

noissaan Birskin piirikunnan kylät Konigovo, Rabak, Susady-Ebalak ja

Muzjakovo.70 Niistä Konigovo, joka on aivan Mozhgan lähellä, oli

udmurttikylä, kaikki muut olivat marilaisia. Matkakertomuksensa

mukaan Holmbergilla oli marilaiskylissä tilaisuus osallistua kolmeen

uhritapahtumaan.71

Buijoen seuduilta tutkijan tie johti Kazanin läänin Mamadyshin

piirikunnan Staraja Jumjan kunnassa asuvien udmurttien luo (nykyisin

kyseinen seutu kuuluu Tatarstanin tasavallan Kukmorin piiriin). Millä

tavoin hän taittoi tuon parinsadan kilometrin taipaleen, on hämärän

peitossa. Se kuitenkin tiedetään, että hän saapui Staraja Jumjan

kuntaan 22. kesäkuuta.72 On ilmeistä, että täälläkin kylien valintaan

vaikuttivat Ivan Mihejevin neuvot — jonkinlaisina tukikohtakylinä

olivat Oshtorma-Jumja ja Kajensar (näistä ensimmäinen on Mihejevin

kotikylä). Muita lähistön kyliä, joissa Holmberg ilmeisesti myös

työskenteli, olivat Verhnjaja Jumja, Staraja Jumja, Studenyi Kljutsh,

Srednyi Kumor ja Nyrja.73

Buijoen udmurtteihin ristinuskon vaikutus oli kaiken kaikkeaan

vähäinen. Holmbergin uudessa tutkimusympäristössä se oli jo selvästi

tuntuvampi. Oshtorma-Jumjassa tekemiensä havaintojen pohjalta hän

totesi ensinnäkin sen, että Kazanin läänissä tataarien vaikutus

udmurtteihin oli monissa suhteissa vahva. Mutta toisaalta, Vjatkan

läänin udmurtteihin verrattuna, jotka jo miltei kaikki olivat kastettuja,

muinaiset uskomukset ja palvonta olivat Kazanin läänissä säilyneet

paremmin. Ortodoksikirkon käännytysponnistuksista Holmberg toteaa,

että “lähetyssaarnaajat tekevät ahkerasti työtä, papit yrittävät hävittää

pyhäkköjä maallisen poliisivallan avulla ja suurin osa kansaa on viime

vuosina kirjoitettu kristill. seurakunnan kirjoihin. Mutta vaikkakin

nykyään venäläisiä kirkkoja jo on jotenkin tiheässä — tässäkin kylässä

on sellainen — kohoavat kuitenkin vielä useimmat uhrilehdot koske-

mattomina ja kansalla on taikauskoinen pelonsekainen kunnioitus isiltä

68 SKS KiA Kirjekokoelma 108:92:8.
69 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto: Harva U., Suomalais-

ugrilaisten kansojen mytologiaa sisältävä käsikirjoitus, s. 64, 108. Jatkossa: SKS
KiA Harva.

70 SKS KiA Harva, s. 106, 295, 298, 317. Kyseisessä käsikirjoituksessa kylien
nimet on kirjoitettu seuraavasti: Konegin, Rabak, Susada ja Musakovo.

71 SUSA, s. 5–6; Ñàäèêîâ, Ð.Ð., Õàôèç, Ê.Õ., Ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ è îáðÿäû
óäìóðòîâ Ïåðìñêîé è Óôèìñêîé ãóáåðíèé â íà÷àëå XX âåêà (ýêñïåäèöèîííûå
ìàòåðèàëû Óíî Õîëüìáåðãà). Óôà: Èíñòèòóò ýòíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ÓÍÖ ÐÀÍ, 2010, s. 5, 8.

72 SUSA, s. 6.
73 SKS KiA Harva, s. 236, 254, 256, 279. Kajensar on Holmbergillä muodossa

Staraja Kanisar.
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perittyä uskontoa ja menoja kohtaan.”74 Holmbergin saamien tietojen

mukaan Oshtorma-Jumjan asukkaat tapasivat omien juhliensa lisäksi

osallistua myös Nyrjassa, Staraja Jumjassa ja Studenyi Kljutshissa

kolmen vuoden välein pidettäviin suurempiin uhrijuhliin.75

Tutkimukset Mamadyshin piirikunnassa kestivät kuutisen viikkoa.

Tällaiseen päätelmään voi tulla sen pohjalta, että Holmberg palasi

Suomeen 15. elokuuta.76 Paluureitti kulki todennäköisesti samalla tavoin

kuin maaliskuussakin Kazanin ja Moskovan kautta.

Matkakertomuksessaan Holmberg sanoo, että hänen tärkeimpinä

tavoitteinaan olivat udmurttien mytologiaa koskevien kirjallisuudessa

olevien tietojen tarkastamien ja uuden aineiston kokoaminen. Ennen

muuta hän halusi päästä perille ihmisen sieluun liittyvistä käsityksistä,

tutkia vainajainpalvontaa ja yleensäkin sukulaisuuteen nojaavaa palvontaa,

millä on keskeinen asema udmurttien uskonnollisissa menoissa. Matkansa

aikana hän pääsi osallistumaan kymmeneen suurempaan uhritapahtumaan.

Laatimiensa uhrijuhlakuvausten lisäksi Holmberg keräsi legendoja, satuja,

tietoja uskomuksista, laati piirroksia ja otti satakunta valokuvaa.77

Kotimaassa selvittämistä odotti kysymys siitä, mihin suuntaan

akateemista uraa olisi mahdollista kehittää. Vuoden 1911 lopulla

Holmberg tunnusteli edellytyksiään päästä uskonnonhistorian dosentiksi

Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä,

että tämä suunta ei täysin vastannut hänen pyrkimyksiään, ja kun

myöhemmin tie dosentuuriin aukesi, hän ei osoittanut hakemustaan

teologiseen tiedekuntaan vaan yliopiston historiallis-kielitieteelliselle

osastolle. Edellä jo mainittiin, Holmbergin toisen tutkinnon pääaineina

olivat käytännöllinen ja teoreettinen filosofia. Kun kansanrunouden

tutkimuksesta oli nyt tullut hänelle tärkeä tieteenala, hän kohotti

ensimmäisen ja toisen tutkimusmatkan välisenä aikana muodolliset tietonsa

tässä oppiaineessa samalle tasolle kuin filosofiassakin.78

Tutkimusmatkansa tuloksena Holmbergilla oli hallussaan runsas

aineisto väitöskirjatyötä varten. Käsiteltäväksi ei kuitenkaan ollut

tarkoituksenmukaista ottaa mytologisia käsityksiä koko laajuudessaan,

aihetta oli rajattava. Holmberg kirjoitti väitöskirjansa suomalais-ugrilaisten

kansojen vedenhaltijoihin liittyvistä käsityksistä.79 Väitöstilaisuus

järjestettiin 16. toukokuuta 1913.

Vuoden 1913 tutkimusmatka80

Touko-kesäkuun vaihteessa 1913, siis miltei heti väitöskirjan

puolustamisen jälkeen, Holmberg lähti taas Venäjälle — tällä kertaa

mareja tutkimaan. Tästä matkasta on säilynyt tietoja huomattavasti edellistä

matkaa vähemmän; kenttämuistiinpanojakaan ei ole, kuten edellisellä

kerralla, koottu yhtenäiseksi käsikirjoitukseksi. Kuitenkin Holmberg itse

arvosti kenttätyökokemuksistaan eniten vuoden 1913 matkaansa ja

mielellään sitä muisteli.81

Matkavalmistelut olivat hankalat. Varoja hankkeen rahoittamiseen

ei löytynyt Suomalais-Ugrilaiselta Seuralta eikä Helsingin yliopis-

toltakaan. Ratkaisuna oli lopulta omarahoitus: suomalais-ugrilaisten

kansojen perinteisiä uskontoja käsittelevän kirjasarjan kustantaja suostui

maksamaan Holmbergin kirjoituspalkkion etukäteen.82

Tutkija matkusti ensin junalla Pietarin, Vologdan ja Vjatkan kautta

Permiin, josta matka jatkui vesiteitse Ufaan. Sieltä 11. kesäkuuta

professori Krohnille lähettämässään kortissa hän kertoo, että Ufan

kuvernööri oli kohdellut häntä hyvin ja kirjoittanut hänelle tarvittavat

paperit. Vielä samana päivänä matkamies oli aikeissa lähteä Ufasta

Birskin piirikuntaan. Lisäksi hän ilmoitti: “Sain Karjalaiselta sen

tsheremissipapin osoitteen, joka haluaa antaa tietoja S-U Seuralle.

74 SKS KiA Harva, s. 157–58. Oshtorma-Jumjan kirkko oli olemassa jo ainakin
19. vuosisadan puolivälissä (Ñïèñêè íàñåëåííûõ ìåñò Ðîññèéñêîé Èìïåðèè.
XIV. Êàçàíñêàÿ ãóáåðíèÿ. Ñïèñîê íàñåëåííûõ ìåñò ïî ñâåäåíèÿì 1859  ãîäà.
Ñ.-Ïåòåðáóðã: Öåíòðàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë, 1866, s. 62).

75 SKS KiA Harva, s. 165–66.
76 SUSA, s. 6.
77 SUSA, s. 6.
78 Anttonen 1987, s. 50–51, 78–79, 164–65.

79 Väitöskirjan otsikkona oli Wassergottheiten der Finnisch-Ugrischen Völker.
80 Tähän jaksoon liittyvä valokuva on sivulla 25.
81 Anttonen 1987, s. 68.
82 Anttonen 1987, s. 68. Kirjasarjan Suomensuvun uskonnot osista Holmberg

kirjoitti kolme: Lappalaisten uskonto, Permalaisten uskonto ja Tsheremissien
uskonto.
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Lähden ensiksi hänen asumapaikalleen.”83 Kysymys oli ilmeisesti

Tshakin kylästä, koskapa siellä 17. kesäkuuta päivätystä ja professori

Setälälle osoitetusta postikortista selviää, että Holmberg asui kylässä,

johon oli saanut Karjalaiselta osoitteen. Pieni Tshakin kylä sijaitsi

Belajajoen rannalla.84 Kesän 1913 kenttätöiden ensivaihe kulki siis

verrattain lähellä niitä seutuja, jotka Holmberg tunsi edellisen

tutkimusmatkansa kautta.

Tshakin ohella Birskin piirikunnan kohteisiin kuului myös Tsherlakin

kylä.85 Siellä Holmbergilla oli tilaisuus havainnoida ja dokumentoida

yhteisöllinen uhritapahtuma, mer-kysö, johon kokoontui osallistujia

useammista kylistä. Tämän monipäiväisen juhlan kulun Holmberg kuvaa

seikkaperäisesti vuonna 1914 ilmestyneessä marien uskontoa käsittelevässä

monografiassa.86 Samassa kirjassa olevien mainintojen perusteella on

syytä olettaa hänen käyneen myös Kurmanajevon kylässä, joka

uskonnollisessa suhteessa oli sikäli merkittävä, että sen pyhä lehto kokosi

palvojia yli kahdestakymmenestä eri kylästä.87 Epäselväksi jää, missä

muissa Birskin piirikunnan marilaiskylissä Holmberg liikkui vuonna

1913. Luultavaa on, että niiden joukkoon kuuluu Kirgisovo, koska tästä

kylästä on merkintä hänen muistivihkossaan.88 Tosin se esiintyy hänellä

muodossa “St. Kirgiseva”. Tätä muistuttava kylä (Starokirgizovo)

sijaitsee nykyisin Bashkortostanin tasavallan Ilishevon piirissä, mutta

se ei ole marilaiskylä. Siitä noin kymmenen kilometrin päässä Kaltasyn

piirissä on Kirgisovon kylä, jonka asukkaat ovat pääasiassa mareja.89

Merkinnällään Holmberg ehkä tarkoitti tätä kylää.

Edellä lueteltujen lisäksi Holmberg luultavasti kävi vielä muissakin

Birskin piirikunnan marilaiskylissä. Siitäkään ei ole selvyyttä, montako

viikkoa hän vietti itämarien parissa. Voi vain päätellä, että hän oli

siellä kesäkuussa ja luultavasti heinäkuussakin. Epäselvää on sekin,

milloin ja mitä reittiä hän siirtyi Birskin piirikunnasta Vjatkan läänin

Urzhumin piirikuntaan.

Edellä esitetystä kartasta näkyy Urzhumin piirikunnan asutuskeskuksista

vain piirikuntakaupunki ja Sernurin kylä. Syynä tähän on tietojen puute: ei

ole selvyyttä siitä, missä muissa kylissä Holmberg siellä liikkui. Hänen

monografiassaan olevat maininnat osallistumisista uhritilaisuuksiin antavat

kuitenkin aiheen päätellä, että hänen on täytynyt Sernurin ohella kulkea

muissakin kylissä.90 Koska noilla seuduin on monia marien pyhiä paikkoja,

voi Sernurin olettaa olleen Holmbergille eräänlainen tukikohtakylä. Ilmeisenä

tutkijaa Sernuriin vetäneenä tekijänä oli se, että seutu tunnettiin eräänlaisena

marien perinteisen uskonnon linnakkeena, jossa järjestettiin suuria

uhritilaisuuksia.91 Jotkut 19. ja 20. vuosisatojen vaihteen kotiseutututkijat

kutsuivatkin Sernuria marilaisuskonnon kannattajien Jerusalemiksi. Itse

Sernurin kylä lienee tuolloin kuitenkin jo ollut uskonnollisesti seka-

aineksinen, siellä oli jo pitkään toiminut kaksi kirkkoa. Sernur oli suhteellisen

suuri kylä, vuonna 1917 siellä laskettiin olleen 500 asukasta, se oli myös

kunnan hallintokeskus.92

83 SKS KiA Kirjekokoelma 108:92:9. Sitaatissa viitataan Suomalais-Ugrilaisen
Seuran sihteerinä toimineeseen dosentti K.F. Karjalaiseen.  Kortissa mainittu
tsheremissipappi oli ilmeisesti luontouskonnon edustaja, sillä 17. kesäkuuta
päiväämässään kortissa Holmberg luonnehtii häntä sanalla “tietäjä” (KaA ENS
(VAY5239)).

84 KaA ENS (VAY5239).  Tshakissa oli 19. vuosisadan lopussa 26 taloa ja kylä oli
vain puolentoista virstan päässä kuntakeskuksena olleesta Andrejevkasta (Ñáîðíèê
ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé ïî Óôèìñêîé ãóáåðíèè. Òîì V. Áèðñêèé óåçä. Óôà:
Èçäàíèå Óôèìñêîé Ãóáåðíñêîé Çåìñêîé Óïðàâû, 1899, s. 15). 1920-luvun
puolivälissä Tshaki (kylän toisena nimenä oli Petuhova) kuului Birskin kantonin
Isishevon kuntaan (Íàñåëåííûå ïóíêòû Áàøêîðòîñòàíà. ×. III. Áàøðåñïóá-
ëèêà, 1926. Óôà: Êèòàï, 2002, s. 76). Nykyisin Tshakin kylää ei ole enää olemassa.

85 Vuoden 1920 tietojen mukaan Tsherlakissa, joka tuolloin kuului Birskin
kantonin Kalmykovon kuntaan, oli 136 taloa ja yhteensä 700 asukasta (Íàñåëåí-
íûå ïóíêòû Áàøêîðòîñòàíà, s. 84). Nykyisin Tsherlak on osa Bashkortostanin
tasavallan Djurtjulin piiriä.

86 Holmberg, U. Tsheremissien uskonto. Suomensuvun uskonnot. Porvoo:
WSOY, 1914, s. 77–93.

87 Holmberg 1914, s. 50, 69. Kuten Tsherlak, myös Kurmanajevo oli verrattain
iso kylä; vuonna 1920 siellä oli 781 asukasta (Íàñåëåííûå ïóíêòû Áàøêîðòî-
ñòàíà, s. 98). Nykyisin Kurmanajevo kuuluu Bashkortostanin tasavallan
Mishkinon piiriin.

88 SKS KiA, Uno Harvan kirjallinen jäämistö.
89 1920-luvun puolivälissä se kuului Birskin kantonin Kainlykovon kuntaan ja

siellä laskettiin olleen 50 taloa (Íàñåëåííûå ïóíêòû Áàøêîðòîñòàíà, s. 75, 78).
90 Ks. Holmberg 1914, s. 97, 98, 103, 105.
91 Eräästä tuhansia osallistujia koonneesta uhrijuhlasta Sernurin liepeillä ks.:

Lallukka, S., Popov, N., “Testing the limits of permissible. Mari ethno-religious
ferment and Russian authority, 1820s–1840s”, Defining Self. Essays on emergent
identities in Russia. Seventeenth to Nineteenth Centuries. Ed. by M. Branch.
Helsinki: Finnish Literature Society, 2009, s. 321–23.

92 Ñïèñêè íàñåëåííûõ ìåñò Ðîññèéñêîé Èìïåðèè. Õ. Âÿòñêàÿ ãóáåðíèÿ.
Ñ.-Ïåòåðáóðã: Öåíòðàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë, 1876, s. 718; Ñåðíóðñêèé ðàéîí. Ñáîðíèê äîêóìåíòàëüíûõ
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Yksityiskohtaisia tietoja Holmbergin oleskelun ajankohdasta

Urzhumin piirikunnassa ei ole saatavilla. Kaiken todennäköisyyden

mukaan hän oli siellä heinä-elokuussa. Kun koko vuoden 1913 matka

rajoittui kesäkauteen, voi päätellä, että sen kokonaiskesto ei ylittänyt

kolmea kuukautta.

Akateeminen ura matkojen jälkeen

Uno Holmberg oli monitieteilijä: uskontotieteilijä, folkloristi, sosiologi

ja etnologi. Venäjältä aineistoa kootessaan hänen kiinnostuksen pääkohteina

olivat (a) uskonnollisten rituaalien sosiaaliset määreet, (b) pyhät paikat ja

rituaaliesineet, (c) maailmankuva ja (d) kertomusperinne ja tavat. Hänen

muistiinpanoistaan on nähtävissä, että tutkijan ensimmäisenä tehtävänä

uudessa kylässä oli selvittää asukkaiden sukulaisuussuhteet. Tämä oli

tärkeää, koska hänen näkemyksensä mukaan kyläyhteisön sosiaalisten

instituutioiden legimiteetti nojasi sukuun perustuviin uhrirituaaleihin.93

Tämä menettelytapa juontui ajatuksesta, että ilman uskontotieteen antamia

suuntaviittoja monet alkukantaisen yhteisön sosiologiset ilmiöt jäävät

vaille riittävää selitystä. Samalla Holmberg piti sosiologian ja etnologian

välillä vallitsevaa yhteyttä hyvin tiiviinä, koska alkukantaisesta kulttuurista

nousevat ilmiöt heijastavat yhteisön sosiaalista tahtoa. Lähtiessään siitä,

että primitiivisten kansojen ajattelutapa on kollektiivinen, pikemminkin

yhteisöön kuin yksilöön suuntautunut, hän oli durkheimilaisen koulukunnan

linjoilla.94

Poikkitieteellisyyden ohella Holmbergille ominaista oli jatkuva

aktiivinen osallistuminen suomalaisen henkisen kulttuurin tutkimukseen.

Hän myös sisäisti tämän tutkimustradition arvopäämäärät. Suomalaisten

kansallisen heräämisen myötä näillä arvoilla oli kansallismielinen ja

patrioottinen sävytyksensä. Tämä aatteellis-poliittinen tausta määritteli

osaltaan hänen uransa suuntaa.

Ohjaajansa professori Krohnin ajatuksia seuraten Holmberg halusi

selkeyttää kuvaa muinaissuomalaisten uskomusmaailmasta. Sukukansojen

keskuudesta kootun vertailumateriaalin piti tarjota välineet tähän

tehtävään — ja krohnilaisittain etusijalla aineistossa oli kertomusperinne.

Tätä tietä Holmberg suunnitteli porautuvansa suomalaisten kulttuu-

riperinteiden syvään ytimeen. Työskennellessään udmurttien ja marien

luona häntä tästä syystä eivät niinkään kiinnostaneet senaikaiset uskonnon

ilmiöt, joihin sisältyi paljon synkretistisiä elementtejä, vaan uskonnon

ja maailmankatsomuksen syvemmät suomalais-ugrilaiset kerrostumat.

Alkuperäisen uskomusmaailman avaamiseksi oli siis tarpeen määritellä

ja eristää myöhemmin omaksutut piirteet, jotka olivat tulleet diffuusion

ja akkulturaation välityksellä.95 Kentällä työskenneltäessä oli siksi

tunnettava ja tarkkailtava myös udmurttien ja marien naapurikansoja.

Lisäksi oli tunnettava tätä aihepiiriä käsittelevä tutkimuskirjallisuus.

Holmbergin arkistoitu jäämistö osoittaa, että hän oli laajalti perehtynyt

venäjänkielisiin tutkimuksiin.

Toisena tieteellisenä esikuvana oli professori Westermarck, jonka

kirjoituksiin Holmberg tutustui jo ylioppilasvuosinaan. Päätökseen

hankkiutua uudelleen yliopistoon toista tutkintoa suorittamaan nähtävästi

houkuttelikin mahdollisuus päästä opiskelemaan maailmanmainetta

saavuttaneen sosiologin johdolla. Westermarckin edustamasta empiris-

mistä — painottaen primaariaineiston kokoamista ja aineiston tarkastelua

sosiaalis-kulttuurisessa kontekstissaan — tuli Holmbergillekin tunnuso-

mainen piirre. Vaatimus, että tutkimus nojaa riittävä edustavaan ja

empiirisesti luotettavaan vertailuaineistoon, oli Holmbergin työskente-

lytavan kulmakivenä. Toisena peruskivenä oli Krohnilta omaksuttu

maantieteellis-historiallinen menetelmä, jonka mukaan suppeaa aluetta

koskeva kertomusperinneaineisto oli sijoitettava laajempaan maantie-

teelliseen ja historialliseen viitekehykseen.96

Kenttätyömatkojen satona Holmbergin hallussa oli suuri aineisto-

massiivi. Ei kuitenkaan olisi oikein pitää häntä vain tietojen kokoajana,

jolle jäävät toissijaisiksi dokumentoituihin ilmiöihin liittyvät syy- ja

seuraussuhteet. Holmberg pyrki työssään synteesiin ja yleistykseen.î÷åðêîâ. Ñåðèÿ “Èñòîðèÿ ñåë è äåðåâåíü Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë”. Éîøêàð-
Îëà: Êîìèòåò Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë ïî äåëàì àðõèâîâ, Ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèâ Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ “Ñåðíóðñêèé ðàéîí”, 2006, s. 223.

93 Anttonen 1987, s. 63–67.
94 Harva, U., “Sosiologia, sen tutkimusala ja tehtävät”, Suomalainen Suomi, 1943,

¹ 7, s. 379–80;  Suomalaisen sosiologian historia, toim. R. Alapuro, M. Alestalo ja
E. Haavio-Mannila. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY, 1992, s. 39–40.

95 Anttonen 1987, s. 53, 66, 77, 85; Çàãðåáèí, À.Å., Ôèííû îá óäìóðòàõ.
Ôèíñêèå èññëåäîâàòåëè ýòíîãðàôèè óäìóðòîâ XIX – ïåðâîé ïîëîâèíû XX â.
Èæåâñê: ÓÈÈßË ÓðÎ ÐÀÍ, 1999, s. 76.

96 “Turussa tutkitaan”, Kuva, 1941, ¹ 3, s. 6; Anttonen 1987, s. 51, 56, 75–76;
Suomalaisen sosiologian historia, s. 38.



48 49

Työskentely itäisten suomalais-ugrilaisten kansojen parissa tutustutti hänet

näiden kansojen ajattelutapoihin ja perehdytti hänet siihen ympäristöön,

joka oli muovannut heidän uskomuksiaan ja uskonnollisia käsityksiään.

Vaikkakaan Holmberg ei voinut välttää kaikkia ansoja, jotka osuvat tielle

käytettäessä suullista kansanperinnettä maailmankatsomuksellisten

kysymysten selvittelyyn, hän kirjoitti kokoamansa aineiston pohjalta

korkealaatuisia tutkimuksia.97 Jo vuosina 1914–15 ilmestyivät permiläis-

kansojen ja marien uskontoja käsittelevät kirjat — perustavaa laatua

olevat teokset, joiden arvoa aika ei ole himmentänyt. Ne ilmestyivät

osana suomalais-ugrilaisten kansojen perinteisille uskonnoille omistettua

kirjasarjaa.98

Seuraavana uran askeleena oli suomalais-ugrilaisen uskonnontut-

kimuksen dosentuuri Helsingin yliopistossa, johon Holmberg nimitettiin

vuonna 1915.99 Uusi dosentti havitteli mahdollisuutta lähteä

pitkäkestoiselle tutkimusmatkalle Siperiaan. Riittävää rahoitusta tämän

idean toteuttamiseen ei kuitenkaan löytynyt. Lisäksi poliittinen jännite

Venäjällä oli lisääntynyt. Riskeistä ja esteistä huolimatta Holmberg ei

kuitenkaan luopunut ajatuksestaan. Kesä-elokuussa 1917 hän teki

tutkimusmatkan Jeniseille, vaikkakin se jäi alkuperäisiin suunnitelmiin

nähden rajusti supistetuksi.100 Voi sanoa, että matka tapahtui viime

hetkellä, pian rajat suljettiin, ja ulkomaalaisten tutkijoiden tie Venäjän

kansojen luo katkesi.

Koska dosentuuri ei tarjonnut riittävää toimeentuloa, Holmbergin

leipätyönä oli lyseon opettajan toimi — uskontotiede oli Helsingin

yliopistossa edustettuna vain hänen dosentuurinsa kautta. 1920-luvulla

tehtiin joitakin yrityksiä professuurin perustamiseksi, mutta ne eivät

johtaneet tulokseen. Kun uskontotiede ei toistaiseksi saanut Helsingin

yliopistossa vahvempaa jalansijaa, Holmbergin urakysymys lopulta

ratkesi sosiologian professuuria Turun yliopistoon perustettaessa. Uusi

virka määriteltiin niin, että se oli kuin räätälöity hänelle: professorin

toimialaan kuuluivat sosiologia, vertaileva uskontotiede ja kansantietous.

Niinpä kun Holmberg vuonna 1926 muutti Turkuun ja otti viran

vastaan, hänellä ei ollut mitään tarvetta muuttaa tieteellistä orientoitu-

mistaan. Hän toimi Turun yliopiston professorina yli kaksikymmentä

vuotta, aina kuolemaansa saakka vuonna 1949.101

Uno Holmberg oli laaja-alainen tutkija, jota tieteen lohkojen väliset

raja-aidat eivät pidätelleet. Yhteiskuntatieteilijänä hän oli sikäli

yksinäinen, että hänen kiinnostuksensa suuntautui enemmänkin syvään

menneisyyteen kuin nykyaikaan. Lisäksi myös vahva kytkös kansallisiin

tieteisiin erotti hänet muista Westermarckin oppilaina olleista

sosiologeista. Tämä eriseuraisuus näkyi jo dosenttivuosina. Holmberg

katsoi, että suomalaisen tutkijan tehtävänä on kartuttaa kansallista

kulttuuria koskevaa tietämystä. Tämä näkemys johti hänet poleemisiin

kiistoihin eräiden sosiologi-kollegoiden kanssa, joidenka mielestä

suomalais-ugrilainen tutkimus oli provinsiaalista ja omasi kansallisen

merkityksensä rinnalla arvoa vain sikäli, että sen kautta saatiin lisää

vertailevaa etnografista aineistoa. Holmberg puolestaan piti “hul-

lunkurisena”, että nuoria tutkijoita lähetetään valtion kustannuksella

valtamerten taakse eksoottisia kulttuureja tutkimaan. Hänen mielestään

sosiologit voivat tehdä hyödyllisempää työtä lähempänä omaa maataan.

Holmbergin tyytymättömyyden ilmeisenä lähteenä oli se, että hän ei

päässyt osalliseksi kenttätutkimukselle tärkeistä pitkäaikaisista matka-

apurahoista.102

1920-luvun toisen puoliskon aikana Neuvostoliitosta kantautui

Suomeen joitakin merkkejä siitä, että maiden välillä olisi mahdollista

viritellä tieteellistä yhteistoimintaa. Viitattiin mm. tieteellisen retkikunnan

järjestämiseen mordvalaisten tutkimiseksi. Suomalais-Ugrilainen Seura

reagoi tähän signaaliin viivytyksettä ja hankki tutkimusmatkan

toteuttamiseen tarvittavat varat. Neuvostopuolen kutsua ei kuitenkaan

kuulunut. Kun kuitenkin vaikutti siltä, että ovi ei ollut kokonaan kiinni,

Suomalais-Ugrilaisessa Seurassa päätettiin ottaa aloite omiin käsiin:

neuvostoviranomaisille toimitettiin pyyntö saada lähettää maahan vuonna

1928 viisihenkinen ryhmä mordvalaisten tutkimista varten. Ehdotettuun

ryhmään kuului myös Uno Holmberg; ajatuksena oli, että hänen

97 Anttonen 1987, s. 67–68, 75; Suomalaisen sosiologian historia, s. 38.
98 Holmberg, U., Permalaisten uskonto. Suomensuvun uskonnot, IV. Porvoo:

WSOY, ilman julkaisuvuotta; Holmberg, U., Tsheremissien uskonto. Suomensuvun
uskonnot, V. Porvoo: WSOY, 1914. Näiden lisäksi Holmberg kirjoitti kyseisen
kirjasarjan saamelaisia ja mordvalaisia käsitelleet osat.

99 “Yliopistomme uusin dosentti”.
100 Holmberg, U. “Jenisei-ostjakit – häviävä kansa”, Turun Sanomat, 12. joulukuuta

1926; Anttonen 1987, s. 72–73.

101 <http://fi.wikipedia.org/wiki/Uno_Harva>.
102 Anttonen 1987, s. 106–07; Anttonen, V. ”Uno Harva suomalaisen kulttuuri-

perinnön vaalijana ja tutkijana”, Auraica, 2008, ¹ 1, s. 42, 44  <http://ojs.tsv.fi/
index.php/Aur/article/view/646/536>.
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oleskelunsa Neuvostoliitossa olisi kestänyt kolme kuukautta. Maahan-

tulolupaa ei kuitenkaan saatu.103 Tähän ilmeisestikin päättyivät Holm-

bergin yritykset päästä vielä kenttäolosuhteissa tutkimaan itäisiä

suomalais-ugrilaisia kansoja.

Holmberg oli pidetty ja eläytyvä luennoitsija. Eräs hänen oppilaistaan

on kuvannut seuraavasti sitä tapaa, jolla dosentti Holmberg aloitti

iltaisin pitämänsä luennot suomalais-ugrilaisesta mytologiasta: “… hän

toi mukanaan kynttilän, sytytti sen ja sammutti sähkön. Oli esillä

vainajainpalvelus. Holmberg luennoi joskus miltei kuiskaten, ikäänkuin

tähdentäen seremonian salaperäistä luonnetta … Uno Holmbergin

‘iltahartaudet’ (kuten me sanoimme) olivat minulle juhlaa, ja samoin

meille jokaiselle.”104 Vaikka hän oli suosittu luennoitsija, jostakin

syystä hänen ympärilleen ei kuitenkaan kehkeytynyt oppilaiden

seuraajaryhmää, eikä holmbergilaista koulukuntaa muodostunut.105

Holmbergin suhde uskontoon muuttui hänen elämänsä kuluessa.

Vuonna 1947 hän julkaisi sanomalehtiartikkelin, joka käsitteli vertailevan

uskontotieteen näkökulmasta “eräitä tiedon ja uskon välillä vallitsevia

syviä ristiriitoja”.106 Holmberg suuntasi huomionsa uskonnollisen tiedon

logiikkaan ja päätyi pitämään sitä rationaalisesti tarkasteltuna

kestämättömänä. Tätä lehtikirjoitusta voi pitää Holmbergin henkilökoh-

taisena tilintekona kristilliseen traditioon nähden. Erikoista on, että hän

teki sen valtakunnallisen sanomalehden palstoilla.107

Holmberg ei nähtävästi ollut jäsenenä missään poliittisessa

puolueessa. Hänen näkemyksensä olivat liberaaleja, eikä hän

pidättäytynyt lausumasta jyrkkiäkään omaperäisiä mielipiteitä.

Nuoruudessaan hän oli lähellä nuorsuomalaisia, kun taas elämänsä

loppuvaiheessa hän lähestyi sosiaalidemokraattisia ihanteita. Toisen

maailmansodan jälkeen Holmberg liittyi Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan,

mikä herätti jossakin määrin kummastusta yliopistoyhteisössä. On

pohdiskeltu, että tekoa saattoi motivoida ajatus, että valtiollisten

103 Salminen 2008, s. 124–25.
104 Sitaatti lähteestä: Anttonen 1987, s. 81–82.
105 Anttonen 2008, s. 45.
106 Harva, U., “Ihminen ja Jumala”, Helsingin Sanomat, 10. kesäkuuta 1947;

Anttonen 1987, s. 153–54.
107 Anttonen 1987, s. 151–54.

kulttuurisuhteiden kautta voisi avautua uusia mahdollisuuksia suomalais-

ugrilaisten kansojen tutkimuksellekin.108

Uno Holmberg oli impulsiivinen ihminen, hänelle luonteenomaisina

piirteinä on pidetty huumorintajuisuutta, taiteellisuutta ja myös

pisteliäisyyttä. Nuoruudessaan hän oli kiinnostunut runoudesta, hän

kirjoitti runoja ja maalasi tauluja.109 Taiteelliset taipumukset tulevat

esiin myös matkakirjeistä, mm. niissä kohdissa, joissa kuvataan Venäjän

suurten jokien maisemia. Kuten hän itse totesi, joet, ja aivan erityisesti

Volga, tekivät häneen lähtemättömän vaikutuksen.

Päätteeksi sopiikin kappale hänen runostaan, joka on kirjoitettu

Venäjän suuren joen nostattamissa tunnelmissa:110

Volga jylhä, jättirinta,

kuohuaalto, pilvipinta!

Piennä synnyit sydänmailla

monen puron pahan lailla,

äitis köyhä, kylmä suo, mist’ on vesiesi vuo?

Satu sun on kaunis, pyhä.

Kerro, laula siitä yhä,

jotta rantojesi kansa

tahdotonna kahleissansa

kuulis Volgan aaltojen

vapauden sävelen.

108 Anttonen 2008, s. 43, 45.
109 “Turussa tutkitaan”, s. 6; Anttonen 2008, s. 46.
110 “Turussa tutkitaan”, s. 7.
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Ýêñïåäèöèÿ 1911 ã.

Èç Õåëüñèíêè â Ìîñêâó1

Íåâåäîìûå ñóäüáû ðàçäðîáèëè ôèíñêèå ïëåìåíà, ðàçäåëèëè èõ

íà ðàçíûå íàðîäû, ðàçáðîñàëè äàëåêî äðóã îò äðóãà â èíîïëåìåííûå

ïðîñòðàíñòâà, ãäå îíè êîíòàêòèðóþò ñ íîñèòåëÿìè äðóãèõ êóëüòóð-

íûõ íàñëåäèé. Êàê ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ñóäüáû íàðîäîâ íàøåãî ïëå-

ìåíè! Ëèøü íåìíîãèå èç íèõ ñìîãëè ïîäíÿòüñÿ â ÷èñëî ïðîñâåùåí-

íûõ íàðîäîâ. Íåêîòîðûå îñòàëèñü íà âåñüìà íèçêîì óðîâíå ðàçâèòèÿ,

æèâóò ïî÷òè ïåðâîáûòíîé æèçíüþ, à íåêîòîðûå âîâñå âûìåðëè. È òåì

íå ìåíåå, ïî ïðîèñõîæäåíèþ îíè èç òîãî æå ðîäà-ïëåìåíè, èìåëè

êîãäà-òî îáùóþ ïðàðîäèíó, òåõ æå ïðåäêîâ, òå æå âåðîâàíèÿ, îáû÷àè

è ÿçûê. Êàê ïàìÿòíèêè åäèíîãî ñîîáùåñòâà â äðåâíîñòè ñîõðàíè-

ëîñü äî íàøèõ äíåé íåìàëî ÿçûêîâûõ ñõîæåñòåé, à òàêæå ìíîæåñòâî

îáðÿäîâ è îáû÷àåâ, âîñõîäÿùèõ êîðíÿìè ê âðåìåíàì ÿçû÷åñòâà. Áî-

ãàòûå ñîáûòèÿìè âåêà è ðàññòîÿíèÿ â òûñÿ÷è âåðñò íå ñìîãëè ïîëíî-

ñòüþ ñòåðåòü ýòè ñâÿòûå ïëåìåííûå óçû. Îïèðàÿñü íà îáùåå íàñëå-

äèå, ñðàâíèòåëüíàÿ íàóêà ìîæåò âûðèñîâûâàòü êàðòèíó î êóëüòóðå

äðåâíèõ ôèííîâ; ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ åå äóõîâíîé ñòîðîíîé, êàê

ðàç è åäó ÿ íà âîñòî÷íóþ îêðàèíó Åâðîïû.

Êîãäà ÿ îòïðàâèëñÿ èç Õåëüñèíêè, çíàêîìûõ ëþäåé â âàãîíå íå

îêàçàëîñü. Áûë ïîçäíèé âå÷åð; ïîãðóçèâøèñü â ñâîè ðàçìûøëåíèÿ,

ÿ ñèäåë íåêîòîðîå âðåìÿ, à çàòåì çàñíóë ïîä ìîíîòîííûé øóì

ïîåçäà. Íå çíàþ ïî÷åìó, ìíå ïðèñíèëîñü, ÷òî ÿ ñïëþ ïîä øóìÿùèì

äåðåâîì â êàêîì-òî ñàðàå â âèäå øàòðà. Óòðîì, êîãäà ÿ ïðîñíóëñÿ,

1 «Matkakirjeitä. 1. Helsingistä – Moskowaan», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò 20
àïðåëÿ 1911 ã.



56 57

ìû áûëè íà ïîãðàíè÷íîé ñòàíöèè, ãäå ïðîâîäèëñÿ òàìîæåííûé

äîñìîòð. Âñêîðå ïîñëå ýòîãî íàø ïîåçä ïðèáûë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Âðåìåíè çàäåðæèâàòüñÿ â ñóåòå ýòîé ìåòðîïîëèè áûëî íåìíîãî.

Â ìîåì ðàñïîðÿæåíèè èìåëîñü ëèøü íåñêîëüêî ÷àñîâ. ß áåãàë çà

ïîêóïêàìè, çàãëÿíóë â áèáëèîòåêó è íàâåñòèë íåêîòîðûõ çíàêî-

ìûõ. Íà óëèöàõ Ïåòåðáóðãà ñîâñåì íå áûëî ñíåãà. Êàê îáû÷íî,

òîëïû ëþäåé áûñòðûìè øàãàìè äâèãàëèñü ïî Íåâñêîìó. Ëþáîïûò-

íî áûëî íàáëþäàòü ñî ñòîðîíû çà ýòèìè ïåñòðûìè ëþäñêèìè òîë-

ïàìè. Öåëûìè äíÿìè è íî÷àìè îíè èäóò áåñïðåðûâíûì ïîòîêîì; è

âñå ëèöà — ÷óæèå. Ïîìèìî åâðîïåéöåâ, âñòðå÷àþòñÿ è àçèàòñêèå

ëèöà — âèäíûå êàâêàçöû, øèðîêîëèöûå êèðãèçû è ò.ä. Èç-çà íàòÿ-

íóòûõ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèé èñ÷åçëè êèòàéöû êàê è ÿïîí-

öû â ãîäû ßïîíñêîé âîéíû.

Â ãîðîäàõ Ôèíëÿíäèè íå óâèäèøü ïåòåðáóðãñêîé ïîìïåçíîñòè

è ðîñêîøè è — íèùåòû! Çäåñü âåçäå øèê è ãðÿçü ðÿäîì äðóã ñ

äðóãîì. Òàê æå ýòî è â îäåæäå íèùèõ. ß âèäåë æåíùèíó, ó êîòîðîé

íà ãîëîâå êðàñîâàëñÿ áîëüøîé øèêàðíûé ãîëîâíîé óáîð ñ èçÿùíû-

ìè ïåðüÿìè, íî íà íîãàõ îíà íå èìåëà íîñêîâ. Âåðîÿòíî, ÷òî êàêàÿ-

òî çíàòíàÿ äàìà ïîäàðèëà ýòîé íèùåíêå ñâîþ øëÿïêó, êîãäà åé

ñàìîé ïðèãëÿíóëàñü áîëåå ìîäíàÿ. À êàê ïî-ðàçíîìó âûãëÿäèò æèçíü

âîêðóã ïåòåðáóðãñêèõ äâîðöîâ, â ïðèãîðîäàõ è â ñåëüñêîé ìåñòíîñ-

òè! Íèêîãäà òàê ÷åòêî íå áðîñàëàñü ìíå â ãëàçà ïðîïàñòü ìåæäó

æèçíüþ ëþäåé êàê ïðîøëîé îñåíüþ, êîãäà ÿ ñîâåðøèë ýêñïåäèöèè

ïî ñáîðó ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà èç Ïåòåðáóðãà â ñåëüñêèå

îêðåñòíîñòè ãîðîäà. Ïîçäíåé îñåíüþ íî÷åâàë ÿ â îäíîé èçáå, ãäå

ïðîäóâàëî. Ïîñëå òîãî, êàê ïîãàñëà ìàëåíüêàÿ ÷àäÿùàÿ ëàìïà, ÿ

çàìåòèë, êàê ëåæàùèå íà ñîëîìå ïîëóãîëûå ëþäè óñòàâèëèñü ãëàçà-

ìè íà ïðîáëåñêè ñ íåáà. ß è ñàì çàäàâàë ñåáå âîïðîñ: íå ñåâåðíîå ëè

ýòî ñèÿíèå? Íåò, íå îíî, ýòî îãíè Ïåòåðáóðãà, õîòÿ ðàññòîÿíèå äî

íåãî øåñòüäåñÿò âåðñò. Ðàçëè÷èå ìåæäó ñâåòîì ýòîãî êðóïíîãî ãî-

ðîäà è ìðàêîì îêðóæàþùèõ åãî ñåë — ýòî êàê ðàçðûâ ìåæäó äíåì è

íî÷üþ.

Â ñâÿçè ñ ïåðåãðóæåííîñòüþ ïîåçäîâ ïàññàæèðàìè ìåæäó Ïå-

òåðáóðãîì è Ìîñêâîé, âðåìåíàìè òðóäíî äîñòàòü áèëåò, åñëè åãî íå

ïðèîáðåñòè çàáëàãîâðåìåííî. Ïîýòîìó íàäî áûëî ñêîðåå äîáðàòüñÿ

äî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà. Îäíàêî ÿ ïðèåõàë ïîçäíî, íå ñìîã

ïîïàñòü íà òîò ïîåçä, íà êîòîðîì õîòåë åõàòü, à ñëåäóþùèé îòïðàâ-

ëÿëñÿ â ïóòü òîëüêî ÷åðåç ïîëòîðà ÷àñà. ß îæèäàë ñ ëþáîïûòñòâîì,

êåì áóäóò ìîè ñïóòíèêè â êóïå. Äâîå ìóæ÷èí â ïûøíûõ òóëóïàõ

çàíÿëè íèæíèå ïîëêè. Îäèí èç íèõ, â ðóññêîé ôîðìåííîé ôóðàæêå

íà ãîëîâå, çàãîâîðèë ñî ìíîé. Îí áûë âåñüìà äîâîëåí, ÷òî ÿ îêàçàë-

ñÿ íåêóðÿùèì: òàáàê ïîðòèò ÷åëîâåêà. Â îäíîé êîôåéíå îò òàáà÷-

íîãî äûìà ó íåãî ðàçáîëåëàñü ãîëîâà. Ïðåæäå âñåãî, åãî âîçìóòèëî

òî, ÷òî êóðÿò æåíùèíû. Êàê îí ñàì çàÿâèë, îí âïîëíå îáðàçöîâûé

÷åëîâåê: âèíî, êîôå, ÷àé íå ïüåò, òàáàê íå êóðèò è âå÷åðîì ðàíî

ëîæèòñÿ ñïàòü. Òåì íå ìåíåå, îí áûë î÷åíü âçâîëíîâàí.

×åòâåðòîå ìåñòî â êóïå áûëî åùå íå çàíÿòî. Òîëüêî íà ïîñëå-

äíåé ìèíóòå ïðèøåë çàïûõàâøèñü ìîëîäîé ãîñïîäèí. Îí è ñòàë

ìíå êîìïàíüîíîì íà âåðõíèõ ïîëêàõ. Ýòîò ìîëîäîé ÷åëîâåê áûë

èçûñêàííî îäåò, íîñèë î÷êè, èìåë çàâèòûå ìàëåíüêèå óñû; åãî áàð-

õàòíûé æèëåò áûë óêðàøåí âûøèâêîé, à ÷åðåç åãî óõîæåííûå âî-

ëîñû øåë ïðîáîð — ïðÿìîé è ãëàäêèé, êàê æåëåçíîäîðîæíàÿ ìàãè-

ñòðàëü Ïåòåðáóðã–Ìîñêâà. Îí íà÷àë ÷èòàòü íåìåöêóþ ãàçåòó.

Ìîé ïåðâûé ñîáåñåäíèê ñòàë çíàêîìèòüñÿ ñ ìîëîäûì ÷åëîâå-

êîì:

– Áàðèí íå õðàïèò, êîãäà ñïèò?

– Íåò!

– È íå ãîâîðèò âî ñíå?

– Ïîëàãàþ, ÷òî íåò.

– Åñòü ïóòåøåñòâåííèêè, êîòîðûå è õðàïÿò, è ãîâîðÿò âî ñíå è

ýòèì ñàìûì óæàñíî ìåøàþò äðóãèì ïàññàæèðàì.

Òàêèì îáðàçîì áûë íà÷àò ðàçãîâîð. Ñêîðî ìíå ñòàëî èçâåñòíî,

÷òî ïðèøåäøèé ïîñëåäíèì ìîëîäîé ÷åëîâåê áûë èç Òàðòóñêîãî

óíèâåðñèòåòà,2 èçó÷àë òåîëîãèþ, íî åùå íå óñïåë çàêîí÷èòü ñâîþ

ó÷åáó. Îí áûë ïî ïóòè â Ìîñêâó, ãäå ñëóæèë ïîìîùíèêîì ó îäíîãî

ñòàðîãî ïàñòîðà. Ïîñêîëüêó åãî ó÷åáíûé ïðåäìåò íå áûë äëÿ ìåíÿ

íåçíàêîìûì, ó íàñ íàøëîñü ìíîãî òåì äëÿ ðàçãîâîðà.3 Äî ïîçäíåé

íî÷è ìû áåñåäîâàëè î Òàðòóñêîì óíèâåðñèòåòå, î íåìåöêèõ òåîëî-

ãàõ, î ñðàâíèòåëüíîì ðåëèãèîâåäåíèè è ò.ä. Íàø ðàçãîâîð ïðîäîë-

æàëñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ñïóòíèê ñ íèæíåé ïîëêè íå ïðåäóïðåäèë,

÷òî ñîâåðøåííî íåóìåñòíî ìåøàòü íî÷íîìó ïîêîþ äðóãèõ ïàññà-

æèðîâ.

2 Òàðòóñêèé óíèâåðñèòåò (Äåðïòñêèé, Þðüåâñêèé) îñíîâàí øâåäñêèì
êîðîëåì Ãóñòàâîì II Àäîëüôîì â 1632 ã. Óíèâåðñèòåò ïðåêðàòèë ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå â XVIII â.; âîññòàíîâëåí èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì I â
1802 ã.

3 Â ñâîå âðåìÿ Ó. Õîëüìáåðã çàêîí÷èë òåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Õåëü-
ñèíêñêîãî óíèâåðñèòåòà.
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Íà ñëåäóþùèé äåíü ê ïðèáûòèþ â Ìîñêâó ìû ñ ìîëîäûì òåîëî-

ãîì ñòàëè óæå íàñòîëüêî áëèçêèìè çíàêîìûìè, ÷òî â òå äâà äíÿ

ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â ãîðîäå ìíå áûëà ïðåäîñòàâëåíà áåñïëàòíàÿ

êâàðòèðà â óþòíîé óñàäüáå íåìåöêîé öåðêâè Ñâÿòîãî Ìèõàèëà.4

Êàêàÿ æå áîëüøàÿ ðàçíèöà ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Ìîñêâîé! Ïðÿ-

ìûå è øèðîêèå óëèöû è ðåãóëÿðíîñòü ïîñòðîåê â Ïåòåðáóðãå ñîçäà-

þò çàïàäíîåâðîïåéñêîå âïå÷àòëåíèå. Â Ìîñêâå, íàïðîòèâ, óçêèå

óëèöû âüþòñÿ òóäà-ñþäà, ïîäíèìàÿñü è îïóñêàÿñü; êàê ñòèëü ïîñò-

ðîåê, òàê è óëè÷íàÿ æèçíü î÷åíü ïåñòðà, îùóùàþòñÿ âîñòî÷íûå

âåÿíèÿ. Ìîñêâà — íàñòîÿùèé ðóññêèé ãîðîä. Îí — öåíòð âíóòðåí-

íåé òîðãîâëè è íà åãî óëèöàõ âèäèøü íåñêîí÷àåìûå î÷åðåäè ãðóçî-

âûõ ïîâîçîê. Íà ãðîìàäíûõ òåëåãàõ ïåðåâîçÿò âñåâîçìîæíûé òîâàð:

òêàíè, ôðóêòû, ÷àé è ò.ä. Êîñìàòàÿ øåðñòü òîëñòîêîïûòíûõ ëîøà-

äåé óêðàøåíà ðàçíîðîäíûìè ïåñòðûìè ïîÿñàìè è áëåñòÿùèìè ëà-

òóííûìè êîëüöàìè. Äóãà — áîëüøàÿ, çà÷àñòóþ êðàøåííàÿ êðàñíîé

êðàñêîé, — ñèÿåò íà ñîëíöå êàê ðàäóãà. Ïî êðàþ äóãè ðàñïèñàíû

òîâàðû, êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â ìàãàçèíå âëàäåëüöà. Áîðîäàòûå âîç-

÷èêè, äî êîëåí ïîêðûòûìè ãðÿçüþ íîãàìè, ãðèìàñíè÷àþò, äîâîëü-

íûå íà ñîëíöåïåêå. Ýòî äåéñòâèòåëüíî ñîçäàåò ðóññêîå âïå÷àòëå-

íèå! Íà ãëàâíûõ óëèöàõ, ãäå ïðîæèâàþò ñåìüè ìîñêîâñêèõ

êóïöîâ-òîëñòîñóìîâ, íåñêîëüêî ÷èùå. Õîòÿ Ìîñêâà ãðÿçíàÿ, êàê

ëþáîé ïîäëèííî ðóññêèé ãîðîä, íî çäåñü ìàëî áîëåçíåé, ïîòîìó

÷òî â Ìîñêâå ñóõîé âîçäóõ, è âîäà ïðîçðà÷íàÿ, êàê õðóñòàëü.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî ïðèåçäó â ãîðîä âíà÷àëå òåáÿ îêðóæàåò

áîëüøàÿ òîëïà íèùèõ, Ìîñêâà — áîãàòûé ãîðîä. ×àñòü èç êóïå÷åñ-

êîãî ñîñëîâèÿ äàæå î÷åíü áîãàòà. ×àñòíûå ëèöà ñäåëàëè êðóïíûå

ïîæåðòâîâàíèÿ â ïîëüçó ãîðîäà: ïîñòðîèëè âèäíûå õðàìû, øêîëû,

ìóçåè, áîëüíèöû è äð.

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ â Ìîñêâå, êîíå÷íî, ïðåäñòàâëÿþò ïàìÿò-

íèêè ñòàðèíû. Èç íèõ ñàìûìè äîñòîéíûìè âíèìàíèÿ ÿâëÿþòñÿ

ñòàðûé, îêðóæåííûé ñòåíîé Êèòàé-ãîðîä è çíàìåíèòûé Êðåìëü —

ìåñòî ïàëîìíè÷åñòâà âñåãî ðîññèéñêîãî íàðîäà. Èç ðàñïîëàãàþ-

ùåéñÿ òàì âûñîêîé Êîëîêîëüíè Èâàíà Âåëèêîãî ïóòåøåñòâåííèê

ìîæåò âèäåòü îáøèðíóþ ïàíîðàìó ãîðîäà. Ãëÿäÿ ñ âûñîòû, êàæåò-

ñÿ, ÷òî â Ìîñêâå, êðîìå öåðêâåé, íåò äðóãèõ çäàíèé — ïîâñþäó èõ

òàêîå áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî. Âåðîÿòíî, â ìèðå íåò äðóãîãî ìåñ-

òà, â òàêîé ìåðå ïîñâÿùåííîãî ðåëèãèîçíîìó íà÷àëó, ÷åì ýòî. Ìîæ-

íî ïðåäñòàâèòü, êàêîå òîðæåñòâåííîå íàñòðîåíèå íàïîëíÿåò äóøó

âåðóþùåãî ðóññêîãî ÷åëîâåêà, êîãäà îí ÿñíûì ïàñõàëüíûì óòðîì

ñëûøèò çâîí íåèñ÷èñëèìîãî ìíîæåñòâà êîëîêîëîâ, è áîëåå òîãî,

÷òî íåêîòîðûå èç íèõ òàêèå îãðîìíûå, ÷òî ïî ñâîèì ãàáàðèòàì

ïðåâîñõîäÿò ÷óìû íàøèõ ïðåäêîâ. Ãëàâíûé õðàì — Óñïåíñêèé ñî-

áîð, êîòîðûé ïî ñòàðèííîìó îáû÷àþ ñëóæèò ìåñòîì âåí÷àíèÿ íà

öàðñòâî ïðàâèòåëåé.

Ïîñåòèòåëü Ìîñêâû òàêæå íå äîëæåí çàáûòü ïîñåòèòü ìóçåé,

èç êîòîðûõ îñîáåííî äîñòîéíû ïðîñìîòðà èñòîðè÷åñêèé5 è ýòíîã-

ðàôè÷åñêèé6. Ê ýòîìó ñëåäóåò òàêæå óïîìÿíóòü î âñåìèðíî èçâåñò-

íûõ êîëëåêöèÿõ êàðòèí Òðåòüÿêîâà.7 Êðîìå òîãî, âíèìàíèÿ çàñ-

ëóæèâàþò â ãîðîäå è ìíîãî÷èñëåííûå äâîðöû, ãðàíäèîçíûå

ïàññàæè è ìíîãèå èçâåñòíûå ìàãàçèíû è ò.ä. Îäíàêî, íàçâàííûå

ïîñëåäíèìè çäàíèÿ äîâîëüíî ìîëîäûå è ñîâðåìåííûå: êàê ìû

ïîìíèì, ñòî ëåò íàçàä âñÿ Ìîñêâà áûëà â îãíå. Ìåñòíûå æèòåëè

åùå ìîãóò óêàçàòü ìåñòî â ðåêå, ãäå ôðàíöóçû øòóðìîâàëè ãîðîä,

è ñîïêó, ñ êîòîðîé, êàê ãîâîðÿò, Íàïîëåîí íàáëþäàë çà ïîæàðîì â

ãîðîäå. Â áóäóùåì ãîäó ðóññêèå ïðîâåäóò áîëüøîé ãîñóäàðñòâåí-

íûé ïðàçäíèê, ê êîòîðîìó áóäåò âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê, ïîñâÿùåí-

íûé ñïàñåíèþ Îòå÷åñòâà.

Çà ïàðó äíåé íåâîçìîæíî îñíîâàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîñòîÿ-

íèåì äóõîâíîé æèçíè ãîðîäà. Îäíàêî ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì ñëî-

æèëîñü ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî â Ìîñêâå ðóññêàÿ íàóêà è êóëüòóðà ïðî-

öâåòàþò íå â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì â Ïåòåðáóðãå. Ðàçíîãî òèïà

øêîëû, êàê äëÿ ìàëü÷èêîâ, òàê è äëÿ äåâî÷åê, ìîæíî âèäåòü ïî÷òè

íà êàæäîé óëèöå. Â îáùåì, êàê ìíå êàæåòñÿ, ñðåäíåå ãîðîäñêîå

ñîñëîâèå Ðîññèè áîëåå-ìåíåå îáðàçîâàííîå. Ðàçâèòèþ àêàäåìè÷åñ-

êîé æèçíè âî ìíîãîì ìåøàåò òî, ÷òî âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ

Ðîññèè íèêàêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå èìåþò. Íà çàíÿòèÿõ ðÿäîì ñî

ñòóäåíòàìè ñèäÿò æàíäàðìû, êîòîðûå èìåþò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ,

4 Öåðêîâü Ñâÿòîãî Ìèõàèëà (íåì. Michael-Kirche) — ðåëèãèîçíûé, äó-
õîâíûé è êóëüòóðíûé öåíòð ëþòåðàí â Ìîñêâå. Êàìåííàÿ öåðêîâü áûëà
ïîñòðîåíà â 1684 ã., ñíåñåíà â 1928 ã.

5 Ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé â Ìîñêâå, îñíîâàííûé â
1895 ã., — íàöèîíàëüíûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé Ðîññèè.

6 Ïîä ýòíîãðàôè÷åñêèì ìóçååì çäåñü, ñêîðåå âñåãî, ïîíèìàåòñÿ âûñòàâ-
êà ñîáðàíèé Ðóìÿíöåâñêîãî ìóçåÿ, ñîçäàííîãî â 1831 ã. è ïåðåäàííîãî
â äàëüíåéøåì (1861 ã.) â Ìîñêâó. Â ïîñëåäóþùåì ýòíîãðàôè÷åñêèå êîë-
ëåêöèè ìóçåÿ áûëè ïåðåäàíû Ìóçåþ íàðîäîâ ÑÑÑÐ (íûíå ÐÝÌ).

7 Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ — õóäîæåñòâåííûé ìóçåé â Ìîñêâå, îñíîâàí-
íûé â 1856 ã. êóïöîì Ïàâëîì Òðåòüÿêîâûì.
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î ÷åì èìåííî è â êàêîì äóõå ìîãóò ÷èòàòü ïðåïîäàâàòåëè ëåêöèè.

Ïîíÿòíî, ÷òî íàóêó, êîòîðîé â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíà ñâîáîäà,

òàêîé ïîðÿäîê íå ïðîäâèãàåò. Êðîìå ëèöååâ, â Ìîñêâå ìíîãî ðàç-

íîãî ðîäà õóäîæåñòâåííûõ è ðåìåñëåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Ìîñêîâñêèå êóïöû ñäåëàëè áîëüøóþ ïàòðèîòè÷åñêóþ óñëóãó òåì,

÷òî ùåäðî ïîääåðæèâàëè ñòðåìëåíèÿ íåèìóùèõ õóäîæíèêîâ è

øêîëüíèêîâ.

Ñ äðåâíèõ âðåìåí â ðóññêîì íàðîäå ñóùåñòâóþò äâà ýëåìåíòà.

Îäèí — êðàéíå êîíñåðâàòèâíûé, äðóãîé — ïîâñþäó ñòðåìÿùèéñÿ

íà óðîâåíü íîâåéøèõ èäåàëîâ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòà ïðîïàñòü

íèãäå ñòîëü íå ãëóáîêà, êàê â Ìîñêâå. Çäåñü âåçäå çàìåòíû ïðîòè-

âîðå÷èÿ ñòàðèíû è ñîâðåìåííîñòè. Âîí òàì íà óëèöå ñòàðàÿ íåóê-

ëþæàÿ ðóññêàÿ òåëåãà è ôåøåíåáåëüíûé íîâûé àâòîìîáèëü, èç êî-

òîðîãî âûñêàêèâàåò äåâóøêà, íàâåðíÿêà àêòðèñà, ÷òîáû çàéòè

â ÷àñîâíþ ïåðåêðåñòèòüñÿ äî òîãî, êàê âñòóïèòü íà ïîäìîñòêè î÷à-

ðîâûâàòü ëþäåé. Â Ìîñêâå, ãäå òàê ìíîãî ñòàðîãî, êàê â îáû÷àÿõ,

òàê è â îäåæäå, ÿ âïåðâûå âèäåë ò.í. þáêó-øòàíû8 — ãëóïîñòü ìîäû,

êîòîðàÿ äîñòàâèëà òàê ìíîãî îãîð÷åíèé Ïàïå Ðèìñêîìó.

Åùå ïàðó ñëîâ î ìîñêîâñêèõ ôèííàõ. Êòî áû ìîã ïîâåðèòü, ÷òî

òóò, â ñåðäöå Ðîññèè ìîæíî âñòðåòèòü ôèííîâ, êîòîðûå çäåñü íå â

êà÷åñòâå ïóòåøåñòâåííèêîâ, à ðîäèëèñü è âûðîñëè â Ìîñêâå.

Â óñàäüáå öåðêâè Ìèõàèëà ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ íåêîòîðûìè èç íèõ.

Óçíàë, ÷òî íåñêîëüêî íåäåëü òîìó íàçàä çäåñü ñêîí÷àëñÿ ñòàðûé

íåìåöêèé ñâÿùåííèê; îí ðîäèëñÿ â Ôèíëÿíäèè, ïîýòîìó çíàë è

ôèíñêèé ÿçûê. Çà 24 ãîäà ïðåáûâàíèÿ â Ìîñêâå, îí ñòàë ëþáèìöåì

çäåøíèõ ôèííîâ. Îí ïîìîãàë áåäíûì äîáûâàòü ñðåäñòâà ê ñóùå-

ñòâîâàíèþ è óñòðàèâàë èõ äåòåé â íåìåöêóþ øêîëó. ß âñòðåòèë

íåêîòîðûõ èç òàêèõ ïàðíåé. Áûëî ñòðàííî ñëûøàòü, ÷òî îíè ãîâî-

ðèëè íà ÷èñòîì ôèíñêîì ÿçûêå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðîäèëèñü è âû-

ðîñëè â Ìîñêâå. Íåêîòîðûå óñïåëè ïîñåòèòü ðîäèíó ñâîèõ ïðåäêîâ.

Êàæåòñÿ, ÷èñëî ôèíñêèõ ñåìåé îêîëî ñòà, ìíîãèå èç íèõ ñîñòîÿ-

òåëüíûå, ìíîãî âñÿêèõ ðåìåñëåííèêîâ, þâåëèðîâ, ÷àñîâùèêîâ.

Ìåíÿ ïðèãëàñèëè â îäíó ñåìüþ, ãäå ìíå îêàçàëè ãîñòåïðèèìñòâî

êàê ðîäñòâåííèêó. Õîòÿ îíè â ñåìüå îáùàþòñÿ íà ôèíñêîì ÿçûêå,

âñå îñòàëüíîå ó íèõ äîìà ñîçäàåò ðóññêîå âïå÷àòëåíèå — è ýòî íå

ñòðàííî, âåäü æèâóò îíè â ðóññêîé ñðåäå.

— Èìååòå ëè Âû ïëàíû ïåðåñåëèòüñÿ êîãäà-íèáóäü â Ôèíëÿí-

äèþ?

— Âðÿä ëè ïåðåïðàâèìñÿ, ðàç ìû çäåñü äîáûâàåì ñåáå ñðåäñòâà ê

ñóùåñòâîâàíèþ.

– À äåòè, îíè òîæå íàâñåãäà îñòàíóòñÿ çäåñü, ñðåäè ÷óæåçåìöåâ

è, â êîíöå êîíöîâ, ñîëüþòñÿ ñ ÷óæîé íàöèîíàëüíîñòüþ?

— Áîã çíàåò, ÷òî îíè ñäåëàþò, íî ìû èõ ïðåäîñòåðåãàåì, ÷òîáû

îíè íå çàáûâàëè ñâîé ÿçûê.

Èç Ìîñêâû â Êàçàíü9

Æåëåçíàÿ äîðîãà èç Ìîñêâû â Êàçàíü ïðèíàäëåæèò ÷àñòíîé êîì-

ïàíèè. Ïîåçäà ïî íåé äâèãàþòñÿ ìåäëåííî, ñ îñòàíîâêàìè è íà

âòîðîñòåïåííûõ ñòàíöèÿõ. Êîãäà ÿ ñäåëàë êîíäóêòîðó çàìå÷àíèå î

òîì, ÷òî áûëî áû ðàçóìíî îáñëóæèâàòü òàêîé äëèííûé æåëåçíîäî-

ðîæíûé ó÷àñòîê ñêîðûì ïîåçäîì, îí íåìíîãî çàäóìàëñÿ, çàòåì îá-

ðàòèë ñâîé âçîð íà ìîþ êåïêó è ïðîãîâîðèë ðàâíîäóøíî: «À Âû

êóäà òîðîïèòåñü, ìîëîäîé ÷åëîâåê?» Òàê, äåéñòâèòåëüíî! ß îáìîç-

ãîâàë åãî æèòåéñêóþ ìóäðîñòü è íà÷àë îñâàèâàòüñÿ ñ ïðåáûâàíèåì

â âàãîíå ïîåçäà. Çäåñü è äðóãèå êàê ó ñåáÿ äîìà; îñîáåííî ýòî êàñà-

åòñÿ ïàññàæèðîâ, ñëåäóþùèõ äàëåêî. Ñ óäèâëåíèåì íàáëþäàþ, êàê

ñâîáîäíî âåäóò ñåáÿ ëþäè. Âîí òàì ñòàðèêè, ñèäÿ â îäíîé ðóáàøêå,

áåñåäóþò è âåñü äåíü ïüþò ÷àé. À òàì äåâóøêà ëåæèò íà æèâîòå è

÷èòàåò ðîìàí; îíà ñíÿëà ñ íîã îáóâü. Äàìà, êîòîðàÿ âîëåé ñóäüáû

âûïàëà ìíå â êà÷åñòâå êîìïàíüîíêè, ñèäèò öåëûìè äíÿìè â óòðåí-

íåì õàëàòå, òî è äåëî âçäðåìûâàÿ íà ñâîåì ìåñòå. Âñå êàê áóäòî

÷ëåíû îäíîé ñåìüè. Íåò îòäåëüíîãî ñïàëüíîãî âàãîíà äëÿ ìóæ÷èí è

æåíùèí.

ß ñ÷èòàë ñåáÿ ñ÷àñòëèâöåì, ÷òî ýòà äàìà, Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà,

îêàçàëàñü ìîåé ñïóòíèöåé. Êàê æèòåëüíèöà Êàçàíè, îíà ñóìåëà

äàòü ìíå ìíîãî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ, êàñàþùèõñÿ æèëüÿ è äðóãèõ ïðàê-
8 Æþï-êþëîò (ôð. jupe-culotte) — þáêè-áðþêè, íîâîå ÿâëåíèå â ìîäå

ïîÿâèëîñü ñðåäè ôðàíöóçñêèõ ìîäíèö – áðþêè î÷åíü áîëüøîé øèðèíû,
âèçóàëüíî âûãëÿäÿùèå êàê þáêè, øèðîêî ðàñïðîñòðàíèâøèåñÿ â êîíöå
XIX – íà÷àëå XX â. áëàãîäàðÿ óâëå÷åíèþ åçäîé íà âåëîñèïåäå. Êðîìå òîãî,
èìè çàèíòåðåñîâàëèñü ôåìèíèñòêè, ñòðåìèâøèåñÿ ê äîñòèæåíèþ «êîñ-
òþìíîãî» ðàâíîïðàâèÿ ñ ìóæ÷èíàìè.

9 «Matkakirjeitä. Moskowasta Kasaniin», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò 29
àïðåëÿ 1911 ã.
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òè÷åñêèõ âîïðîñîâ ïðè ïðåáûâàíèè â ÷óæîì ãîðîäå. Áîëåå òîãî,

îíà òùàòåëüíî êàðàóëèëà ìîé áàãàæ, êîãäà íà ñòàíöèÿõ âðåìåíàìè

ÿ âûñêàêèâàë èç ïîåçäà, ÷òîáû ïîåñòü êâàøåíóþ êàïóñòó, ñâèíûå

íîæêè èëè äðóãèå ðóññêèå ëàêîìñòâà. Çäåñü íåâîçìîæíî ïóòåøå-

ñòâîâàòü òàê áåççàáîòíî, êàê â Ôèíëÿíäèè, ïîòîìó ÷òî ëþäè, —

ðàçóìååòñÿ, ïî îøèáêå, — ìîãóò óõîäèòü èç âàãîíà ñ âåùàìè äðóãî-

ãî ÷åëîâåêà. Åñëè òû íå ïðèâûê ê òîìó, ÷òî âåæëèâî ïðåñåêàåøü

òàêîãî ðîäà îøèáêè, òû ëåãêî ìîæåøü îñòàòüñÿ áåç êîëà áåç äâîðà.

Êîãäà ìíå ñòàëî ÿñíî, ÷òî ÿ îêàçàëñÿ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì

íàäåæíûõ ãëàç, óòîìëåííûé îò ìíîãèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé

Ìîñêâû, â ïåðâóþ íî÷ü ÿ ñïàë òàê êðåïêî, ÷òî íè÷åãî áû íå çàìå-

òèë, åñëè áû ó ìåíÿ äàæå óäàëÿëè ñëåïóþ êèøêó. Ïîýòîìó íå ìîãó

ñêàçàòü, êàê ïðîõîäèëà íî÷ü. Ïðîñíóâøèñü óòðîì, ê ñâîåé ðàäîñòè,

ÿ çàìåòèë, ÷òî íàõîäèëñÿ åùå â òîì æå âàãîíå è ÷òî âñå ìîå äîðîæ-

íîå ñíàðÿæåíèå áûëî â ñîõðàííîñòè. Ìíîãèå èç ïàññàæèðîâ âûñà-

äèëèñü èç ïîåçäà â òå÷åíèå íî÷è. Ïîâñþäó ìîæíî áûëî âèäåòü

íîâûå ëèöà. Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ñèäåëà ó îêíà, ìî÷èëà ëîìòèê

áåëîãî õëåáà â ñòàêàíå ÷àÿ. Ðÿäîì íà âåðõíåé ïîëêå ñïàë ñòàðèê-

òàòàðèí; âìåñòî îäåÿëà, íà íåì ëåæàëè äîðîãîñòîÿùèå øóáû. Íà

äðóãîé ñòîðîíå âàãîíà ñèäåëà åãî äî÷ü, ëèöî åå áûëî ïîêðûòî ÷åð-

íîé âóàëüþ. Íà íîãàõ ó íåå áûëè êðàñíûå ñàïîãè, äîõîäÿùèå äî

êîëåí, ãîëåíèùà ñàïîã áûëè èñêóñíî âûøèòû. ×åðåç âóàëü ïðî-

ñìàòðèâàëèñü ìèëîâèäíûå è ïðîïîðöèîíàëüíûå ÷åðòû ëèöà è áîëü-

øèå êàðèå ãëàçà. Ðåëèãèÿ çàïðåùàåò òàòàðñêîé æåíùèíå ðàñêðû-

âàòü ñâîå ëèöî ïåðåä ïîñòîðîííèìè ëþäüìè.

Ñòàðèê íà÷àë òåðåòü ñâîè çàñïàííûå ãëàçà. Ïî åãî îäåæäå ÿ

ñäåëàë âûâîä, ÷òî îí çàæèòî÷íûé ìóæ÷èíà. Îí è ñàì ðàññêàçàë, ÷òî

ÿâëÿåòñÿ êóïöîì. Ãäå-òî çäåñü ó æåëåçíîé äîðîãè îí èìååò ôèëèàë

ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, à ãëàâíàÿ åãî òîðãîâàÿ òî÷êà â Êàçàíè. Êðîìå

òîãî, íà ÿðìàðî÷íûå íåäåëè îí îòêðûë ìàãàçèí è â Íèæíåì Íîâãî-

ðîäå. Îí âûñòóïàåò ïîñðåäíèêîì ïðè ïðîäàæå êèòàéñêîãî ÷àÿ.

Òîò ôàêò, ÷òî óæå íå ìåíåå ïîëîâèíû ïàññàæèðîâ ñîñòàâëÿþò

òàòàðû, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ âîñòî÷íûé êðàé Åâðîïû.

Çà æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëüþ îòêðûâàþòñÿ íåîáîçðèìûå ñíåæ-

íûå ïðîñòîðû. Ñåðûé ãîðèçîíò ñëèâàåòñÿ ñ ñóãðîáàìè. ×àñàìè íå

âèäíî íè äåðåâà, íè êàìíÿ, íè õîëìà. Êàêàÿ çäåñü áåñêðàéíÿÿ ðàâ-

íèíà! Âîí òàì, â ñíåãó, êàê áû ÷åðíàÿ íèòêà! Êîãäà ìû ïîäúåçæàåì

áëèæå, âèäèì äëèííóþ î÷åðåäü îáîçíûõ ëîøàäåé. Êóäà ñòðåìèòñÿ

ýòîò êàðàâàí? Ìíå îñòàëîñü íåèçâåñòíûì, ïðîøåë ëè îí ïî òðàêòó

èëè ïðîñòî ïî óòîïòàííîìó â ñíåãó ñëåäó. Êàêàÿ æå îãðîìíàÿ ðàç-

íèöà ìåæäó åçäîé â óþòíîì è òåïëîì âàãîíå ïîåçäà è åçäîé â òàêîì

õîëîäíîì îáîçå. Êîãäà ÿ äóìàþ î ïðîíèçûâàþùèõ âåòðàõ, ÷òî ñâè-

ñòÿò íà ýòèõ ïðîñòîðàõ, ÿ âñå ñ áîëüøèì ïî÷òåíèåì ñìîòðþ íà

ïûøíûé òóëóï ìîåãî ñîñåäà-òàòàðèíà. Òóò ó íåáåñíûõ âåòðîâ íåî-

õâàòíîå ïðîñòðàíñòâî ÷òîáû áóøåâàòü. Âñå ïîíÿòíåå ñòàíîâÿòñÿ

ìíå îïèñàíèÿ ñèëüíûõ ñíåæíûõ áóðàíîâ ðóññêèìè ïèñàòåëÿìè:

«Õîëîäíûå âåòðû âèçæàò, êàê äèêàÿ êîøêà, ïëà÷óò, êàê ðåáåíîê,

âîþò, êàê ãîëîäíûå âîëêè». ß òàêæå ïîíèìàþ ÷óâñòâî, âëàäåþùåå

äóøîé ïóòåøåñòâåííèêà, ñáèâàþùåãîñÿ â ìåòåëü ñ ïóòè. Ãîâîðÿò,

÷òî îí óìèðàåò íå îò õîëîäà èëè ãîëîäà, à îò ñòðàõà. Íà ïðîòÿæåíèè

âñåãî âèäèìîãî ïðîñòðàíñòâà âñå åùå òîëüêî ñíåã è ñíåã. Â ïðèðîäå

òîëüêî äâà öâåòà, êîòîðûå âäàëè ñëèâàþòñÿ: áåëàÿ çåìëÿ è ñåðîå

íåáî.

Âîí òàì, íà ðàâíèíå, âèäíà êàêàÿ-òî ÷åðíàÿ òî÷êà. Ýòî êàêèå-òî

æèëèùà áóäòî ãðóïïà ìóðàâåéíèêîâ. Íà áåñêðàéíåé ðàâíèíå, ê

êîòîðîé ìîè ãëàçà íå ïðèâûêëè, îíè êàæóòñÿ ñîâñåì ìàëåíüêèìè.

Òî, ÷òî ýòî — æèëèùà ëþäåé, ìîãó îïðåäåëèòü ïî äâóì ïðèçíàêàì:

èç íåêîòîðûõ ïîäíèìàåòñÿ ñèíèé äûì è, êðîìå òîãî, òàì âîçâûøà-

åòñÿ ñòîëá, êîòîðûé, ñóäÿ ïî âñåìó, ÿâëÿåòñÿ êîëîêîëüíåé. Êàêèìè

áû áûëè îùóùåíèÿ, åñëè áû ïðîâåñòè çèìó â ïîäîáíîé äåðåâíå?

Ñíîâà íà ðàâíèíå òîëüêî ñíåã âïëîòü äî íåáîñâîäà. Íåêîòîðûå

äåðåâíè ñòîÿò áëèæå ê æåëåçíîé äîðîãå. Èç-çà ñíåæíûõ çàíîñîâ íå

âèäíî ñòåí ïîñòðîåê, âèäíû ëèøü âûñîêèå ñîëîìåííûå êðûøè.

Ñëîæíî ñêàçàòü, êàêóþ íàöèîíàëüíîñòü ïðåäñòàâëÿþò èõ æèòåëè.

Íàâåðíî, òàê ïðîæèâàëè â ñòàðèíó íàøè ïðåäêè. Êàæäûé ðîä îáðà-

çîâûâàë ñâîþ äåðåâíþ. Ââèäó òîãäàøíèõ ïðîìûñëîâ, ïëåìÿ âû-

íóæäåíî áûëî æèòü âðàçáðîñ. Îäíî ñåëåíèå ñ äðóãèì íå èìåëî

ñîâìåñòíûõ äåë, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà øëè âîåâàòü èëè óìûêàëè

äåâóøåê. Íà ñëó÷àé íàïàäåíèÿ âðàãà æèëûå ïîñòðîéêè äåðåâíè

ðàñïîëàãàëèñü â îäíîé êó÷êå. Ê òîìó æå ëþäÿì íàäî áûëî çàùè-

ùàòü ñåáÿ îò âñåâîçìîæíûõ äèêèõ çâåðåé.

Ñòàíöèè, íà êîòîðûõ ïîåçä âðåìÿ îò âðåìåíè íåïðåìåííî îñòà-

íàâëèâàåòñÿ, â áîëüøèíñòâå íåçíà÷èòåëüíûå è, êàê ïðàâèëî, ðàñ-

ïîëîæåíû äàëåêî îò îáæèòûõ ìåñòíîñòåé. Íà ðûæèõ ñòåíàõ ìíîæå-

ñòâî âñåâîçìîæíûõ äîñîê îáúÿâëåíèé. Ëþäè íà ïåððîíå áåäíûå, â

ëîõìîòüÿõ. È ìóæèêè, è æåíùèíû îäåòû â îâ÷èííûå øóáû. Íà

íîãàõ ó íèõ ëàïòè, ó íåêîòîðûõ è âàëåíêè. Ïðåäñòàâèòåëåé ãîñïîä-

ñêîãî ñîñëîâèÿ ìîæíî âèäåòü òîëüêî íà êðóïíûõ ñòàíöèÿõ.

×àùå âñåãî ýòî ÷ëåíû ÷èíîâíè÷üèõ ñåìåé. Ìóæ÷èíû íîñÿò ðàç-

íîãî ðîäà ôîðìåííóþ îäåæäó è ôîðìåííûå ôóðàæêè. Æåíùèíû, â

îáùåì, îäåòû â åâðîïåéñêîì ñòèëå, ó âñåõ íà çàòûëêå áàøëûê.

Ñòàíöèîííàÿ ïóáëèêà âêëþ÷àåò òàêæå ãðóïïó èçóâå÷åííûõ íèùèõ,
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êîòîðûå îêðóæàþò êàæäîãî ïàññàæèðà, âûñàæèâàþùåãîñÿ èç âàãî-

íà ïåðâîãî êëàññà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íèêòî íå ñàäèòñÿ â ïîåçä, îí

ñòîèò ïîäîëãó è íà ìíîãèõ ìàëåíüêèõ ñòàöèÿõ. Ïî÷òè ïðè êàæäîé

ñòîÿíêå ëþáèòåëè ÷àåïèòèÿ íàïîëíÿþò ñâîé ÷àéíèê êèïÿòêîì.

Ñîëíöå íà÷èíàåò ñàäèòüñÿ, íåáî ñòàíîâèòñÿ òåìíî-ñòàëüíûì,

âîçäóõ îõëàæäàåòñÿ; ÷óâñòâóåòñÿ íî÷íîå ïîõîëîäàíèå. Ñ÷àñòëèâåö

òîò, êòî èìååò òåïëûé ïðèþò, ïîòîìó ÷òî ïî òàêèì íî÷àì, êðîìå

èçâåðãàþùåãî èñêðû ïîåçäà, íà ýòèõ ïðîñòîðàõ áðîäèò òîëüêî îäíà

ñìåðòü.

Äî ïîëóíî÷è ïîåçä îñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðóïíîé ñòàíöèè. Âûõî-

æó îñìîòðåòü âîêçàë, ïîòîìó ÷òî ñòîÿíêà äëèòñÿ îäèí ÷àñ è ïÿòü

ìèíóò. Ãðîìàäíûé ðåñòîðàí íàïîëíåí ïîñåòèòåëÿìè. Îòêóäà îíè

âçÿëèñü — ÿ íå ïîíèìàþ: ñ ïîåçäà, âî âñÿêîì ñëó÷àå, îíè íå ïðè-

øëè. Âåðîÿòíî, ìû íàõîäèìñÿ â îáæèòîé ìåñòíîñòè. Äëèííûé ñòîë

íàïîëíåí êðàñèâûìè áóòûëêàìè, îôèöèàíòû áåãàþò êàê íà ãîí-

êàõ, è ïðîáêè õëîïàþò îäíà ãðîì÷å äðóãîé. Çäàíèå âîêçàëà — áîëü-

øîé êàìåííûé äîì; â íåì ðàçìåùåí è êíèæíûé ìàãàçèí, è ýëåãàíò-

íûé ñàëîí ïàðèêìàõåðñêîé. Ïåðåä âûñîêèìè çåðêàëàìè ñèäÿò

îôèöåðû ñ áîðîäàìè, ïîêðûòûìè ìûëüíûì êðåìîì. Ìîëîäûå äà-

ìû â çàëå ðåñòîðàíà îäåòû â ñòèëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: â âûñîêèõ

ãîëîâíûõ óáîðàõ è â íàãëóõî çàêðûòûõ ïëàòüÿõ, èç ïîä êîòîðûõ

âèäíû òîëüêî â íåñêîëüêî äþéìîâ âûñîòîé òîíêèå êàáëó÷êè.

ß óæèíàþ è æäó îòïðàâëåíèÿ ïîåçäà.

Òîé íî÷üþ ÿ ñïàë íå íàñòîëüêî êðåïêî, êàê ïðåäûäóùåé. Íà

ñòàíöèÿõ ÷àñòî ïðîñûïàëñÿ îò øóìà ïàññàæèðîâ, êîòîðûå ñàäèëèñü

â ïîåçä. Ñëûøàë, êàê Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà áîðîëàñü ñ ïðèñàæèâà-

þùèìèñÿ ïàññàæèðàìè, êîòîðûå ïûòàëèñü ïðèñòðàèâàòü ñâîè âåùè

íà íàøè ìåñòà. Íå ðàç ñòû÷êà âåëàñü íà ïîâûøåííûõ òîíàõ. Ïðè-

çíàþ, ÷òî ñàì ÿ íå ñóìåë áû çàùèùàòüñÿ ñòîëü õðàáðî, êàê îíà.

Ââèäó òîãî, ÷òî â Ðîññèè ïëàòà çà îòïðàâëåííûå â áàãàæíîì âàãîíå

âåùè äîâîëüíî âûñîêàÿ, ðóññêèå èìåþò îáû÷àé, íàñêîëüêî âîç-

ìîæíî, âçÿòü âåñü áàãàæ ñ ñîáîé â ïàññàæèðñêèé âàãîí. Â âàãîíàõ

èìååòñÿ äîâîëüíî ìíîãî ìåñòà äëÿ áàãàæà, íî âñåõ âåùåé îíè âñå æå

íå ìîãóò âìåñòèòü. Ñàì ÿ íàó÷èëñÿ â òîé ìåðå èñêóññòâó ïîãðóçêè ó

ðóññêèõ, ÷òî â Ìîñêâå ñ÷åë áîëåå âûãîäíûì äàòü ðóáëü íîñèëüùè-

êó, ÷òîáû îí «çàêîííî» ðàçìåñòèë ìîè âåùè â ìîåì âàãîíå, ÷åì

èäòè è çàïëàòèòü ÷åòûðå ðóáëÿ çà îòäåëüíî îòïðàâëåííûé áàãàæ, èç

êîòîðîãî, ïîæàëóé, ïîëîâèíà èñ÷åçëà áû «ïî îøèáêå» â ïóòè.

Â Ðîññèè íåðåäêî ìîæíî âèäåòü, ÷òî â âàãîíå õîäÿò ñîáàêè èëè

æå ñëûøàòü, êàê ïîåò ïåòóõ íà ïîëêå âàãîíà âòîðîãî êëàññà. Íå

ãîâîðÿ óæå î òîì, êàêèå åùå äîìàøíèå æèâîòíûå ìîãóò ïóòåøå-

ñòâîâàòü â âàãîíå òðåòüåãî êëàññà. Ïîä óòðî ÿ çàñíóë. À êîãäà ïðî-

ñíóëñÿ, ñâåòèëî óæå ñîëíöå. Ïåéçàæè ñòàëè áîëåå õîëìèñòûìè. Êîå-

ãäå áûëè âèäíû äîëèíû ðåê è îòäåëüíûå êðàñèâûå ëåñèñòûå áóãðû.

Êàæåòñÿ, çäåñü äóá ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì âèäîì äåðåâüåâ. Åãî êîðè÷íå-

âûå, èñêîðåæåííûå ëèñòüÿ îñòàëèñü åùå âîñïîìèíàíèÿìè î ïðî-

øëîì ëåòå. Ïåðåõîæó â òàìáóð, ÷òîáû ïîäûøàòü ñâåæèì âåñåííèì

âîçäóõîì. Â÷åðà öàðèëà åùå çèìíÿÿ îáñòàíîâêà, ñåãîäíÿ â âîçäóõå

îùóùàåòñÿ âåñíà. Ðåêè êàê áóäòî óæå æäóò ëåäîõîäà, à ñåðûå äóáû —

ñâîèõ ëèñòüåâ è ïåâ÷èõ ïòèö. Íàñòû îñëåïèòåëüíî ÿðêèå è òåíè

äåðåâüåâ ãóñòî-ñèíèå.

Ñòàðèê-òàòàðèí ïîäõîäèò êî ìíå ïîáåñåäîâàòü. Îí î÷åíü ëþ-

áîçíàòåëåí. Îí ñëûøàë íåìàëî ðàçãîâîðîâ ïðî Ôèíëÿíäèþ, òåì íå

ìåíåå, åãî ïðåäñòàâëåíèå î ñòðàíå íå ñîâñåì ÷åòêîå. Ñðåäè ïðî÷åãî,

îí äóìàåò, ÷òî íà ñåâåðå Ôèíëÿíäèè æèâóò ïðåäñòàâèòåëè ñàìî-

äèéñêèõ íàðîäîâ.

— À ôèííû õîðîøèå òîðãîâöû?

ß êèâàþ åìó ãîëîâîé, ïîòîìó ÷òî çàìåòèë, ÷òî îí îöåíèâàåò

íàðîä ëèøü íà îñíîâå òîãî, êàê óìåëî îí âåäåò òîðãîâëþ.

— Â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ êàêîé ôèðìû Âû ïóòåøåñòâóåòå?

ß îòâå÷àþ, ÷òî ôèðìà íàçûâàåòñÿ Ôèííî-Óãîðñêîå Îáùåñòâî.10

— Îíî òîðãóåò ÷àåì?

— Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, íåò.

Ýòî äîñàäíî, ïîòîìó ÷òî îí ïîñðåäíèê â ïîñòàâêå ÷èñòîãî è

êà÷åñòâåííîãî ÷àÿ.

Âñêîðå ìû ïðèáûâàåì íà ñòàíöèþ, ãäå ìíå ïðåäñòîèò ïðèîáðå-

ñòè îòäåëüíûé áèëåò íà ïåðåïðàâó ÷åðåç Âîëãó. Äåëî â òîì, ÷òî

÷åðåç ðåêó íåò æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò

ïîåçä îñòàíàâëèâàåòñÿ è ïàññàæèðû ñî ñâîèìè âåùàìè ñàäÿòñÿ íà

æåëòûå ñàíè, çàäíÿÿ ÷àñòü êîòîðûõ âåñüìà øèðîêàÿ, à ñïåðåäè îíè

óçêèå êàê ñíåãîî÷èñòèòåëü. Èçâîç÷èêè ïåðåâîçÿò ëþäåé ÷åðåç Âîë-

ãó íàïåðåãîíêè; ó îäíèõ â óïðÿæêå äâå ëîøàäè, ó äðóãèõ — òðè. Çà

äåñÿòü ìèíóò äîñòèãíóò äðóãîé áåðåã, íà êîòîðîì ñëåäóåò ïåðåñåñòü

íà íîâûé ïîåçä. Êàæäûé òîðîïèòñÿ íàéòè äëÿ ñåáÿ è äëÿ ñâîèõ

âåùåé óäîáíûå ìåñòà. Âïðî÷åì, íèêàêîé ñïåøêè íåò, ïî íåèçâåñò-

íîé ìíå ïðè÷èíå ïîåçä ñòîèò åùå ïîë÷àñà.

10 Ôèííî-Óãîðñêîå Îáùåñòâî (Suomalais-Ugrilainen Seura) – îäíî èç
ñòàðåéøèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ Ôèíëÿíäèè, îñíîâàíî â 1883 ã.
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Ñìîòðþ íà Âîëãó â ëåäÿíûõ îêîâàõ. Äàæå â íåâîëå îíà âûçûâàåò

óâàæåíèå, ïîòîìó ÷òî ýòè êðóòûå áåðåãà, êîòîðûå îíà îáðàçîâàëà

ñâîèìè âîëíàìè, ñâèäåòåëüñòâóþò î ãðîìàäíîé ìîùè ïðèðîäû.

×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü îíà îñâîáîäèòñÿ îòî ëüäà. Â Êàçàíè ó ìåíÿ

áóäåò âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü çà åå âåñåííåé ìîùüþ è ñëóøàòü åå

ïåñíþ ñâîáîäû.

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîåçä òðîãàåòñÿ. Ïåéçàæè ñòàíîâÿòñÿ

íåñêîëüêî èíûìè. Òåïåðü áîëüøå è ëåñîâ, è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ìû, òàêèì îáðàçîì, óæå ìèíîâàëè òèõèå ðàâíèíû. Ïîñòðîéêè ó

æåëåçíîé äîðîãè óêàçûâàþò íà òî, ÷òî çäåñü óðîâåíü êóëüòóðû âûøå.

Ìû âñå áîëüøå ïðèáëèæàåìñÿ ê êîëûáåëè êóëüòóðû, õîòÿ è ê âîñ-

òî÷íîåâðîïåéñêîé. Êðîìå ðóññêèõ áóêâ, íà áîëüøèõ êðàñî÷íûõ

äîñêàõ îáúÿâëåíèé âèäíû è àðàáñêèå íàäïèñè.

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, äàëåå íå ïóòåøåñòâóþùàÿ â òîì æå îòäå-

ëåíèè âàãîíà, ïðèõîäèò êî ìíå ïîïðîùàòüñÿ, æåëàåò óñïåõà ìîèì

íàó÷íûì çàíÿòèÿì è ñîîáùàåò, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïîäõî-

äèò ê êîíöó ïîåçäíàÿ æèçíü. Âñêîðå ìû ïåðååçæàåì ðåêó Êàçàíêó,

íà äðóãîì áåðåãó êîòîðîé ïðîñòèðàåòñÿ ãîðîä Êàçàíü.

Îò Âîëãè íà Êàìó11

Âîëãà, êîòîðóþ â íàðîäå íàçûâàþò Ìàòåðüþ, áóøóåò óæå â ñâîåé

âåñåííåé ñâîáîäå è êàê áû ïðîáóæäàåò ê íîâîé æèçíè ðàçëè÷íîãî

ðîäà íàðîäû, íàñåëÿþùèå åå áåðåãà. Îò íåäàâíåãî ëåäîõîäà âîäà

åùå ìóòíàÿ è ëóãîâîå ëåâîáåðåæüå ðåêè ïîêðûòî ïîëîâîäüåì. Íà

ïîâåðõíîñòè âîäû ïëàâàþò êîðíè äåðåâüåâ, êó÷è òðàâ è âñÿêîãî

ìóñîðà, çàíåñåííûå ïîòîêîì èç ãëóáèíû Ðîññèè. Ñåçîí ñóäîõîä-

ñòâà íà Àñòðàõàíü íà÷àëñÿ íåäåëþ íàçàä; äëÿ íàøåãî æå ïàðîõîäà,

ñëåäóþùåãî äî Ïåðìè, ýòî ïåðâûé ðåéñ ïîñëå çèìû, ïîñêîëüêó

ëåäîõîä íà Êàìå íûí÷å çàïîçäàë.

Ïîñëå ðàçìåùåíèÿ ñâîèõ âåùåé ÿ ïîäíèìàþñü íà ïàëóáó, ÷òîáû

ïîíàáëþäàòü, êàê êèïèò æèçíü â ïîðòó. Ëþäè áåãàþò è êðè÷àò,

áîëüøèå òåëåãè äâèãàþòñÿ ñ ãðîõîòîì è îòêðûòûå òðàìâàè ïîñòî-

ÿííûì ïîòîêîì âîçÿò èç ãîðîäà ê ðåêå îäåòóþ ïî-âåñåííåìó ïóáëè-

Â Êàçàíè — Kazanissa

11 «Matkakirjeitä. 3. Wolgalta Kaamalle», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò 1 èþíÿ
1911 ã. (ïèñüìî äàòèðîâàíî 10 ìàÿ 1911 ã.).
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êó. Ëþäè ïðîùàþòñÿ, âðó÷àþò öâåòû, ïëà÷óò è öåëóþòñÿ. Íåçàâè-

ñèìî îò íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè, ó âñåõ îäèíàêîâûå ÷óâñòâà

íà ñåðäöå. Îñòàâøèåñÿ íà ïðèñòàíè êàê áû ñ çàâèñòüþ ñìîòðÿò íà

òåõ, êòî îòïðàâëÿåòñÿ â ïóòü. Âåñåííèå âîäíûå ïðîñòîðû Âîëãè

ïðîáóæäàþò ó íàñåëÿþùèõ åå áåðåãà íàðîäîâ ñèëüíóþ òÿãó ê ïóòå-

øåñòâèÿì.

Ïàðîõîä îòõîäèò îò áåðåãà. Êàçàíñêèé Êðåìëü ñâåðêàåò íà âå-

÷åðíåì ñîëíöå. Òàòàðû, èñïîâåäóþùèå ìóñóëüìàíñêóþ âåðó, ñîáè-

ðàþòñÿ íà ïàëóáå íà âå÷åðíþþ ìîëèòâó. ß ñëåæó ãëàçàìè çà õîäîì

îáðÿäà. Ìîëÿùèåñÿ ñíèìàþò îáóâü, óáèðàþò íîñîâîé ïëàòîê èç

êàðìàíà è ïîä íîãè ðàññòèëàþò ïåñòðûå êîâðèêè. Îíè æåëàþò ïðåä-

ñòàòü ÷èñòûìè ïåðåä Áîãîì. Îíè ïîâîðà÷èâàþòñÿ ëèöîì â ñòîðîíó

Ìåêêè, ñâÿùåííîãî ãîðîäà ìóñóëüìàí. ×óòü ïîäàëüøå îò íèõ, âïå-

ðåäè, â îäèíî÷åñòâå êëàíÿåòñÿ ìóæ÷èíà, ó êîòîðîãî âîêðóã ãîëîâû

çàâåðíóòà áåëàÿ òêàíü-÷àëìà. Ýòî — çíàê òîãî, ÷òî îí ñîâåðøèë

ïàëîìíè÷åñòâî â òîò ñâÿùåííûé ãîðîä.12 Ïðîèçíîñÿ âïîëãîëîñà

èëè øåïîòîì ñëîâà àðàáñêîé ìîëèòâû, ïîðîé îíè ñòîÿò, ãëÿäÿ â

ñëîæåííûå ëîäî÷êîé ëàäîíè, ïîðîé îïóñêàþòñÿ íà êîëåíè è ïðè

ýòîì âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèêàñàþòñÿ ëáîì ê ïàëóáå. Ñëûøó, êàê

îíè íåîäíîêðàòíî ïîâòîðÿþò ñëîâà «íåò áîãà, êðîìå Àëëàõà, à Ìà-

ãîìåä — åãî ïðîðîê».13

Ïàðîõîä, íà êîòîðîì ÿ åäó, áîëüøîé è óäîáíûé, íî ïî ñâîåé

êîíñòðóêöèè îí ñòàðîìîäíûé. Êðóïíûå ëîïàñòíûå êîëåñà, âðàùàþ-

ùèåñÿ ïî îáîèì áîðòàì, äâèãàþò åãî âïåðåä. Ïàññàæèðû óòâåðæäà-

þò, ÷òî ñóäà òàêîãî òèïà — åäèíñòâåííî âîçìîæíûå íà ðåêàõ Ðîññèè,

ïîòîìó ÷òî ñ ïðîòî÷íîé âîäîé ïåðåìåùàåòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî

ïåñêà è îò ýòîãî îáðàçóåòñÿ ìíîãî îòìåëåé. Íà Âîëãå èõ áåñêîíå÷íîå

ìíîæåñòâî. Íåîæèäàííî íàø ïàðîõîä çàìåäëÿåò õîä è îñòàíàâëèâà-

åòñÿ íà ñåðåäèíå ðåêè. Âèæó, ÷òî ìû çàïðàâëÿåìñÿ íåôòüþ, áåðåì

ãîðþ÷åå èç îäíîãî êàñïèéñêîãî ñóäíà.

Ëþáóþñü âåñåííèìè âîëæñêèìè ïåéçàæàìè. Íèçêèé ëóãîâîé

áåðåã çàòîïëåí âîäîé è âî ìíîãèõ ìåñòàõ íàïîìèíàåò áîëüøîå îçå-

ðî. Îðåøíèêè è èâîâûå êóñòû ðàñòóò èç âîäû. Ýòà ñòîðîíà ðåêè

ðåäêîíàñåëåííàÿ. À ïðàâûé áåðåã, âîçâûøàþùèéñÿ â âèäå ãîðû,

íàïðîòèâ, ãóñòîíàñåëåííûé. Åãî áîëüøèå äåðåâíè ïðîèçâîäÿò âïå-

÷àòëåíèå îáåñïå÷åííûõ, õîòÿ æèëûå ïîñòðîéêè íà êðóòîì áåðåãó è

âûãëÿäÿò ìàëåíüêèìè. Áîëüøèíñòâî ïðèñòàíåé íàõîäèòñÿ íà ïðà-

âîáåðåæüå.

Íàñòóïàåò âå÷åð. Â îòäàëåííûõ ñåëåíèÿõ ìåðöàþò îãíè. Êòî

æèâåò â íèõ? Â ýòèõ êðàÿõ ìíîãî ðàçíûõ íàðîäîâ — ÷óâàøè, òàòàðû,

÷åðåìèñû, ìîðäâà. ×àñòü ôèíñêèõ íàðîäîâ æèâåò è íà ýòèõ äàëåêèõ

áåðåãàõ. Âîçìîæíî, ÷òî è íàøè ïðàðîäèòåëè êîãäà-òî ïåëè çäåñü

ñâîè ïåñíè. Íî ïî÷åìó ïîòîì ïåðåìåñòèëèñü îíè èç ýòèõ ïëîäîðîä-

íûõ çåìåëü â ëîíî áîëîòèñòûõ ëåñîâ Ôèíëÿíäèè? Ïî÷åìó íå îñòà-

ëèñü ðàçâîäèòü ñâîè êîñòðû â íî÷ü íà Èâàíîâ äåíü íà áåðåãàõ Âîë-

ãè, ãäå êëèìàò ìÿãêèé? Äî ïîçäíåé íî÷è ÿ ñìîòðþ â òåìíîå îêíî.

Îäíàêî, ñêîëüêî óãîäíî íè äóìàé, ÷óâñòâóþ, ÷òî áûëî áû íåâîç-

ìîæíî çàìåíèòü ðîäíûå êðàÿ: çäåñü íå çíàþò ôèíñêèõ áåëûõ íî-

÷åé, ê êîòîðûì ÿ ïðèâûê ñ äåòñòâà. È ýòè áåçëåñûå îòêðûòûå çåìëè

íå èìåþò î÷àðîâàíèÿ ôèíñêèõ ëåñîâ.

Ñèæó â îäèíî÷åñòâå. Âñå ëþäè äëÿ ìåíÿ íåçíàêîìûå, êàê è

ÿçûêè, ÷òî ÿ ñëûøó âîêðóã íà ïàðîõîäå. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ÿ âïîë-

íå ïîíèìàþ — ýòî ìîíîòîííàÿ, òîñêëèâàÿ ïåñíÿ, êîòîðóþ âñþ

íî÷ü ïîåò íàðîä â òðþìå. Ìíå íå èçâåñòíî, ÷üÿ ýòî ìåëîäèÿ —

÷óâàøñêàÿ, òàòàðñêàÿ èëè ôèííî-óãîðñêàÿ, — íî ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî çà

åå ÷óæèìè ñëîâàìè ïëà÷åò âå÷íàÿ âñåîáùàÿ òîñêà ÷åëîâå÷åñêîãî

ñåðäöà.

Óòðîì, êîãäà ÿ âûøåë èç êàþòû, ðåêà óæå äðóãàÿ è ïåéçàæè

íåñêîëüêî èçìåíèëèñü. Ìû òåïåðü ïëûâåì ïî êàìñêèì âîäàì. Çäåñü

òàêæå îäèí áåðåã íàìíîãî âûøå äðóãîãî. Íà ïåñ÷àíîì êðóòîì áåðå-

ãó ðàñòåò çåëåíàÿ áàðõàòèñòàÿ òðàâà. Ìåñòàìè ñòîÿò ñîñíîâûå áîðû.

Âîò òàì ïåñ÷àíûé áåðåã ñêàòèëñÿ âíèç è êîðíåâèùà äåðåâüåâ îêàçà-

ëèñü ãîëûìè ñíàðóæè. Êàê è íà Âîëãå, íèçêîå ëåâîáåðåæüå Êàìû

òàêæå ïîêðûòî òàëîé âîäîé. Âîò â âîäå ïîêàçàëñÿ áåðåçíÿê, ñåðåæ-

êè ðäåþò íà ñîëíöå. Ïèñàòü áû õóäîæíèêó çäåñü, áûëî áû ñêîëüêî

çàìå÷àòåëüíûõ âåñåííèõ ïåéçàæåé!

Ìû äîñòèãàåì óñòüÿ Âÿòêè, ãäå îòêðûâàåòñÿ âîäíûé ïðîñòîð, è

Êàìà äåëàåò êðóòîé ïîâîðîò. Ïðàâûé åå áåðåã ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå

ãîðèñòûì. Â íåêîòîðûõ áåðåãîâûõ îâðàãàõ ñâåðêàþò åùå îñòàòêè

ñíåãà. Ñìîòðþ íà ìíîãî÷èñëåííûõ ðûáàêîâ — êàê ïëàâíî äâèãàþò-

ñÿ èõ ëîäêè! Íàâåðíÿêà, ýòè êàìñêèå âîäû áîãàòû ðûáîé. Âèæó

òàêæå áîëüøèå ñòàäà ñêîòà íà ïàñòáèùå — õîòÿ òðàâû ïîêà åùå

íè÷òîæíî ìàëî.

12 Ëþäè, óñïåøíî ñîâåðøèâøèå ïàëîìíè÷åñòâî â Ìåêêó (õàäæ), ïîëó-
÷àþò ïî÷åòíûé ñòàòóñ õàäæè è èìåþò ïðàâî íîñèòü ÷àëìó.

13 Òåêñò øàõàäû, îäíîãî èç ïÿòè ñòîëïîâ èñëàìà, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î
âåðå â åäèíîãî Áîãà Àëëàõà è ïðîðî÷åñêóþ ìèññèþ Ìóõàììàäà. Ïðîèçíî-
ñèòñÿ íà àðàáñêîì ÿçûêå.
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Íàø ïàðîõîä çàõîäèò ëèøü â íàèáîëåå êðóïíûå ïðèñòàíè. Ïóá-

ëèêà ñ íàáåðåæíîé ñìîòðèò ñ âîñõèùåíèåì íà ïðåäâåñòíèêà âåñíû.

Îíà çíàåò, ÷òî îí âåçåò ëåòî è æèçíü. Â çèìíåå âðåìÿ â ýòèõ îòäà-

ëåííûõ êðàÿõ öàðèò ïîëíàÿ òèøèíà. Ïîðòîâûå ðàáî÷èå îùóùàþò â

ñâîèõ âåíàõ ñâåæóþ êðîâü, êîãäà îíè íåñóò ñ ñóäíà áîëüøèå óçëû

÷àÿ, áî÷êè ñ ëèìîíàìè, ï÷åëèíûå óëüÿ è ò.ä. Íà áåðåãó â äëèííîì

ðÿäó ñòîÿò àìáàðû, â êîòîðûõ õðàíÿò õëåá íà ïðîäàæó — íåîáîçðè-

ìûå íèâû âäîëü Âîëãè è Êàìû âåñüìà ïëîäîðîäíûå. Ïî÷âà çäåñü

áåç êàìíåé, ðîâíàÿ, ÷åðíîçåìíàÿ, òó÷íàÿ. Áåëàÿ ïøåíèöà ýòîãî

êðàÿ ëó÷øå àìåðèêàíñêîé. Âêóñ ïøåíèöû ýòèõ çåìåëü ñëàâèòñÿ âî

âñåì ìèðå. Íà áåðåãó âûäåëÿþòñÿ íåêîòîðûå ñîîðóæåíèÿ, ñâîèìè

ïàðêàìè è áàøíÿìè íàïîìèíàþùèå êîðîëåâñêèå äâîðöû. Â ëåòíåå

âðåìÿ â íèõ ïðîæèâàþò áîãàòûå õëåáíûå êîðîëè Ðîññèè.

Ïî ïðèáûòèè â Åëàáóãó íàñòóïàåò âå÷åð, âêëþ÷àþò ýëåêòðè÷åñ-

êîå îñâåùåíèå. Íà ïîâåðõíîñòè Êàìû áëåñòÿò îòðàæåíèÿ îãíåé

ãîðîäà. Íàâñòðå÷ó ê íàì ïëûâåò êîðàáëü, êðàñíûå è çåëåíûå ôîíà-

ðè êîòîðîãî âûãëÿäÿò î÷åíü êðàñèâî â íåïðîãëÿäíîé íî÷è.

ß íàøåë ñåáå ëþáîïûòíîãî ñîáåñåäíèêà â ëèöå ìîëîäîãî âðà-

÷à, ðàññêàçûâàþùåãî ìíå î ñâîèõ ïðèêëþ÷åíèÿõ â Ñèáèðè. Îí,

êðîìå ïðî÷åãî, ïðîæèâàë ñðåäè îñòÿêîâ14 â Îáäîðñêå15 è çíàåò

ìíîãèå èõ ÿçû÷åñêèå îáðÿäû. Ïî åãî ìíåíèþ, íåò äðóãîé ñòðà-

íû, êîòîðàÿ áûëà áû òàê èíòåðåñíà, êàê Ðîññèÿ. Èìåííî çäåñü

ïåðåä ýòíîãðàôàìè îòêðûâàåòñÿ øèðî÷àéøåå ïîëå äëÿ èññëåäî-

âàíèé. Òóò îí ïðàâ. Îí óïðåêàåò çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ó÷åíûõ â

òîì, ÷òî îíè íå çíàþò òàêîãî âàæíîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ ýòíîãðà-

ôèè ÿçûêà, êàê ðóññêèé. Ìû ñèäèì äî ïîçäíåé íî÷è â îáåäåí-

íîì çàëå ó êèïÿùåãî ñàìîâàðà.

Íà ñëåäóþùåå óòðî ìû ìèíóåì óñòüå èäóùåãî ñ Óðàëà ïðèòî-

êà Êàìû, ðåêè Áåëàÿ. Ïîãîäà óæå íå òàêàÿ òåïëàÿ, êàêîé áûëà â

ïðåäûäóùèå äíè. Áåðåã íà óôèìñêîé ñòîðîíå ïîêðûò ãóñòûì

ëåñîì. Â âîçäóõå ÷óâñòâóåòñÿ çàïàõ õâîéíûõ äåðåâüåâ. Ñî âðåìå-

íè îòïðàâëåíèÿ èç Ôèíëÿíäèè ÿ âïåðâûå âèæó â Ðîññèè íàñòîÿ-

ùèé ëåñ. Ïîíèìàþ, ÷òî íåîáúÿòíûå îòêðûòûå ðàâíèíû òåïåðü

ïîçàäè è íà÷èíàþòñÿ ëåñèñòûå ëàíäøàôòû, êîòîðûå ïðîäîëæà-

þòñÿ è íà äðóãîé ñòîðîíå Óðàëà è ïîêðûâàþò áîëüøóþ ÷àñòü

ñåâåðíîé Ñèáèðè.

Âäðóã íà÷èíàåòñÿ ïðîëèâíîé äîæäü. Íà òåìíîé ïîâåðõíîñòè

ðåêè êàïëè ïðûãàþò êàê áåëûå æåì÷óæèíû. Ñåðûå äåðåâíè íà

áåðåãàõ ñòàíîâÿòñÿ åùå ñåðåå. Îäíàêî ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ îïÿòü

ñâåòèò ñîëíöå. Ìåíÿ ýòî ðàäóåò, ïîòîìó ÷òî íà ñëåäóþùåé ïðè-

ñòàíè ÿ äîëæåí ñîéòè ñ ïàðîõîäà è íà÷íåòñÿ ìîå 80 âåðñòíîå

ïóòåøåñòâèå ïî ñóøå.16

Ñòàðàÿ Êèðãà17

Ýòà äåðåâíÿ — òðàäèöèîííîå âîòÿöêîå ñåëåíèå ó íåáîëüøîé

ðåêè Áóé.18 Íà âûñîêîì ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó, õîëìû êîòîðîãî

ìåñòíûå æèòåëè íàçûâàþò ãîðàìè, êîå-ãäå îáîñíîâàëèñü ðóññêèå

íîâîñåëû. À íà ñòîðîíå âîòÿöêîé äåðåâíè íà÷èíàåòñÿ áåñêðàéíÿÿ

ðàâíèíà, ïðîòÿíóâøàÿñÿ âïëîòü äî ãîðèçîíòà. Íà âîñòîêå ñòîÿò äâå

÷åðåìèññêèå äåðåâíè, ñâÿùåííûå ðîùè êîòîðûõ ñëóæàò âèäèìûìè

îðèåíòèðàìè äëÿ ïóòíèêîâ ðàâíèíû. Íà þæíîé ñòîðîíå ïðîæèâà-

þò áàøêèðû. Â öåíòðå èõ àóëîâ âîçâûøàþòñÿ îñòðîêîíå÷íûå áàø-

íè ñ çîëîòèñòûì ïîëóìåñÿöåì íà øïèëå. Ýòî — ìóñóëüìàíñêèå

ìèíàðåòû.

Ñåãîäíÿ ýòè ðàçíûå íàðîäû æèâóò äðóã ñ äðóãîì â ìèðå. Íî â

ïðîøëîì òî è äåëî èìåëè ìåñòî êðîâàâûå ñòîëêíîâåíèÿ.19 Ñàìûìè

äðåâíèìè æèòåëÿìè ýòèõ ìåñòíîñòåé ÿâëÿþòñÿ áàøêèðû. Ðàíî îêà-

çàëèñü çäåñü òàêæå ÷åðåìèñû, à âîòÿêè ïåðåñåëèëèñü ñþäà ïîçäíåå,

îêîëî òðåõñîò ëåò òîìó íàçàä.20 Ñòàðèêè ðàññêàçûâàþò äåòÿì ïðåäà-

íèÿ îá ýòèõ íåñïîêîéíûõ âðåìåíàõ. Êîãäà Âÿòñêîå äóõîâåíñòâî

ïîïûòàëîñü íàñèëüíî îáðàòèòü âîòÿêîâ â õðèñòèàíñòâî, ÷àñòü èç

íèõ óáåæàëà è ñïðÿòàëàñü çäåñü, ãäå â òå âðåìåíà åùå ïðîñòèðàëèñü

ãëóõèå ëåñà.21 Î òîì, ÷òî âîòÿêè Ïåðìñêîé ãóáåðíèè íà ñàìîì äåëå

14 Îñòÿêè — óñòàðåâøåå íàçâàíèå õàíòîâ.
15 Îáäîðñê — ñòàðèííîå íàçâàíèå ãîðîäà Ñàëåõàðä ßìàëî-Íåíåöêîãî

àâòîíîìíîãî îêðóãà, ïåðåèìåíîâàí â 1933 ã.

16 Õîëüìáåðã âûñàäèëñÿ èç êîðàáëÿ â Íèêîëî-Áåðåçîâêå è åõàë îòòóäà
íà ïîäâîäå â ä. Ñòàðàÿ Êèðãà.

17 «Matkakirjeitä. 4. Staraja Kirga», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò 15 èþíÿ 1911 ã.
18 Áóé — ëåâûé ïðèòîê Êàìû.
19 Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò òàêæå ñîõðàíèâøèåñÿ àðõèâíûå äîêóìåíòû

XVII–XVIII ââ.
20 Óäìóðòû ïîñåëèëèñü â ýòèõ êðàÿõ ñ 1673 ã.
21 Ïîäîáíûå ïðåäàíèÿ î ïðè÷èíàõ ïåðåñåëåíèÿ óäìóðòîâ ìîæíî óñëû-

øàòü è â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
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òðè ãðóïïû. Ïåðâàÿ çàñåÿíà ðîæüþ, âòîðàÿ — ÿðîâûì õëåáîì, à

òðåòüÿ îñòàâëåíà ïîä ïàðîì. Êàæäàÿ èç ýòèõ ãðóïï ïîëåâûõ óãîäèé

îáíåñåíà èçãîðîäüþ, âíóòðè êîòîðîé ëþáàÿ ñåìüÿ èìååò ñâîé ó÷àñ-

òîê. Êðîìå òîãî, èìååòñÿ ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âñåé äåðåâíè âû-

ãîí, ãäå ñêîò ïàñåòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì îáùåãî ïàñòóõà. Òàì ìîæíî

âèäåòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî äëèííîøåðñòíûõ îâåö, êîç, êîðîâ è

ëîøàäåé. Íî ñâèíåé íåò — òîæå òàòàðñêîå âëèÿíèå. Îäíàêî ëîøà-

äåé âîòÿêè äåðæàò ìíîãî. Ïîæàëóé, çäåñü îíà è åñòü ñàìîå âàæíîå

äîìàøíåå æèâîòíîå, ïîòîìó ÷òî ïðèíîñèò ìåñòíûì ëþäÿì ìíîãî-

ñòîðîííþþ ïîëüçó. Ëîøàäü äëÿ íèõ íå òîëüêî óïðÿæíîå è ðàáî÷åå

æèâîòíîå, åå èñïîëüçóþò è íà îõîòå, à êîíèíà — åæåäíåâíàÿ ïèùà

ëþäåé, à èç ëîøàäèíîãî ìîëîêà ñáèâàþò ìàñëî, ÷åì óãîùàþò íàè-

áîëåå äîðîãèõ ãîñòåé. Áîëåå òîãî, ëîøàäü — áîãîóãîäíîå æåðòâåí-

íîå æèâîòíîå. Îäèí ñòàðèê-âîòÿê ðàññìåÿëñÿ íàä íàøèì âêóñîì,

ïðèøëè ñ Âÿòêè, ñâèäåòåëüñòâóþò èõ ðîäîâûå íàçâàíèÿ è óïîòðåá-

ëÿåìûé èìè ãîâîð. Ïðèñóòñòâèå çäåñü ÷åðåìèñîâ ïîìîãëî èì çàâ-

ëàäåòü áàøêèðñêèìè çåìëÿìè.

Òîãäà âîòÿêè õîòÿ è ñìîãëè îñâîáîäèòüñÿ îò ïðåâîñõîäÿùèõ èõ

ïî ñèëå ïðîòèâíèêîâ, îäíàêî, ñî âðåìåíåì, íå ñìîãëè ïðîòèâîñòî-

ÿòü âëèÿíèþ ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðû áàøêèð. Ïðàâäà, â èõ äåðåâ-

íå íåò åùå ìå÷åòè è ìóëëû, è æåíùèíû íå õîäÿò åùå ñ çàêðûòûì

ëèöîì. Íî, òåì íå ìåíåå, ðÿä ïðèçíàêîâ óêàçûâàåò íà òî, ÷òî òàêîå

âðåìÿ, ìîæåò áûòü, íå òàê óæ äàëåêî. Ðóññêîå âëèÿíèå, íàïðîòèâ,

îñòàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíûì. Ïîñòðîéêè, îäåæäà, ïåñíè è òàíöû çà-

èìñòâîâàíû îò òàòàð. Ê òîìó æå è â ÿçûêå, è âî ìíîãèõ ðåëèãèîçíûõ

îáðÿäàõ çàìåòíî âëèÿíèå áàøêèð. Îò ðóññêèõ òóò ðàçâå ÷òî äåíüãè è

âîäêà. Îò÷àñòè, ìóñóëüìàíñêîå âëèÿíèå èäåò è íà ïîëüçó, ïîòîìó

÷òî ìíîãèå ìóñóëüìàíñêèå ïðàâèëà, ñâÿçàííûå ñ î÷èùåíèåì, âîñ-

ïèòàëè â íàðîäå ÷èñòîïëîòíîñòü. Â ëþáîé èçáå ó äâåðè íàõîäèòñÿ

áîëüøîé ìåäíûé óìûâàëüíèê, èç êîòîðîãî êàæäûé âõîäÿùèé â

äîì óìûâàåò ðóêè, îñîáåííî, åñëè ïðèñòóïàåò ê åäå.

Äåðåâíÿ ïîñòðîåíà ïëîòíî, êàê áû â îäíî ãíåçäî. Ïîñòðîéêè

ñòîÿò ðÿäàìè, ïî îáå ñòîðîíû óçêèõ óëèö. Äâîð îêðóæåí õîçÿé-

ñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè ñ ñîëîìåííûìè êðûøàìè; òîëüêî ñî ñòî-

ðîíû óëèöû èìååòñÿ âûñîêèé äîùàòûé çàáîð. Âîðîòà, íàä êîòîðû-

ìè èìååòñÿ äåðåâÿííûé íàâåñ, çàïèðàþò íà íî÷ü êðåïêèìè

çàñîâàìè. Æèëîé äîì, òîðöåâàÿ ÷àñòü êîòîðîãî ñìîòðèò íà óëèöó,

ìåñòàìè äâóõýòàæíûé. Â îáîèõ åãî êîíöàõ ðàñïîëîæåíû áîëüøèå

èçáû, îäíà èç êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ ëèøü äëÿ ïðèåìà ãîñòåé ïî

ïðàçäíèêàì. Îíà óêðàøåíà ðàçíîöâåòíûìè ïîëîñêàìè òêàíè, ðàç-

âåøàííûìè ïî ñòåíàì îò êðàÿ ïîòîëêà. Ó çàäíåé ñòåíû øèðîêèå

ïîëàòè,22 íà êîòîðûõ ëåæèò ìíîæåñòâî ìÿãêèõ ïîäóøåê, ðàñêëàäû-

âàåìûõ ïîä ãîëîâû ïóòíèêîâ. Â äðóãîé èçáå æèâóò âñå äîìî÷àäöû.

Ïîä íåé íàõîäèòñÿ åùå íèæíÿÿ èçáà, â êîòîðîé õðàíÿòñÿ âñÿêèå

æåíñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, âåðåòåíà, òêàöêèå ñòàíêè. Ñ óòðà äî âå-

÷åðà òàì èäåò ñóåòà. Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåíèÿì âîòÿêîâ, â íèæíåé

èçáå æèâåò äîìîâîé (êîðêà-ìóðò), êîòîðîìó, â ñëó÷àå áîëåçíè, ïðè-

íîñÿò â æåðòâó ÷åðíîãî áàðàíà.

Â ïðîøëîì âîòÿêè äîáûâàëè ñåáå ïðîïèòàíèå ïðåæäå âñåãî ðû-

áîëîâñòâîì è îõîòîé. Ñåãîäíÿ íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò çåìëåäåëèå.

Äåðåâíþ îêðóæàþò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ, ðàçäåëåííûå íà

Æåðòâîïðèíîøåíèå ó ðåêè Áóé, óêðûòèå îò äîæäÿ (Ñòàðàÿ Êèðãà) —

Buijoen uhri, sateensuojus (Staraja Kirga)

22 Çäåñü èìååòñÿ â âèäó âíóòðåííÿÿ ÷àñòü èçáû ñ øèðîêèìè íàðàìè.
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Êàê óæå îòìå÷àëîñü, îäåæäà âîòÿêîâ Ïåðìñêîé ãóáåðíèè ïîë-

íîñòüþ ïåðåíÿòà îò òàòàð. Ìóæèêè îäåòû â äëèííûå êàôòàíû. Èõ

ïðàçäíè÷íàÿ îäåæäà — áåëàÿ. Íà ãîëîâå, äàæå íàõîäÿñü â èçáå,

íîñÿò ìóñóëüìàíñêóþ òþáåòåéêó. Îáóâü — ñïëåòåííûå èç ëûêà áîëü-

øèå ëàïòè. Æåíñêàÿ îäåæäà âåñüìà ðàçíîöâåòíàÿ; æåíùèíû ëþáÿò

ÿðêèå òîíà. Ê êîñå, êîòîðàÿ äàæå ó ñòàðóõ ñâèñàåò íà ñïèíó, ïðè-

êðåïëÿþò ìîíåòêè è ïðî÷èå áëåñòÿùèå óêðàøåíèÿ. Òàê æå, êàê è

ìóæèêè, âçðîñëûå æåíùèíû ïîñòîÿííî íîñÿò ãîëîâíîé óáîð. Æåí-

ùèíû îõîòíî óêðàøàþò ñåáÿ äðàãîöåííîñòÿìè, îñîáåííî â ïðàçä-

íèêè. Ó õîçÿåê çàæèòî÷íûõ ñåìåé âñÿ ãðóäü ïîêðûòà áîëüøèìè

ñåðåáðÿíûìè ìîíåòàìè è æåì÷óãàìè. Âèäèìî, ñåðåáðî, æåì÷óæè-

íû è áåëûå ðàêóøêè, êîòîðûå ïðèøèâàþò òàêæå ê îäåæäå äåòåé è

äàæå ê êîëûáåëè, èìåþò ñâîéñòâî îáåðåãà. Âåðîÿòíî, èñïîëüçîâà-

íèå ìíîãèõ èç óêðàøåíèé èìååò êîðíè â ñóåâåðíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ

íàðîäà.

Óðîâåíü ïðîñâåùåíèÿ ëþäåé âåñüìà íèçêèé. Òîëüêî ó ðóññêîãî

êóïöà èìååòñÿ íåñêîëüêî êíèã, à ãàçåò çäåñü íèêòî íå âûïèñûâàåò.

Âðÿä ëè åùå ãäå-íèáóäü â äðóãîì ìåñòå âîòÿêè äî òàêîé ñòåïåíè

ñóåâåðíû, êàê çäåñü. ßçû÷åñòâî ïðîöâåòàåò ïîâñþäó â ïîëíóþ ñèëó.

Íà âåòâè ñâÿùåííûõ äåðåâüåâ âåøàþò êîñòè æåðòâåííûõ æèâîò-

íûõ, âîçëå êîòîðûõ âåðòÿòñÿ ñòàè êàðêàþùèõ âîðîí. Íà òàêîå ìåñ-

òî âîòÿê ñìîòðèò ñî ñòðàõîì è óâàæåíèåì è íèêîãäà íå ïðèáëèçèòñÿ

ê íåìó áåç êàêîé-ëèáî æåðòâû. Â äåðåâíå ïðîæèâàþò ÷åòûðå ðîäà è

êàæäûé èç íèõ èìååò ñâîè ñâÿòûå ìåñòà.

Íà ÷óæåðîäíîãî ïóòåøåñòâåííèêà íàðîä ñìîòðèò ñ óäèâëåíèåì.

Âåðÿò, ÷òî ÷óæàê îáëàäàåò êîëäîâñêèìè ñèëàìè; îñòîðîæíî ïðîõî-

äÿò ìèìî íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà. Åäèíñòâåííîå óïîòðåáëÿåìîå â

íàðîäå ïðèâåòñòâèå — ýòî: «Êóäà èäåøü?»24 Èíûìè ñëîâàìè: «Òîëüêî

íå õîäè ê íàì!» Â ìîëèòâàõ îíè ïðîñÿò, ÷òîáû áîãè õðàíèëè èõ

äåòåé è ñêîò îò ÷óæèõ ãëàç.

Êîãäà ÿ ïðèåõàë â ýòó äåðåâíþ, òðóäíî áûëî óñòðîèòüñÿ íà íî÷-

ëåã. Íèêòî íå ìîã ïîíÿòü, çà÷åì íà ñàìîì äåëå ÿ ïðèåõàë. Ñëîæíî

áûëî îáúÿñíèòü, ÷òî ìîé ïðèåçä ñëóæèò öåëè èçó÷åíèÿ èõ è èõ

îáðÿäîâ. ß ñòàë èì ãîâîðèòü, ÷òî ìåíÿ ñþäà íàïðàâèë öàðü, òàê êàê

îí õî÷åò çíàòü, êàê æèâóò âîòÿêè. Íàêîíåö, ïðè ïîìîùè ðóññêîãî

êîãäà ÿ ðàññêàçàë, ÷òî ó íàñ ëþäè ïðåäïî÷èòàþò ãîâÿäèíó êîíèíå.

Õàðàêòåðíî, ÷òî ñàìûé áîãàòûé õîçÿèí â ýòîé äåðåâíå èìååò òðè

æåíû, âîñåìü êîðîâ è 36 ëîøàäåé.23

Êðîìå êðóïíîãî ñêîòà, âîòÿêè äåðæàò â áîëüøîì êîëè÷åñòâå

êóð, ãóñåé, èíäååê è óòîê, êîòîðûå ñî ñâîèì âûâîäêîì õîäÿò ïî

óëèöàì, âûòÿíóâ øåè èäóùèì íàâñòðå÷ó ëþäÿì. Âîòÿêè òàêæå óñåðä-

íûå ï÷åëîâîäû. Íà êðàþ ïîëÿ â êóñòàðíèêàõ ðàññòàâëåíû óëüÿ äëÿ

ï÷åë. Îíè ðàçìåðîì îêîëî ëîêòÿ è âûäîëáëåíû èç ñòâîëà äåðåâà.

Âìåñòî ñàõàðà, âîòÿêè ïüþò ÷àé ñ ìåäîì.

Æåðòâîïðèíîøåíèå ó ðåêè Áóé (Ñòàðàÿ Êèðãà) —

Buijoen uhri (Staraja Kirga)

23 Ïîëèãàìíûå áðàêè ó óäìóðòîâ âñòðå÷àëèñü î÷åíü ðåäêî è áûëè
îáóñëîâëåíû áåñïëîäíîñòüþ ïåðâîé æåíû èëè îáû÷èÿìè ëåâèðàòà èëè
ñîðîðàòà.

24 Â äàííîì ñëó÷àå ýòî îáû÷íîå ïðèâåòñòâèå óäìóðòîâ, êàê è çàêàìñ-
êèõ, íè÷åãî îáùåãî íå èìåþùåãî ñ òåì òîëêîâàíèåì, êîòîðîå åìó äàë
Ó. Õîëüìáåðã.
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Òàì, ãäå ÿ ãóëÿë, âîêðóã ìåíÿ ñîáèðàëèñü áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé,

óäèâëÿÿñü, ðàññïðàøèâàëè. ß, â ñâîþ î÷åðåäü, ïûòàëñÿ îò íèõ ðàç-

óçíàòü ðàçíûå äàííûå. Îáúÿñíÿë, ÷òî ó ôèííîâ è âîòÿêîâ ðàíüøå

áûëè îäèí ÿçûê è ðåëèãèÿ. Íàçâàë èì íåêîòîðûå îáùèå ñëîâà.

Òàêèì îáðàçîì, îíè ñ äîâåðèåì ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ âåðîâàíèÿõ,

ñïðàøèâàëè, âåðóþò ëè â Ôèíëÿíäèè òàê æå, âûçûâàþò ëè â Ôèí-

ëÿíäèè äîæäü òàê æå, êàê çäåñü: ñîáèðàþò ãðÿçü è áðîñàþò íà ñòåíû

è îêíà äîìîâ, íà ëþäåé — è âñêîðå ïîñëå ýòîãî áûâàåò äîæäü.

Ó íåêîòîðûõ åñòü åùå ïðèâû÷êà îáëèâàòü äðóã äðóãà âîäîé íà áåðå-

ãó ðåêè. Íî âñå ðàâíî íå âñåãäà óäàåòñÿ âûçâàòü äîæäü. Ìîæåò áûòü,

ó ôèííîâ åñòü áîëåå äåéñòâåííûå ìåòîäû âûçûâàíèÿ äîæäÿ? È

âûçûâàþò ëè â Ôèíëÿíäèè òàêæå âåòåð ñâèñòîì? Ìíîãîå îíè õîòå-

ëè óçíàòü î âîòÿêàõ â Ôèíëÿíäèè. Âåøàþò ëè â Ôèíëÿíäèè øêóðû

è êîñòè æåðòâåííûõ æèâîòíûõ íà äåðåâî?

Äåâóøêè ïîêàçûâàëè ñâîè óêðàøåíèÿ è ðàññïðàøèâàëè î äå-

âóøêàõ â Ôèíëÿíäèè. Áîëüøå ëè ó íèõ ìîíåò íà ãðóäè, êðàñíûõ

êóïöà óäàëîñü íàéòè êâàðòèðó. Äîì çàæèòî÷íûé, è ñòàðøèé ñûí â

ñåìüå «îáðàçîâàííûé» ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî ïðîõîäèë ñëóæáó â àð-

ìèè. Ñîñåä — òîæå öèâèëèçîâàííûé ÷åëîâåê, ïëåòåò ëàïòè è ÷àñòî

æåëàåò âñòóïàòü â ðàçãîâîð ñ ãîñòåì. Ñíà÷àëà îí óòâåðæäàë, ÷òî ÿ —

ÿïîíñêèé øïèîí, êîòîðîãî íåîáõîäèìî âûäâîðèòü îáùèìè óñèëè-

ÿìè ìóæèêîâ. Îí òðåáîâàë îò ìåíÿ ïðåäúÿâèòü áóìàãó, ãäå áûëà áû

ïîäïèñü öàðÿ — õîòÿ ñàì îí âñå ðàâíî íå óìååò ÷èòàòü. Îí ñêàçàë,

÷òî åñëè áû ÿ áûë îò öàðÿ, òî îí, íàâåðíÿêà, âûäåëèë áû ìíå â

äîðîãó ïàðó îõðàííèêîâ. Îäíàêî, íàêîíåö, ìíå óäàëîñü óáåäèòü åãî

â òîì, ÷òî ÿ íå ÿïîíåö è íå øïèîí, è ìû ñòàëè õîðîøèìè äðóçüÿìè.

Åùå ÿ ïîçíàêîìèëñÿ è ñ òðåòüèì öèâèëèçîâàííûì ÷åëîâåêîì, êî-

òîðûé ñëóæèë â àðìèè â Ôèíëÿíäèè. Â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà îí

ïîêàçàë ìíå ôèíñêóþ ìîíåòêó è ïóñòóþ ïî÷åðíåâøóþ êîðîáêó ñïè-

÷åê ñ ïå÷àòüþ ôèíñêîé ôàáðèêè.

Ìàëî-ïîìàëó ÿ ñíèñêàë ðàñïîëîæåíèå íàðîäà — ïî êðàéíåé

ìåðå, ÿ ñàì òàê äóìàë. Êóïåö ñîâåòîâàë ìíå íå äîâåðÿòü íàðîäó.

Ìîëåíèå â ïðàçäíèê ïàõîòû (Ñòàðàÿ Êèðãà) —

Kyntöjuhlapalvontaa (Staraja Kirga)
Ïîñåâ ÿèö (Ñòàðàÿ Êèðãà) —

Munankylvö (Staraja Kirga)
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Çäåñü ðÿäîì ñ äîðîãîé íåò íè êþâåòà, íè ïîðîñøèõ ìõîì êàìíåé çà

íèì, êàê íåò è ñåðîé èçãîðîäè èç æåðäåé. Åäåøü ñêîëüêî óãîäíî, íî

îñòàåòñÿ íåèçâåñòíûì, êàêîå ðàññòîÿíèå òû óæå ïðåîäîëåë — òû íå

âñòðåòèøü ó äîðîãè ñòîëáà-êàðàóëà, óêàçûâàþùåãî, ñêîëüêî âåðñò

çà ñïèíîé è ñêîëüêî åùå âïåðåäè. Çäåñü òû âûíóæäåí ïîëàãàòüñÿ íà

ÿìùèêà, õèòðîãî, êîòîðûé ñêàæåò, ÷òî åìó âçäóìàåòñÿ, ïîñêîëüêó

çíàåò — çà êàæäóþ âåðñòó åìó ïîëàãàåòñÿ ïðîãîí â ðàçìåðå 6–8

êîïååê.

Òåì íå ìåíåå, ïóòåøåñòâîâàòü çäåñü íîâè÷êó èíòåðåñíî. Ëàíä-

øàôò ìåíÿåòñÿ ìàëî, íî çàòî îáëèê ñåëåíèé è èõ æèòåëåé ìåíÿåòñÿ

ïî÷òè êàæäûé ÷àñ. Åäåøü âåðñò ñòî — è íà ýòîì îòðåçêå ïóòè ÿìùè-

êè ãîâîðÿò íà 6–7 ðàçíûõ ÿçûêàõ.

Âîò íàâñòðå÷ó èäåò äëèííàÿ êîëîííà îáîçíûõ ëîøàäåé. Èçâîç-

÷èêè îäåòû íà òàòàðñêèé ëàä, â äëèííûå êàôòàíû. Íåêîòîðûå ñïÿò

íà ñâîèõ âîçàõ. Òåëåãè, êîòîðûå ïîäíèìàþò áîëüøîå îáëàêî ïûëè,

èìåþò òîëñòûå äåðåâÿííûå îñè ñ ïëîòíî îñìîëåííûìè êîíöàìè. Ñ

êàæäîé òåëåãè ñâèñàåò è êàäêà ñî ñìîëîé. Êàê ÿ óæå íåîäíîêðàòíî

íàáëþäàë, ëîøàäè áåç ïîäêîâ. Ìîé èçâîç÷èê-âîòÿê ãîâîðèò, ÷òî

ýòè âñòðå÷íûå ëþäè — ÷åðåìèñû, è îáðàùàåòñÿ ê íèì íà òàòàðñêîì

ÿçûêå, êîòîðûé ñëóæèò çäåñü îáùèì êóëüòóðíûì ÿçûêîì. Âûÿñíÿ-

åòñÿ, ÷òî ìóæèêè åäóò íà ÿðìàðêó, ÷òîáû ïðîäàòü ïåíüêó. Çà íåå

íûí÷å ïëàòÿò íåïëîõèå äåíüãè.

Âñòðå÷íûå ìóæèêè áûëè äåéñòâèòåëüíî ÷åðåìèñàìè; è âîò â

êîíöå ñëåäóþùåãî ñïóñêà ñòîèò ÷åðåìèññêàÿ äåðåâíÿ. Óâèäåâ åå,

ÿìùèê ïðèâñòàåò, è ìû íåñåìñÿ ñ ãîðû âî âåñü îïîð. Çäåøíèå

ÿìùèêè âñåãäà ïðîåçæàþò ÷åðåç äåðåâíþ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ.

Áîëüøèå ïîäâåñíûå áóáåíöû, ñâèñàþùèå ñ äóãè, çâîíÿò òàê, ÷òî

áîëèò â óøàõ. Ïðîåçæàåì ìîñò, íàñòèë êîòîðîãî ïîäíèìàåòñÿ ëèøü

íåìíîãî íàä óðîâíåì âîäû è ïîêðûò ñîëîìîé. Ñêâîçü äåðåâíþ èäåò

øèðîêàÿ ðîâíàÿ óëèöà. Äîìà â íåé îòëè÷àþòñÿ ñâîåé óõîæåííîñ-

òüþ, ÷òî ãîâîðèò ïóòíèêó î òîì, ÷òî çäåñü æèâóò îáåñïå÷åííûå

ëþäè. Â òîðöåâîé ñòåíå âûðåçàí ìóñóëüìàíñêèé ïîëóìåñÿö. Îí

ñëóæèò íàðîäàì ýòèõ ìåñòíîñòåé â êà÷åñòâå àìóëåòà — òàê æå, êàê

êðåñò äëÿ çàïàäíîåâðîïåéöåâ. Âî äâîðàõ ñòîÿò âûñîêèå øåñòû, íà

êîíöàõ êîòîðûõ ïðèêðåïëåíû ñêâîðå÷íèêè. Ýòî ãîâîðèò î çàáîòëè-

âîñòè ìåñòíûõ æèòåëåé — â ýòèõ áåçëåñûõ êðàÿõ ó ïòèö íåìíîãî

ìåñòà äëÿ îòäûõà è îáóñòðîéñòâà ñâîèõ ãíåçä. Ïî ýòîé ïðè÷èíå òóò

è íå âñòðåòèøü ïåâ÷èõ ïòèö êàê â Ôèíëÿíäèè. Âäðóã ëîøàäè îñòà-

íàâëèâàþòñÿ, òÿæåëûå âîðîòà îòêðûâàþòñÿ è ìû îêàçûâàåìñÿ â

÷åðåìèññêîì äâîðå.

ñòåêëÿííûõ áóñèí è áåëûõ ðàêóøåê? Â êàêîì âîçðàñòå äåâóøêè

âûõîäÿò çàìóæ? Óìûêàþò ëè ìóæ÷èíû â Ôèíëÿíäèè ñâîèõ æåí èëè

æå ÷åñòíî ïëàòÿò îïðåäåëåííóþ ñóììó ðîäèòåëÿì íåâåñòû? Ñêîëü-

êî ñòîèò íåâåñòà? Çäåñü õîðîøàÿ è ðàáîòÿùàÿ ïðèëåæíàÿ æåíà ñòî-

èò 40–50 ðóáëåé. Ïî÷åìó íå ïðèåõàë âìåñòå ñ æåíîé? Âîïðîñû

áûëè ñëûøíû ñî âñåõ ñòîðîí. Æðåö ñïðîñèë, â êàêîé îäåæäå íàðîä

â Ôèíëÿíäèè ñîáèðàåòñÿ íà ëåòíåå æåðòâîïðèíîøåíèå. Íîñèò ëè

òàìîøíèé æðåö íà ãîëîâå áåëóþ øàïêó? È òàê äàëåå. Â êàæäîé èçáå

ãîâîðèëè î âîòÿêàõ â Ôèíëÿíäèè.

Æèçíü ñòàëà äëÿ ìåíÿ èíòåðåñíîé. ß õîäèë â ãîñòè âî ìíîãèå

äîìà âîòÿêîâ, óãîùàëè ìåíÿ âåçäå ÷àåì è áåëûì õëåáîì. Ñòàðèêè

ñîîáùèëè ìíå èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ è ÿ óçíàë, ÷òî â ñêîðîì âðåìå-

íè ïðîâåäóò ìíîãî æåðòâîïðèíîøåíèé. Íî ïîòîì ñ÷àñòüå óøëî.

Âåñåííèå äíè áûëè õîëîäíûìè. Âîòÿêè õîòÿ è äåëàëè æåðòâîïðè-

íîøåíèÿ, òåì íå ìåíåå, õîëîäà ïðîäîëæàëèñü. Â îäíó èç íî÷åé

âûïàëî ñòîëüêî ñíåãà, ÷òî çåìëÿ ñòàëà ñîâåðøåííî áåëîé. Òàêîãî

íå áûâàëî äåñÿòêè ëåò è ýòî âûçâàëî ó ñòàðèêîâ ñìóùåíèå. Ìóäðå-

öû ñîáðàëèñü îáñóäèòü, â ÷åì äåëî, ÷òî íàäî äåëàòü è êàêóþ æåðòâó

íàäî áû ïðèíåñòè. ß óçíàë, ÷òî, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, ïðè÷èíîé

ëåòíåãî ñíåãîïàäà ÿâëÿåòñÿ âîòÿê èç Ôèíëÿíäèè, êîòîðûé â îäèí

äåíü õîäèë ïî âñåì ñâÿòûì ðîùàì áåç æåðòâîïðèíîøåíèé. Ïî ýòîé

ïðè÷èíå óìåðøèå ðàññåðäèëèñü è ñóðîâî îòîìñòèëè. Ñòàðèêè åäè-

íîäóøíî ðåøèëè, ÷òî íóæíî íåìåäëåííî ïðîãíàòü ãîñòÿ.

Íà ñëåäóþùèé äåíü êî ìíå ïðèøëè äâà ñòåïåííûõ ñòàðèêà è

ïîïðîñèëè ìåíÿ óåõàòü èç äåðåâíè, ïîòîìó ÷òî äàëüíåéøåå ìîå

ïðåáûâàíèå çäåñü ìîæåò ïðèíåñòè âîòÿêàì åùå íîâûå áåäñòâèÿ, à

ìíå — ãíåâ âçáóäîðàæåííîãî íàðîäà.

Âîñòî÷íîåâðîïåéñêèé òðàêò25

Çäåñü, â Óôèìñêîé ãóáåðíèè, òðàêò îòëè÷àåòñÿ îò ôèíëÿíäñêî-

ãî. Ãðóíò äîðîãè òåìíûé, òîñêëèâûé, îí íå òàêîé æåëòûé, âåñåëûé,

êàê â íàøåé ãóáåðíèè Õÿìå. Ïî îáî÷èíàì äîðîãè íåò òåëåãðàôíûõ

ñòîëáîâ — è, ñëåäîâàòåëüíî, íåò ëàñòî÷åê, ùåáå÷óùèõ íà ïðîâîäàõ.

25 «Matkakirjeitä. 5. Itäeurooppalainen maantie», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò
22 èþíÿ 1911 ã.
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Â äâóõ âåðñòàõ îò äåðåâíè, â öåíòðå çàñåÿííîãî õëåáîì ïîëÿ,

ñòîèò ïóøèñòûé ëåñîê. Ëåãêî äîãàäàòüñÿ, ÷òî ýòî — ñâÿùåííàÿ

÷åðåìèññêàÿ ðîùà. Òðàêò ïðîõîäèò âáëèçè îò íåå. Â ðîùå ðàñòóò

òîëñòûå âåêîâûå äóáû è ëèïû. Íåêîòîðûå äåðåâüÿ óæå ñâàëèëèñü íà

çåìëþ. Íî, íåñìîòðÿ äàæå íà áîëüøóþ íåõâàòêó äðîâ, ÷åðåìèñ îò-

ñþäà íå âîçüìåò íè îäíîé õâîðîñòèíû ê ñåáå äîìîé. ßìùèê ðàñ-

ñêàçûâàåò, ÷òî íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä òóò íî÷üþ îäèí òàòàðèí

íà÷àë âàëèòü äåðåâî, íî, óñïåâ ñäåëàòü âñåãî íåñêîëüêî óäàðîâ, óïàë

ìåðòâûì íà çåìëþ.

Ïîä ìíîãèìè äåðåâüÿìè âèäíû ñëåäû îò êîñòðîâ, à âîêðóã òàêèõ

äåðåâüåâ îáâèòû ëèïîâûå æåðòâåííûå ïîÿñà, óêðàøåííûå ðåçüáîé; â

ïîÿñå ñâåðêàåò òàêæå îëîâÿííàÿ ìîíåòêà. Ñ âåðõíèõ âåòîê íåêîòî-

ðûõ âûñîêèõ äåðåâüåâ ñâèñàþò øêóðû æåðòâåííûõ æèâîòíûõ, â ïåð-

âóþ î÷åðåäü — øêóðû ëîøàäåé. Ãîëîâó, êîïûòà è õâîñòû íå îòäåëÿ-

þò îò øêóð. Ðàç â ãîäó ëåòîì â ðîùå ÷åðåìèñû ïðîâîäÿò áîëüøèå

ðîäîâûå ìîëåíèÿ ñ æåðòâîïðèíîøåíèåì. Íà êðàþ ðîùè òå÷åò ðó÷åé,

îòêóäà êàê ðàç âçëåòàþò òðè ëåáåäÿ. Îíè ïðîèçâîäÿò âåëè÷åñòâåííîå

âïå÷àòëåíèå — áåëûå êðûëüÿ ñâåðêàþò íà ñîëíöå. ß ëþáóþñü èõ

ïîëåòîì: â îòëè÷èå îò íàøèõ ëåáåäåé, îíè íå ïîòåðÿëè ñâîþ ñâîáîäó,

îíè ïîäíèìàþòñÿ âûñîêî íàä òðàêòîì — ê ñîëíöó. Çäåøíèé íàðîä

íå îõîòèòñÿ íà ëåáåäåé, ñ÷èòàÿ èõ ñâÿùåííûìè ïòèöàìè.

Ìîÿ ïîâîçêà êàòèòñÿ äàëüøå è ñêîðî ÷åðåìèññêàÿ äåðåâíÿ, êàê

è åå ñâÿùåííàÿ ðîùà, îñòàþòñÿ çà õîëìîì. Ìû ñïóñêàåìñÿ â ëîùè-

íó è îêàçûâàåìñÿ êàê áû â êîòëå, ïîòîìó ÷òî ñî âñåõ ñòîðîí íàñ

îêðóæàþò âûñîêèå õîëìû. Îäíàêî ãàáàðèòû ýòîãî êîòëà âíóøè-

òåëüíûå — ãîâîðÿò, ÷òî äëèíà ïîïåðå÷íèêà åãî äíà äîñòèãàåò âîñü-

ìè âåðñò. Ñïóñê ïðîäîëæàåòñÿ, íà äíå ëîùèíû ãóñòûå çàðîñëè îðåø-

íèêà. Âîò ïî äîðîãå íàâñòðå÷ó åäóò âåðõîì íà ëîøàäÿõ òðè

÷åëîâåêà — êàæäûé ñ âèíòîâêîé íà ñïèíå. Ìîé ÿìùèê îáúÿñíÿåò,

÷òî ýòî áàøêèðû. Ñ òàêèìè ìóæ÷èíàìè ëó÷øå íå âñòðå÷àòüñÿ —

â ñóìåðêàõ, âî âñÿêîì ñëó÷àå. ßìùèê ãîíèò ëîøàäåé, à ÿ âûòàñêè-

âàþ ðåâîëüâåð. Áàøêèðû îñòàíàâëèâàþòñÿ íà íåáîëüøîì ðàññòîÿ-

íèè îò íàñ. Âèæó ñìóãëûå, ÷åðíûå êàê ñìîëü ëèöà, áîðîäû è áëåñ-

òÿùèå áåëîñíåæíûå çóáû. Ìóæèêè îñìàòðèâàþò, ÷òî çà òîâàðû ó

íàñ â ïîâîçêå, è ðàçãîâàðèâàþò ìåæäó ñîáîé âïîëãîëîñà. ×óâñòâóþ

â ñâîåì ñåðäöå òèõóþ íàïðÿæåííîñòü, íî îíà âñêîðå ðàññåèâàåòñÿ,

ïîòîìó ÷òî âèæó íà ïðîòèâîïîëîæíîì õîëìå òðîéêó êàêîãî-òî ïó-

òåøåñòâåííèêà. ß ñïðàâëÿþñü ó ÿìùèêà, êòî îíè òàêèå, ýòè âñàä-

íèêè è ïî÷åìó îíè íîñÿò ðóæüÿ íà ñïèíå. Òîò óñìåõàåòñÿ è ãîâîðèò,

÷òî îíè îõîòíèêè. Îäíàêî óäèâëåíèå âûçûâàåò òî îáñòîÿòåëüñòâî,

÷òî, íå ñ÷èòàÿ íåñêîëüêèõ ñâÿùåííûõ ðîù, òóò âîâñå íåò ëåñîâ.

Óñëûøàâ çâîí áóáåí÷èêîâ, æèòåëè äîìà âûõîäÿò íà êðûëüöî

ïîñìîòðåòü, êòî ïðèåõàë. Õîçÿèí âñòóïàåò â ðàçãîâîð ñ ÿìùèêîì íà

âîòÿöêîì ÿçûêå è, óçíàâ, ÷òî ïðèåõàâøèé áàðèí ïîñëå ÷àÿ íàìåðåí

çäåñü ïîìåíÿòü ëîøàäåé, íà ðóññêîì ÿçûêå îí ïðîñèò ìåíÿ âîéòè â

èçáó. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî õîçÿèí — çíàþùèé ÿçûêè ÷åëîâåê. Êðîìå

ñâîåãî ÿçûêà, îí ãîâîðèò íà âîòÿöêîì, òàòàðñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.

ß çàìåòèë, ÷òî â ìåñòíîñòÿõ, ãäå âîòÿêè è ÷åðåìèñû æèâóò ïî ñîñåä-

ñòâó äðóã ñ äðóãîì, ïîñëåäíèå ñâîáîäíî âëàäåþò âîòÿöêèì ÿçûêîì,

à âîòÿêè äîâîëüíî ðåäêî çíàþò ÷åðåìèññêèé ÿçûê. Ïîæàëóé, ýòî

ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ÷åðåìèñû, êàê ïðàâèëî, áîéêè, à âîòÿêè — èíåðò-

íû. Îäíàêî íå âñåãäà âîòÿêè óñòóïàþò ÷åðåìèñàì â ñîîáðàçèòåëü-

íîñòè. Îíè óìåþò âçâåøèâàòü îáñòîÿòåëüñòâà áîëåå ðàçíîñòîðîí-

íå, ÷åì ÷åðåìèñû.

ß ðàññ÷èòûâàþñü ñî ñâîèì ÿìùèêîì è âõîæó â èçáó. Õîçÿéêà

ïðèãëàøàåò ìåíÿ ïðèñåñòü íà êðàñèâî âûøèòóþ ïîäóøêó, êîòîðàÿ

ëåæèò íà íàðàõ ó çàäíåé ñòåíû. Ñàìîâàð çàêèïàåò, ïîë ïîäìåòåí,

ñòîë íàêðûò áëèíàìè, a æåíùèíû îäåòû â ïðàçäíè÷íûå íàðÿäû.

Ñåãîäíÿ æå ïÿòíèöà — äåíü îòäûõà ÷åðåìèñîâ. Ñâîå òêà÷åñòâî è

âûøèâêó ïîêàçûâàþò ìíå ðåáåíîê, äåâóøêà, íåâåñòêà è ñòàðóõà;

ó êàæäîé ñâîé íåïîâòîðèìûé óçîð. Ó ÷åðåìèñîâ äåéñòâèòåëüíî ìíî-

ãî ñâîèõ âûøèòûõ óçîðîâ è îáðàçöîâ òêàíè, êàêèõ íå âñòðåòèøü ó

ñîñåäíèõ íàðîäîâ. Âîò ñâèäåòåëüñòâî äðåâíåé êóëüòóðû ÷åðåìèñîâ.

Âñêîðå çàïðÿæåíû íîâûå ëîøàäè — êðàñèâûå, áåëûå. Îäíà èç

íèõ ñ æåðåáåíêîì ñ êðàñíîé íèòêîé íà øåå. ßìùèê îáúÿñíÿåò, ÷òî,

ñîãëàñíî ïðàäåäîâñêîìó îáû÷àþ, äëÿ îõðàíû îò äóðíîãî ãëàçà ïî-

ëàãàëîñü ïðèâÿçûâàòü íà øåþ ìîëîäîìó ñêîòó êðàñíóþ íèòêó èëè

êóñî÷åê æåëåçà, è ñåãîäíÿøíåå ïîêîëåíèå ñëåäóåò ïðèìåðó ïðåä-

êîâ.26 Îäíó èç ëîøàäåé ÿìùèê íàçûâàåò Êèðãèçîì, ãîâîðèò, ÷òî

êóïèë åå ó êèðãèçà.27 Ì÷èìñÿ ÷åðåç äåðåâíþ. Ó ñòåí äîìîâ ñèäÿò

ïðàçäíè÷íî îäåòûå ëþäè.

Íà êðàþ äåðåâíè, â êðàñèâîì ìåñòå âîçëå äîðîãè íàõîäèòñÿ êëàä-

áèùå. Íà âåòâÿõ áåðåç âèñÿò ïîñâÿùåííûå ïîêîéíèêàì ïîëîòåíöà

ñ êðàñíûìè ïîëîñêàìè. Ó çàáîðà, ðÿäîì ñ êàëèòêîé, êó÷à ñòðóæåê

îò ãðîáà íåäàâíî óìåðøåãî ÷åëîâåêà, òàêæå êîå-êàêàÿ îäåæäà è

ïîñòåëüíîå áåëüå: ïî ÷åðåìèññêîìó îáû÷àþ íà êëàäáèùå îòíîñÿò

âñå, ÷òî áûëî â êîíòàêòå ñ óìåðøèì. Íåêîòîðûå ìîãèëû îáíåñåíû

äåðåâÿííîé îãðàäîé.

26 Óäìóðòû è ìàðèéöû ñîáëþäàþò ýòîò îáû÷àé è ïî ñåé äåíü.
27 Â ýòî âðåìÿ êèðãèçàìè íàçûâàëè êàçàõîâ.
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ñêàÿ âåðà. Îêîëî ìîñòà â íåáîëüøîì ïàðêå íàõîäèòñÿ äîì ìóëëû.

Íàä åãî çåëåíûìè âîðîòàìè èçîáðàæåíèå ïîëóìåñÿöà. ß ñïðàøè-

âàþ ó èçâîç÷èêà, âûïóñêíèêàìè êàêîãî óíèâåðñèòåòà ÿâëÿþòñÿ ìåñò-

íûå ìóëëû. Îí îáúÿñíÿåò, ÷òî èõ îáðàçîâàíèå îãðàíè÷èâàåòñÿ îáó-

÷åíèåì, êîòîðîå îíè ïðîõîäÿò â òðåõêëàññíîé ñåëüñêîé øêîëå. Âî

âñåõ òðåõ ñåëàõ ìå÷åòè ïîñòðîåíû â îäíîì ñòèëå: óçêèé òðàâÿíèñòî-

çåëåíûé ìèíàðåò âîçâûøàåòñÿ â öåíòðå çäàíèÿ ìå÷åòè, àëòàðü ó

êàæäîé íàïðàâëåí â þæíóþ ñòîðîíó.

ß íàìåðåí ïåðåíî÷åâàòü â êðàéíåì èç ñåë. Íà íî÷ü ãëÿäÿ íå

õî÷åòñÿ îòïðàâëÿòüñÿ â ïóòü â íåîáæèòóþ ìåñòíîñòü. Ïðàâäà, ñîëí-

öå åùå íå çàøëî, íî êîãäà îíî çàéäåò, íàñòóïèò òåìíîòà — òóò íåò

ôèíëÿíäñêèõ áåëûõ íî÷åé, è äàæå íåò âå÷åðíåé ïîðû ñóìåðåê.

ß ðàñïîðÿæàþñü, ÷òîá ÿìùèê ïîèñêàë ìíå íî÷ëåã, è åìó óäàåòñÿ

ñðàçó íàéòè îäíî ìåñòî. Èòàê, âñêîðå ÿ ñî ñâîèìè âåùàìè îêàçûâà-

þñü â ïðîñòîðíîé áàøêèðñêîé èçáå.

Â òàòàðñêîì ñåëå29

Ñåãîäíÿ çäåñü äåíü ÿðìàðêè è ëþäè âñåõ ìàñòåé ñîáðàëèñü â

ýòîì òàòàðñêîì ñåëå. Ïî îáî÷èíàì øèðîêîé óëèöû ñòîÿò ïàëàòêè

òîðãîâöåâ, íà âûâåñêàõ êîòîðûõ êðàñóþòñÿ íàðèñîâàííûå ÿðêèìè

êðàñêàìè áîëüøèå àðàáñêèå áóêâû. Â ïðîäàæå èìååòñÿ è ÷àé, è

ñàõàð, è íèòêè, è æåíñêèå óêðàøåíèÿ, è òêàíè, è ëûêîâûå ëàïòè;

çäåñü ìîæíî âîçàìè êóïèòü êîíîïëþ ñ öåëüþ, ÷òîáû âåçòè åå íà

ïðîäàæó íà äðóãóþ, áîëåå êðóïíóþ ÿðìàðêó. Ó êàæäîãî ëàðüêà êè-

ïèò æèçíü: òîðãóþòñÿ, ñïîðÿò. Ïîâñþäó ëîñíÿòñÿ ëèöà ìåäíîãî

öâåòà, ïîò òå÷åò ïî íàãîëî áðèòûì ãîëîâàì ìóæèêîâ, è ãðÿçíàÿ

òþáåòåéêà òàêàÿ ìîêðàÿ, êàê áóäòî åå íàìî÷èëè â âîäå.

Êðàéíèì, íà óãëó óëèöû, ñòîèò ëàðåê ïåêàðÿ. Òàì ñâÿçêè êðåí-

äåëåé, ðàçóêðàøåííûå êðàñíûì áåëûå ïèðîæíûå, î÷åíü òîëñòûå

êåêñû è âñÿêîå äðóãîå çåìñêîå äîáðî, îò êîòîðîãî ó ïóòåøåñòâåí-

íèêà ñëþíêè òåêóò.

Ïåðåä ëàðüêîì â ðÿä ñòîÿò óëûáàþùèåñÿ äåâóøêè. Èç-ïîä íàòÿ-

íóòîãî äî ãëàç ãîëîâíîãî ïëàòêà, óãëû êîòîðîãî çàâÿçàíû ïîä ïîä-

áîðîäêîì, âèäíî óçêîå ëèöî, íàïóäðåííîå äîáåëà. Äîõîäÿùèå äî

Êîãäà ìû äîñòèãàåì áîëåå âîçâûøåííîé ìåñòíîñòè, ïåðåä íàìè

âíîâü îòêðûâàåòñÿ øèðîêàÿ ïàíîðàìà. Íà ïðîñòîðíîé ðàâíèíå âèä-

íû òðè áàøêèðñêèõ ñåëà â áëèçêîì ñîñåäñòâå äðóã îò äðóãà. Òðàêò

èäåò ÷åðåç áîëüøîé âûãîí, íà êîòîðîì ïàñåòñÿ ðàçíîãî ðîäà ñêîò.

Íî ïðåîáëàäàþò ëîøàäè è îâöû. Îâöû äëèííîøåðñòíûå, áåëûå,

îñîáåííî íà ñïèíå ó íèõ øåðñòü áåëàÿ, êàê ñíåã.28 Ïàñåò èõ ìîëîäîé

÷åëîâåê, îäåòûé â äëèííûé áåëûé õàëàò. Â ðóêå îí äåðæèò êíóò,

ðóêîÿòêà êîòîðîãî èìååò äëèíó ìåíüøå ëîêòÿ, à ðåìåíü — 3–4

ñàæåíè. Â êàæäîì ñåëå ñòîèò ìèíàðåò, íà øïèëå êîòîðîãî ñåðï

ëóíû, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î òîì, ÷òî çäåñü ïðåîáëàäàåò ìóñóëüìàí-

Ñâÿùåííàÿ ðîùà íåñêîëüêèõ äåðåâåíü (Áèðñêèé ó.) —

Kylien yhteinen uhrilehto (Birskin piiri)

28 Îáû÷íî ïîñëå ñèëüíûõ èëè ïðîäîëæèòåëüíûõ äîæäåé øåðñòü íà
ñïèíå îâåö ïðîìûâàåòñÿ è âûãëÿäèò ñîâåðøåííî áåëîé. 29 «Matkakirjeitä. 6. Tattarikylässä», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò 16 èþëÿ 1911 ã.
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ß ïåðåõîæó óëèöó, ïîòîìó ÷òî ìóëëà, ìóñóëüìàíñêèé ñâÿùåí-

íèê, ïðèãëàøàë ìåíÿ ê ñåáå. Îäèí ðàç ÿ óæå ïîáûâàë ó íåãî. Îí, íà

ñàìîì äåëå, äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåííûé çíàêîìûé â ýòîì ñåëå. Âîò òàì,

óëûáàÿñü, îí ñòîèò íà âåðàíäå, ïðèñëîíèâøèñü ê äëèííîìó çåëåíî-

ìó ïîñîõó. Îí îäåò â ëåãêîå ïëàòüå-õàëàò, ñøèòîå èç ñâåòëîé òêàíè,

òîíêîé, êàê êèñåÿ. Â íîãàõ ó íåãî î÷åíü ïðîñòîðíûå áåëûå áðþêè,

ïîõîæèå íà þáêó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ íèìè óçêèå àìåðèêàíñêèå þáêà-

áðþêè — íàñòîÿùàÿ äóðü ìîäû. Íà ãîëîâå îí íîñèò ÷àëìó — ãîëîâ-

íîé óáîð, ñîñòîÿùèé èç ìíîãîêðàòíî îáâåðíóòîãî âîêðóã ãîëîâû

óçêîãî, äëèííîãî, áåëîãî ïëàòêà, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò åãî ñàíó.

Îí âåæëèâî ïðèâåòñòâóåò ìåíÿ, îáõâàòûâàÿ ìîþ ïðîòÿíóòóþ

ðóêó îáåèìè ðóêàìè; âåäåò ìåíÿ ïî óçêîé ëåñòíèöå â èçáó íà âòîðîì

ýòàæå, áðîñàåò íà êîâåð ìÿãêèå, òîëñòûå ïîäóøêè è ïðåäëàãàåò

ãîñòþ ñåñòü. Òóò æå îí çàáåãàåò â íèæíþþ èçáó, ÷òîáû ïîñòàâèòü

ñàìîâàð. Â êîìíàòå íåò íè îäíîãî ñòîëà èëè ñòóëà. ×åðåç îòêðûòóþ

äâåðü ÿ âèæó, êàê èç äðóãîé èçáû òàòàðêè ñ ëþáîïûòñòâîì ðàçãëÿ-

äûâàþò ìåíÿ. Ïî ïðèíÿòîìó çäåñü îáû÷àþ, îíè íå âûõîäÿò ïðèâåò-

ñòâîâàòü ãîñòÿ. Îíè — æåíû ýòîãî òàòàðèíà-ñâÿùåííèêà. Åùå êîã-

äà ÿ áûë ó íåãî â ïðåäûäóùèé ðàç, ìíå ñòàëî ÿñíî, ÷òî ìîé äðóã,

ñóäÿ ïî âñåìó, çàæèòî÷íûé ìóæ÷èíà, íå îñòàâèë áåç âíèìàíèÿ èç-

ðå÷åíèÿ èç ñâîåé ñâÿùåííîé êíèãè, Êîðàíà: «ïóñòü êàæäûé âûáè-

ðàåò ñåáå äâå, òðè èëè ÷åòûðå æåíû èç ÷èñëà æåíùèí, êîòîðûå åìó

íðàâÿòñÿ».31 Òàêèì îáðàçîì, æåí íå ìîæåò áûòü áîëüøå ÷åòûðåõ, íî

íàëîæíèö ìîæåò áûòü ñêîëüêî óãîäíî. Êàêèå æå ðàçíûå ìîãóò áûòü

ñóäüáû ëþäåé! Â ñîñåäíåì ñåëå ðóññêèé áàòþøêà æàëóåòñÿ, ÷òî

ïîñëå íåñêîëüêèõ ìåäîâûõ ìåñÿöåâ ñêîí÷àëàñü åãî ëþáèìàÿ æåíà è

îí, ñîãëàñíî ñâîåìó âåðîèñïîâåäàíèþ, áîëüøå íèêîãäà íå ìîæåò

æåíèòüñÿ. À ìóæ÷èíà-òî åùå â ðàñöâåòå ñâîèõ ñèë. Õîòåëîñü áû ìíå

ïðåäëîæèòü, ÷òîáû ýòîò òàòàðèí-ñâÿùåííîñëóæèòåëü îòäàë îäíó èç

ñâîèõ òðåõ æåí òîìó ðóññêîìó. Îäíàêî, ïî âñåé âèäèìîñòè, îí íà

ýòî íå ïîøåë áû. Êàæåòñÿ, íàîáîðîò, îí ñîáèðàåòñÿ åùå óâåëè÷èòü

ñâîþ ñåìüþ. Ñàìàÿ ìîëîäàÿ æåíà, ó êîòîðîé â óøàõ âèñÿò ñåðåáðÿ-

íûå ñåðüãè â ôîðìå ïîëóìåñÿöà, âåñüìà îáàÿòåëüíàÿ. Ìóëëà ãîâî-

ðèò, ÷òî îòäàë çà íåå 320 ðóáëåé. Ñòàðøàÿ æåíà, çóáû êîòîðîé ïî-

êðûòû ÷åðíîé êðàñêîé, î÷åíü òîëñòàÿ, ðàñïóõøàÿ, è î ñðåäíåé òîæå

íå ñêàæåøü, ÷òî îíà î÷àðîâàòåëüíàÿ.

êîëåí þáêè ñ âûøèòûìè óçîðàìè ëèëèé, ðîç è êîðîâÿêîâ øåâåëÿò-

ñÿ îò âåòðà. Îíè — òàòàðñêèå êðàñàâèöû — ïîäãëÿäûâàþò çà òîðãó-

þùèì ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, ïîñìåèâàþòñÿ íàä òåì, êàê òîò âîçáóæ-

äåííî âåäåò íåñêîí÷àåìóþ âîéíó ïðîòèâ äåñÿòêîâ ãîëóáåé è ñîòåí

òûñÿ÷ ìóõ, æåëàþùèõ áåçâîçìåçäíî ïðèñâîèòü åãî èìóùåñòâî.

Ïîãîäà óòîìèòåëüíî çíîéíàÿ. Íà ñîëíöå — êàê â ïëàâèëüíîé

ïå÷è. Êàê æãó÷èé ïåïåë, ëó÷è ñîëíöà ïàäàþò íà ëþäåé, òåëåãè è

ôóðãîíû, êîòîðûå ïðîåçæàþò ïî óëèöå è îêðóæàþò ïðîõîæåãî ñî

âñåõ ñòîðîí. Èíîãäà íàëåòàåò ïîðûâ âåòðà, ÷òî ñòðåìèòåëüíûì âèõ-

ðåì ïîäíèìàåò ñ ïîâåðõíîñòè çåìëè òåìíûé ïåñîê â âèäå óçêîãî

ñòîëáà íà âûñîòó íåñêîëüêèõ ñîòåí ìåòðîâ.

Òî, ÷òî ýòî ñåëî ÿâëÿåòñÿ ÿðìàðî÷íûì, ìîæíî âèäåòü íåâîîðó-

æåííûì ãëàçîì: åãî ñîîðóæåíèÿ ïûøíåå îáû÷íûõ. Îñîáåííî âû-

äåëÿåòñÿ âîò ýòîò äîì ñ âûñîêèìè âîðîòàìè, óêðàøåííûìè ðåçü-

áîé, èçîáðàæàþùåé ïîäñîëíóõè. Âî äâîðå äîìà ñîáðàëîñü ìíîãî

ìóæèêîâ ñ ëîøàäüìè. Ãîâîðÿò, äîì ïðèíàäëåæèò áîãàòîìó êóïöó.

Æèëîå çäàíèå äâóõýòàæíîå; âûõîäÿùàÿ íà óëèöó ñòåíà íèæíåãî

ýòàæà áåç îêîí. À îêíà âåðõíåãî ýòàæà çàíàâåøåíû æåëòûìè ãàðäè-

íàìè. Ýòî ñëóæèò çàùèòîé äîìà îò ÷óæèõ ãëàç; îñîáåííî ñâîþ æåíó

ñ÷èòàåò òàòàðèí ñâîèì èñêëþ÷èòåëüíûì ñîêðîâèùåì, êîòîðîå íå

ïîêàçûâàþò ëþäÿì, íå ÿâëÿþùèìèñÿ ÷ëåíàìè ñåìüè. Ïîýòîìó æåí-

ùèíû îáû÷íî íå ïðèíèìàþò ó÷àñòèÿ â ðàáîòàõ, êîòîðûå âûïîëíÿ-

þòñÿ çà ïðåäåëàìè äâîðà.30 Îíè ñèäÿò â ñâîèõ êàìîðêàõ íà íàðÿä-

íûõ ìàòðàñàõ è øüþò ñåáå âñå íîâûå è íîâûå íàðÿäû ñ íàìåðåíèåì,

÷òîáû ïðèâîäèòü â âîñòîðã ñâîåãî õîçÿèíà.

Âîò ñîáðàëàñü òîëïà íàðîäà, è ÿ ñëûøó îòòóäà êàêóþ-òî ìóçûêó.

Âèæó, ê ñâîåìó óäèâëåíèþ, íåáîëüøîé ãðàììîôîí ñ î÷åíü äëèí-

íûì çåëåíûì ðàñòðóáîì. Ó êóïöà õîðîøåå íàñòðîåíèå è îí õî÷åò

ïîçàáàâèòü íàðîä. Âñå — îò ìàëà äî âåëèêà — ñòîÿò ñ îòêðûòûìè

ðòàìè, ñëóøàþò èãðó, ïîêà÷èâàþò ãîëîâàìè è íå õîòÿò âåðèòü ñâî-

èì óøàì. Ñóäÿ ïî âñåìó, òàêîé àïïàðàò ñîâåðøàåò òóò ïåðâîå ñâîå

ïîáåäíîå øåñòâèå. Çâó÷èò ìåëîäèÿ òàòàðñêîãî òàíöà, ñëûøíû áà-

ðàáàííûé áîé è ïðîíçèòåëüíûå ñâèñòû. Ñëåäóÿ ðèòìó ìóçûêè, äâà

ïàðíÿ âñòóïàþò â òàíåö âî äâîðå. Ðóêàìè íà áåäðàõ îíè ñòàíîâÿòñÿ

äðóã ïðîòèâ äðóãà, ñòó÷àò ïðè ýòîì íîãàìè ïî çåìëå è çàòåì äâèæóò-

ñÿ íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó, âåñåëî âûêðèêèâàÿ. Ïî îáû÷àþ, ó òàòàð

òàíöóþò òîëüêî ìóæ÷èíû. Âî âñåì — â ëþäÿõ, ïîñòðîéêàõ, òàíöå,

ìóçûêå — ïðèñóòñòâóåò ýêçîòè÷åñêèé âîñòî÷íûé îòïå÷àòîê.

30 Ïîäîáíîå, îäíàêî, íàáëþäàëîñü ëèøü â äîìàõ çàæèòî÷íûõ òàòàð.

31 Æåí ó ìóñóëüìàí ìîæåò áûòü îò îäíîé äî ÷åòûðåõ – ñêîëüêî õî÷åò è
ñìîæåò ñîäåðæàòü ìóæ÷èíà. Ïðè÷åì âòîðàÿ æåíà ìîæåò ïðèéòè â äîì
òîëüêî ñ îäîáðåíèÿ ïåðâîé. Åìó ïîëàãàåòñÿ çàáîòèòüñÿ îá èõ ìàòåðèàëü-
íîì ïîëîæåíèè è äåòÿõ, à òàêæå î äóõîâíîì è íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè.
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ãðåøíûõ ëþäåé. Êàæäûé, êòî ñîâåðøàåò ïàëîìíè÷åñòâî â Ìåêêó,

äîëæåí åãî ïîöåëîâàòü, òîãäà ãðåõè ïåðåõîäÿò îò ÷åëîâåêà ê êàìíþ

è ñ ýòîãî ìîìåíòà áîã áîëüøå íå ÷èñëèò èõ çà ýòèì ÷åëîâåêîì.

Ïàëîìíèêè ðàññêàçûâàþò óäèâèòåëüíûå âåùè î êàìíå Ìåêêè è

ñðåäè ïðî÷åãî îíè óòâåðæäàþò, ÷òî êàìåíü ýòîò íå ëåæèò íà çåìëå,

à íåâèäèìûå ðóêè äåðæàò åãî íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè. Òàê îí èçîá-

ðàæåí è íà êàðòèíå. Êàê çàâåðÿåò ìóëëà, îäíàæäû çåìëÿ, íåáî è

çâåçäû èñ÷åçíóò, íî ñâÿòîé êàìåíü Ìåêêè íèêîãäà íå ïðîïàäåò.

Äðóãèõ äîñòîéíûõ äëÿ óïîìèíàíèÿ îñîáåííîñòåé â ýòîé êîìíà-

òå íåò — åñëè íå ñ÷èòàòü êó÷è ìÿãêèõ ìàòðàñîâ ó îäíîé èç ñòåí,

êîòîðûå íà íî÷ü ðàñêëàäûâàþò íà ïîëó, è öåëîé êó÷è äåòåé, êîòî-

ðûå ñ ãðÿçíûìè ëèöàìè è ïàëüöàìè âî ðòó ñòîÿò âîçëå äâåðè.

Âíåçàïíî ìóëëà âñòàåò è ñïðàøèâàåò, íå æåëàþ ëè ÿ ïîñìîòðåòü

åãî ìå÷åòü. Îí óõîäèò íà ìèíóòêó è âîçâðàùàåòñÿ ñ áîëüøîé ñâÿç-

êîé êëþ÷åé ïîä ìûøêîé. Ìû ïåðåõîäèì ÷åðåç íåáîëüøîé ðó÷åé,

íà äðóãîì áåðåãó êîòîðîãî è ñòîèò ñâÿòèëèùå ýòîãî òàòàðñêîãî ñåëà.

Â ïåðåäíåé íóæíî ñíèìàòü îáóâü, ïîòîìó ÷òî çåìíàÿ ïûëü îñêâåð-

íèò õðàì. Æåíùèíà íè â êîåì ñëó÷àå íå ìîæåò âîéòè â ñâÿòèëèùå.

Ìû ïîäíèìàåìñÿ ïî âûñîêèì ñòóïåíÿì è âõîäèì â ïðîñòîðíûé

çàë. Ýòà ìå÷åòü íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò òåõ, êîòîðûå ÿ âèäåë ðàíü-

øå. Íà ïîëó êðàñíûé óçêèé êîâåð, êîòîðûé èäåò îò äâåðè äî äðóãî-

ãî êîíöà çàëà. Â òàòàðñêîì ñâÿòèëèùå íå òàê óæ ìíîãî ÷åãî äëÿ

ðàçãëÿäûâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî â íåì íåò íèêàêèõ êàðòèí è ñèìâîëîâ,

åñëè íå ó÷èòûâàòü ñåðïà ëóíû íà øïèëå áàøíè. Â ïÿòíèöó, â ñâÿòîé

äåíü òàòàð, êîãäà íàðîä ñîáèðàåòñÿ íà ìîëèòâó, êàæäûé ïðèíîñèò ñ

ñîáîé ìîëèòâåííûé êîâðèê, êîòîðûé îí ðàññòèëàåò íà ïîëó ïîä

íîãè íà âðåìÿ ñâÿùåííîé öåðåìîíèè.

Îñíîâíóþ ÷àñòü áîãîñëóæåíèÿ ñîñòàâëÿþò î÷èùåíèÿ è ìîëèò-

âû, à òàêæå åæåãîäíûé ïîñò ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îäèí ìåñÿö,

êîòîðûé áëàãî÷åñòèâûé ìóñóëüìàíèí ñòðîãî ñîáëþäàåò. Îí ïðî-

âîäèòñÿ êàæäûé òðèíàäöàòûé ëóííûé ìåñÿö è, ñëåäîâàòåëüíî, èç

ãîäà â ãîä äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ ìåíÿþòñÿ. Ãîâîðÿò, ÷òî íûí÷å îí

ïîïàäàåò íà ïåðèîä àâãóñòà. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ìåñÿöà, êîòî-

ðûé ìóñóëüìàíå íàçûâàþò ðàìàçàíîì, íåëüçÿ áóäåò åñòü è ïèòü â

òî âðåìÿ, êîãäà ñîëíöå íà íåáå. Òîëüêî íî÷üþ ìîæíî áóäåò ïðè-

íèìàòü ïèùó. Ðàçóìååòñÿ, â æàðêîå ëåòíåå âðåìÿ î÷åíü óòîìè-

òåëüíî ñîáëþäàòü ýòîò ïîñò; íàïðèìåð, ðàáîòàþùèé â ïîëå êðåñ-

òüÿíèí íå ìîæåò ïðèíèìàòü íè êàïåëüêè âîäû, ÷òîáû ïîäáîäðèòü

ñâîå óñòàëîå òåëî. Ïî îêîí÷àíèþ ðàìàçàíà è ïðîâîäèòñÿ ñàìûé

áîëüøîé è âåñåëûé ïðàçäíèê ìóñóëüìàí. Äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ

ïðàçäíèêîâ ìàëî, ïî÷òè íåò.

Ìóëëà áðîñàåò íà ïîë ïåðåäî ìíîé ïîõîæèé íà îäåÿëî êîâåð, à

çàòåì, ñóåòÿñü, âñêîðå ïðèíîñèò áîëüøîé ñàìîâàð è ñòàâèò åãî íà

êîâåð. Êîãäà âñå ãîòîâî, îí ñàäèòñÿ íà ïîë, íà ñâîè íîãè — òàê æå

êàê ïîðòíîé ñèäèò íà ñâîåì ñòîëå. Ìû ðàçãîâàðèâàåì î ÿðìàðêå, î

òåïëîé ñóõîé ïîãîäå, î ðåëèãèîçíûõ îáðÿäàõ è âåðîâàíèÿõ ìóñóëü-

ìàí. Òî è äåëî îí âîñõâàëÿåò ñâîé íîâûé äîì, ñòðîèòåëüñòâî êîòî-

ðîãî çàâåðøèëîñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ òîìó íàçàä. Ñïðàøèâàåò: íå

ïðàâäà ëè, äîì âî âñåì ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì âðåìåíè?

ß êèâàþ ãîëîâîé, è îí âñå áîëüøå õâàëèò åãî. Ãîâîðèò, ÷òî áåç

åãî ïîäðîáíûõ óêàçàíèé ñòðîèòåëè íå äîñòèãëè áû òàêîãî âîñõèòè-

òåëüíîãî ðåçóëüòàòà. Âîò ýòà êîìíàòà — åãî ðàáî÷èé êàáèíåò; îí

ñâåòëûé, èìååò íà òðåõ ñòåíàõ ìàëåíüêèå îêíà; ïåðåä îêíàìè, íà-

ïðàâëåííûìè íà þã, íà ïîëó èìååòñÿ âîçâûøåíèå, íà êîòîðîì äðóã

íà äðóãå ëåæàò êîâðû ðàçíîãî öâåòà. Íà ýòîì ìåñòå «ðàáîòàåò» ìóë-

ëà, ò.å. ìîëèòñÿ ïÿòü ðàç â äåíü.

Ñïðàøèâàþ ó íåãî, ìîæåò ëè ìóñóëüìàíèí â ìîëèòâå ïðîñèòü ó

áîãà ÷åãî óãîäíî. Îí óëûáàåòñÿ íà ìîé ãëóïûé âîïðîñ: Êîíå÷íî æå,

íåò! Íåëüçÿ çàòðàãèâàòü çåìíûõ çàáîò, íàïðèìåð, âîïðîñîâ, ñâÿçàí-

íûõ ñ ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòüþ. Ê òîìó æå âñå ìîëèòâû çà-

ôèêñèðîâàíû âî âðåìåíà ïðîðîêà, íèêàêèõ ñëó÷àéíûõ ìîëèòâ íåò.

Ïîíèìàåò ëè íàðîä òå àðàáñêèå ñëîâà, êîòîðûå îí ïîâòîðÿåò â

ñâîèõ ìîëèòâàõ? Åñòåñòâåííî, íåò. È íåò íåîáõîäèìîñòè ïîíèìàòü.

À æåíùèíû âîîáùå ìîãóò ìîëèòüñÿ? Îí ñìååòñÿ òàê ãðîìêî, ÷òî

åãî æèâîò òðÿñåòñÿ, ïîäìèãèâàåò, à ïîòîì ïðèíèìàåò ñåðüåçíûé

âèä è ãîâîðèò, ÷òî æåíùèíà íå ñîçäàíà äëÿ òàêîé ñâÿòîé çàäà÷è,

êàê ñîâåðøåíèå ìîëèòâû.

Îí íàëèâàåò ÷àé â ÷àøêè ñ øèðîêèì äíîì è îïÿòü íà÷èíàåò

âîñõâàëÿòü ñâîé äîì. Â óãëó ñòîèò ïîäñòàâêà, íàïîìèíàþùàÿ ñðóá

êîëîäöà, â ñåðåäèíå êîòîðîé êðóãëîå îòâåðñòèå. Êîãäà îí çàìå÷àåò,

÷òî ÿ îáðàòèë âíèìàíèå íà íåå, ìóëëà îáúÿñíÿåò åå íàçíà÷åíèå: òàì

âîäà, â êîòîðîé îí ìîåò íîãè êàæäûé ðàç, êîãäà ïðèñòóïàåò ê ìî-

ëèòâå. Â äðóãîì óãëó î÷åíü áîëüøîé ìåäíûé óìûâàëüíèê — îí äëÿ

ìûòüÿ ðóê. Äëÿ ðóê è íîã íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü îäíó ïîñóäó è îäíî

ïîëîòåíöå: â òàêîì ñëó÷àå ìîëèòâà áûëà áû òùåòíîé. Áîã òðåáóåò îò

ìóñóëüìàí ïðåæäå âñåãî ÷òîáû îíè ñîáëþäàëè îïðåäåëåííûé ðèòó-

àë ïðè áîãîñëóæåíèè.

Íà îäíîé èç ñòåí ðàçâåøàíû íåñêîëüêî êàðòèí ñ èçîáðàæåíèåì

ìå÷åòåé è ñâÿòîãî ÷åðíîãî êàìíÿ Ìåêêè. Ìóëëà îáúÿñíÿåò, êîãäà

áîã áðîñèë êàìåíü èç ðàÿ íà çåìëþ, ïåðâîíà÷àëüíî îí áûë áåëûì.

Íî ïîòîì, ïîñòåïåííî, ñî âðåìåíåì, îí ñòàë ÷åðíûì îò ïîöåëóåâ
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Îäíàêî ÷àñòî ïðîâîäÿòñÿ ñâåòñêèå ïðàçäíèêè, ñâÿçàííûå, íà-

ïðèìåð, ñ çåìëåäåëèåì.32 Â òàêèå äíè òàòàðû óìåþò âîñïîëüçîâàòü-

ñÿ âîçìîæíîñòüþ âåñåëèòüñÿ — îíè âåäü óìíûé, âåñåëûé è ãîñòåï-

ðèèìíûé íàðîä.

Íà æåðòâåííîé ãîðå33

Íàäî ïðèçíàòü, ÷óâñòâîì êðàñîòû îáëàäàëè òå ïðåäêè âîòÿêîâ,

êîòîðûå âûáðàëè ýòó ãîðó â êà÷åñòâå ñâîåé ñâÿùåííîé ðîùè. Ïðàâ-

äà, ñàìî ïî ñåáå ýòî ñâÿòèëèùå ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ

âîòÿöêèõ ñâÿùåííûõ ðîù: ïîêîñèâøàÿñÿ îò ñòàðîñòè êàëèòêà, íà-

ïîëîâèíó òðóõëÿâàÿ èçãîðîäü, à çà íåé ñòîÿò ìíîãîâåêîâûå äóáû è

ëèïû, ìíîãèå èç êîòîðûõ îêàçàëèñü ñèëüíî èñêàëå÷åííûìè îñåí-

íèìè áóðÿìè. Âîò òàêîâî ñàìî ñâÿòèëèùå; ïåéçàæè æå, êîòîðûå

îòêðûâàþòñÿ îòñþäà, ïðÿìî-òàêè ïðåâîñõîäíûå.

Ãîðà âûñîêàÿ, åå ïî÷âà áåç êàìíåé è, åñëè íå ó÷èòûâàòü ñâÿùåí-

íóþ ðîùó, îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîëóþ ïåñ÷àíóþ ñîïêó, íà êîñî-

ãîðàõ êîòîðîé îáðàçîâàëîñü íåñêîëüêî ãëóáîêèõ îâðàãîâ. Åå îòêî-

ñû ïîêðûòû ðåäêîé, ìåëêîé ñâåòëî-çåëåíîé òðàâîé, à íèæå èìåþòñÿ

çàðîñëè îðåøíèêà, ãäå ï÷åëèíûå ìàòêè ïðèñìàòðèâàþò çà ñâîèìè

ïîääàííûìè, íàñ÷èòûâàþùèìèñÿ ñîòíÿìè òûñÿ÷. Ê þãó îò ãîðû,

çà ðó÷üåì, ïîñðåäè æåëòîâàòûõ ðæàíûõ ïîëåé è ëóãîâ, ïîêðûòûõ

ñèíèìè öâåòàìè, âèäíû ïîýòè÷íî êðàñèâûå äåðåâóøêè âîòÿêîâ-

ÿçû÷íèêîâ. Ïîñëå ïàõîòíûõ ðàáîò, óòîìèòåëüíîãî ïîäíÿòèÿ ïà-

ðîâ — íà ñîëíöå òåìïåðàòóðà ïåðåâàëèëà çà 50-ãðàäóñíóþ îòìåò-

êó — èõ æèòåëè ïðèíÿëè áàíþ è ãîòîâèëèñü ê ïðàçäíîâàíèþ ñàìîãî

êðóïíîãî ëåòíåãî ïðàçäíèêà, îáùåãî ìîëåíèÿ-æåðòâîïðèíîøåíèÿ

íåñêîëüêèõ äåðåâåíü.

Ïî óçêèì, èçãèáèñòûì òðîïèíêàì ââåðõ ïî ãîðå èäóò ñòàðèêè ñ

îïóùåííûìè ãîëîâàìè. Èõ ñåðüåçíîñòü è ñåðåáðèñòûå êóäðè óêà-

çûâàþò íà òî, ÷òî íå â ïåðâûé ðàç îíè øàãàþò ïî ýòèì ñâÿùåííûì

ñòåçÿì. Îíè, ñóäÿ ïî âñåìó, ëèáî õðàíèòåëè ìîëèòâåííîãî ìåñòà,

ëèáî èñïîëíèòåëè áîãîñëóæåíèÿ — âîäîíîñû, íîñèëüùèêè êîòëà

32 Î÷åâèäíî, çäåñü èìååòñÿ â âèäó ïðàçäíèê ñàáàíòóé (áóêâ.: «ñâàäüáà
ïëóãà») èëè ãåðáåð (áóêâ.: «ïîñëå ïëóãà»), êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ïî îêîí÷à-
íèè âåñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò.

33 «Matkakirjeitä. 7. Uhriwuorella», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò 29 èþëÿ 1911 ã.

Õðàíèòåëü ðîäîâîãî ñâÿòèëèùà êóàëà (Îøòîðìà-Þìüÿ) —

Suku-kualan vartija (Oshtorma-Jumja)
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âîãî äíÿ ïðåäíàçíà÷åíà Èíìàðó, áîãó íåáåñ. Ïîýòîìó âíà÷àëå æðåö

äàåò îáåò åìó. Âåðîâàíèå, ÷òî áîãó íåáåñ íóæíî ìîëèòüñÿ ñ ëèöîì,

ïîâåðíóòûì íà þã,36 òàê æå êàê è ìíîãèå ïðîöåäóðû î÷èùåíèÿ,

çàèìñòâîâàíû îò òàòàð. Âî âðåìÿ æåðòâåííîãî îáåòà âñå ïðèñóò-

ñòâóþùèå â ñâÿùåííîé ðîùå ñòîÿëè òèõî, ïðåèñïîëíåííûå áëàãî-

ãîâåíèåì; çàòåì æðåö áëàãîñëîâëÿåò õëåá, äåëèò åãî íà êóñêè è

ðàçäàåò âñåì ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáðÿäå.

Ïîñëå ýòîãî íà÷èíàåòñÿ òàê íàçûâàåìîå èñïûòàíèå æåðòâû.

Ìîëÿùèåñÿ æåëàþò çíàòü, óãîäíî ëè áîãó ýòî æåðòâåííîå æèâîò-

è ò.ä. Êàæäûé ñòàðèê èìååò ñâîå îïðåäåëåííîå, îñîáîå çàäàíèå.

Ìîé ëþáîïûòíûé âçãëÿä ïðèêîâàí ê èõ õîäó. Îíè îñòàíàâëèâàþò-

ñÿ ó êàëèòêè, âåäóùåé â ðîùó.

Óäèâèòåëüíî, êàê áû ñèëüíî íè îòëè÷àëèñü ðàçíûå ðåëèãèè ïî

ñâîèì âíåøíèì ôîðìàì, íî åñòü îáùåå äëÿ íèõ âñåõ ÷óâñòâî áëàãî-

ãîâåíèÿ, êîòîðîå îíè ïðîáóæäàþò â ñâîèõ âåðóþùèõ. Êàê ÿ ïîëà-

ãàþ, èñêóñíûå õðàìû Àôèí è Ðèìà, ïàãîäû Èíäèè, ïðåäñòàâèòåëü-

íûå ìå÷åòè ìóñóëüìàí è êàôåäðàëüíûå ñîáîðû êàòîëèêîâ, —

íåñìîòðÿ íà âñå ñâîè äðàãîöåííûå ñîêðîâèùà, — íå ìîãóò âûçû-

âàòü â ñâîèõ ïîñåòèòåëÿõ áîëåå ãëóáîêèõ ðåëèãèîçíûõ îùóùåíèé,

÷åì ýòà ðîùà ñî ñâîåé åñòåñòâåííîé ïðîñòîòîé. Â íåé íåò íè çîëîòà,

íè ñåðåáðà, íè ìðàìîðà, íè ñëîíîâîé êîñòè, à òîëüêî ñòàðèííûå,

êà÷àþùèåñÿ íà ãîðå ïîä îòêðûòûì íåáîì äåðåâüÿ.

Âîéäÿ â æåðòâåííóþ ðîùó, ñòàðèêè ðàçâîäÿò îãîíü. Ê ñâÿòûì

äåðåâüÿì ïðèâÿçûâàþò æèâîòíûõ áåëîé âåðåâêîé èç ìî÷àëà, ñïå-

öèàëüíî ñâèòîé è ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Íà âåòâÿõ äåðåâüåâ ïîäâåøèâàþò ïîëîòåíöà ñ êðàñíûìè ïîëîñà-

ìè äëÿ âûòèðàíèÿ ðóê — ïåðåä ïðîâåäåíèåì êàæäîé ÷àñòè îáðÿäà

îáÿçàòåëüíî ìîþò ðóêè. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòèì öåðåìîíèÿì î÷èùå-

íèÿ âîòÿêè íàó÷èëèñü ó ñâîèõ òàòàðñêèõ ñîñåäåé. Ãëóáèííîå ïðî-

èñõîæäåíèå, ïîæàëóé, èìååò òðÿïêà, âèñÿùàÿ íà ñòîéêå ó æåðò-

âåííîãî îãíÿ; ñòàðèê, çàêàëûâàþùèé îòäàííîå äëÿ æåðòâîâàíèÿ

æèâîòíîå,34 âûòèðàåò îá íåå ñâîè îêðîâàâëåííûå ðóêè. Â îòëè÷èå

îò ïîëîòåíåö, ýòó òðÿïêó íå ñòèðàþò, à ïî çàâåðøåíèè ìîëåíèÿ

ñæèãàþò íà êîñòðå.

Ñàìî áîãîñëóæåíèå ïðîñòîå, áåç ïðèêðàñ. Äî íà÷àëà çàáîÿ æðåö

äåëàåò æåðòâåííûé îáåò ñ õëåáîì.35 Ïåðåä íèì ñêàìüÿ, íà êîòîðîé

âíà÷àëå îí ðàçâåðòûâàåò áåëîå ïîëîòåíöå. Çàòåì ñòàâèò íà íåãî

ñòàðèííîå äåðåâÿííîå áëþäî ñ ðåçüáîé, êîòîðîå áîãàòî âîñïîìèíà-

íèÿìè — îíî ñî âðåìåí ïðåäêîâ èñïîëüçîâàëîñü òîëüêî íà ïðàçä-

íèêàõ æåðòâîïðèíîøåíèÿ. Íà áëþäå êðóãëûé, ïûøíûé, òîëüêî

÷òî èñïå÷åííûé îâñÿíûé êàðàâàé. Æðåö áåðåæíî áåðåò â ðóêè áëþ-

äî ñ ïîëîòåíöåì, ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê þãó è íà÷èíàåò ìîëèòüñÿ âïîë-

ãîëîñà, âðåìåíàìè ïîäíèìàÿ áëþäî ñ õëåáîì. Ïåðâàÿ æåðòâà ïåð-

 Æåðòâîïðèíîøåíèå çëàêîâûì, ïðèâîç æåðòâåííûõ æèâîòíûõ

è ðèòóàëüíûõ ïðåäìåòîâ (Ñòàðàÿ Þìüÿ) — Viljauhri, uhriteuraiden

ja -esineiden tuonti (Staraja Jumja)

34 Æåðòâåííîå æèâîòíîå îáû÷íî ïðèîáðåòàåòñÿ íà ñîáðàííûå ñî âñåõ
ó÷àñòíèêîâ-ñåìåé äåíüãè.

35 Îáðÿä ñüçèñüêîí – áóêâ.: «îáåùàíèå æåðòâû».

36 Ïðåäñòàâëåíèÿ, ÷òî áîæåñòâà æèâóò íà þæíîé ñòîðîíå, èìåþò î÷åíü
äðåâíåå ïðîèñõîæäåíèå è íèêàê íå ñâÿçàíû ñ èñëàìñêèì âåðîó÷åíèåì.
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Òåì íå ìåíåå, êàê áû ñòðîãî íè ñîáëþäàëèñü ïðàâèëà

æåðòâîïðèíîøåíèÿ, ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî æåðòâåííîå æèâîò-

íîå âñå-òàêè íåóãîäíî, áîã åãî íå ïðèíèìàåò, è æåðòâà íå äàåò

æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà, à, íàîáîðîò, âåäåò ê íåñ÷àñòüþ. Ïîýòîìó

íåîáõîäèìà ò.í. ïðîâåðêà æåðòâû, ïðè êîòîðîé íà÷èíàÿ ñ ãîëîâû,

íà ñïèíó æèâîòíîãî ñêâîçü áåðåçîâûå âåòâè ëüþò ïðîõëàäíóþ ðîä-

íèêîâóþ âîäó. Ïðè ýòîì ñòàðèêè óñåðäíî íàáëþäàþò, âçäðàãèâàåò

ëè æèâîòíîå îò âîäû. Åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, îíè ïîâòîðÿþò

ïðîâåðêó, à èíîãäà — è íåñêîëüêî ðàç. Êàæäûé ðàç, êîãäà ñòàðèêè

ëüþò âîäó, îíè ïðîèçíîñÿò, âçäûõàÿ: Èíìàð, ïðèíèìàé æåðòâó!

íîå. Íà òî, êàêîâà äîëæíà áûòü æåðòâà, èìååòñÿ ðÿä ïðåäïèñàíèé,

êîòîðûå ñòðîãî ñîáëþäàþòñÿ. Òàê, íàïðèìåð, áîãó íåáåñ íè â êîåì

ñëó÷àå íåëüçÿ ïðèíîñèòü â æåðòâó æèâîòíîå ÷åðíîãî öâåòà, à äëÿ

ìàòåðè-çåìëè, íàïðîòèâ, ñîâåðøåííî íå ãîäèòñÿ áåëàÿ æåðòâà.

Íèêîìó èç áîãîâ íåëüçÿ æåðòâîâàòü ïåñòðîå, èñêàëå÷åííîå èëè õîòÿ

áû îäèí ðàç áîëåâøåå æèâîòíîå. Êðîìå òîãî, æåðòâåííûå æèâîò-

íûå äîëæíû áûòü äåâñòâåííûìè, è âïðÿæåííûõ â ÿðìî íåëüçÿ ïðè-

íîñèòü â æåðòâó. Ê òîìó æå íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ëèøü îïðåäåëåí-

íûå âèäû æèâîòíûõ, â çàâèñèìîñòè îò öåëè æåðòâîïðèíîøåíèÿ,

ãîäÿòñÿ â êà÷åñòâå æåðòâû.

«Çàêàëûâàíèå âûøíåìó», îáåùàíèå æåðòâû Èíìàðó (Ìîæãà) —

«Ylös-teurastus», lupausuhri Inmarille (Mozhga)

Æåðòâîïðèíîøåíèå â ïîëå, èñïûòàíèå æåðòâû (Ñòàðàÿ Þìüÿ) —

Vainiouhri, uhrikoe (Staraja Jumja)
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Åñëè è ïðè äåâÿòîé ïîïûòêå æèâîòíîå âñå åùå íå âçäðàãèâàåò —

ýòî ïðèçíàê òîãî, ÷òî áîã ñ÷èòàåò ýòó æåðòâó íåæåëàòåëüíîé. Ñëå-

äîâàòåëüíî, êàêèå áû áîëüøèå ñëîæíîñòè ýòî íè âûçûâàëî, âîçíè-

êàåò íåîáõîäèìîñòü èñêàòü íîâîå æåðòâåííîå æèâîòíîå. Åñëè æå,

íàïðîòèâ, èñïûòûâàþùèå æåðòâó âèäÿò, ÷òî æèâîòíîå óãîäíî, îíè

ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïðèñòóïàþò ê çàáîþ. Âåäü ñàìûå ñåðüåçíûå ïðå-

ãðàäû óæå ïðåîäîëåíû, è âñå îñòàëüíîå èäåò áûñòðî êàê òàíåö — ñ

äàâíèõ ëåò êàæäûé çíàåò ñâîè îáÿçàííîñòè. Ñòàðèê-ìÿñíèê âåäåò

æèâîòíîå ê êîñòðó; åãî íîãè ñâÿçûâàþò, ïîâîðà÷èâàþò ãîëîâîé íà

þã, à ïîòîì îïðîêèäûâàþò íà çåìëþ, íà ëåâûé áîê. Ìÿñíèê ðåçêî

êîëåò íîæîì åìó ãîðëî; êðîâü íàáèðàþò â äåðåâÿííóþ ÷àøó, à çà-

òåì ëüþò â îãîíü. Â òî âðåìÿ, êîãäà èäåò óáîé, æðåö áåñïðåðûâíî

ìîëèòñÿ; îí ïðîñèò ó áîãà âñåõ çåìíûõ áëàã — äîæäÿ, ñîëíöåïåêà,

îáèëüíîãî óðîæàÿ, çäîðîâüÿ è áîãàòñòâà, äåòåé è ñêîòà. Êàê òîëüêî

æèâîòíîå èñïóñòèëî ñâîé ïîñëåäíèé âçäîõ, åãî øêóðó ñäèðàþò è

ðàçâåøèâàþò íà âåòêå äåðåâà, ÷òîáû îíà ñîõëà.

Ïîñëå ýòîãî íà÷èíàåòñÿ ðàçäåëêà òóøè è ðàñïðåäåëåíèå æåðò-

âåííîãî ìÿñà. Íåäîïóñòèìî âàðèòü âñå ìÿñî â îäíîì êîòëå. Êðîìå

òîãî, òóøó ñëåäóåò ðàçäåëàòü òàê, ÷òîáû íè îäíà êîñòü íå ñëîìàëàñü.

Íî â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëî, ñîãëàñíî êî-

òîðîìó ñàìûå âàæíûå îðãàíû æåðòâåííîãî æèâîòíîãî — ñåðäöå,

ïå÷åíü, êóñî÷åê ëåãêèõ, ïåðâîå ñ ïðàâîé ñòîðîíû ðåáðî è ò.ä. —

ñëåäóåò âàðèòü â îòäåëüíîì êîòëå, òàê êàê îíè ñîñòàâëÿþò ñàìóþ

öåííóþ ÷àñòü æåðòâû. Âñå îñòàëüíîå ìÿñî âàðÿò îòäåëüíî, â îäíîì

èëè íåñêîëüêèõ êîòëàõ — â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà æèâîòíîãî.

Â òî âðåìÿ, êîãäà âàðèòñÿ æåðòâåííîå ìÿñî — ýòî ïðîäîëæàåòñÿ

äâà-òðè ÷àñà, à òî è äîëüøå — ñòàðèêè ñèäÿò ðÿäêîì è ðàçãîâàðèâà-

þò; ëèøü òîò, êîòîðûé âîðîøèò óãëè, âîçèòñÿ ó êîñòðîâ. Â êà÷åñòâå

ðàñòîïêè è äðîâ èñïîëüçóþòñÿ ãíèëûå äåðåâüÿ è êîðíåâèùà, èìåþ-

ùèåñÿ â ýòîé ðîùå — èõ íèêîãäà íåëüçÿ âûíîñèòü çà ïðåäåëû èçãî-

ðîäè ýòîãî ñâÿùåííîãî ìåñòà. Êàê îáúÿñíÿþò ñòàðèêè, åñëè âà-

ëèøü â ðîùå äåðåâî, ýòî íàêàçóåìî — áóäåò ãðàä. À åñëè èñïîëüçóåøü

åãî êàê äðîâà, ñãîðèò äîì.

Ïîñòåïåííî íà êîñîãîðå ïîÿâëÿþòñÿ ëþäè. Îíè èäóò ãóñüêîì, è

ó êàæäîãî èç íèõ â ðóêàõ êàêàÿ-òî íîøà. Êîãäà îíè óæå ïðèáëèçè-

ëèñü, ÿ âèæó, ÷òî ýòî — çàâåðíóòûå â ïîëîòåíöå õëåá è áëèíû, è,

êðîìå òîãî, êàæäûé íåñåò â ðóêå ÷àøêó, íàïîëíåííóþ ãðå÷íåâîé

èëè îâñÿíîé êðóïîé. Îíè ðàññòèëàþò ïîëîòåíöà â ðÿä íà òðàâó è

êëàäóò íà íèõ ïðèíåñåííûå ïðîäóêòû. Îíè ïðèõîäÿò òèõî è òàê æå

óõîäÿò áåç ñëîâ. Íà ìîëåíèå èç êàæäîãî äîìà ïðèíîñÿò êàðàâàè

õëåáà, íàêðûòûå ïîëîòåíöåì, è ÷àøêè ñ êðóïîé.

Íàðîä ñîáèðàåòñÿ íà æåðòâîïðèíîøåíèå çëàêîâûì (Ñòàðÿ Þìüÿ) —

Uhrikansa kokoontuu «viljauhri» — juhlaan (Staraja Jumja)
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Êîãäà ìÿñî, íàêîíåö, ñâàðèëîñü, äåëÿò åãî íà áîëåå ìåëêèå êóñ-

êè. Çàòåì èõ êëàäóò â äëèííûå, óçêèå äåðåâÿííûå êîðûòà. À ñâàðåí-

íûå îòäåëüíî îðãàíû êëàäóò íà äåðåâÿííîå áëþäöå. Áóëüîí íàáè-

ðàþò â áîëüøîé êîòåë, òóäà æå êëàäóò è êðóïó, ÷òî ïðèíåñëè îò

êàæäîãî äâîðà. Êîòåë ñíîâà âåøàþò íàä îãíåì è â íåì âàðèòñÿ ò.í.

æåðòâåííàÿ êàøà. Êîãäà êàøà äîâàðèâàåòñÿ, íàðîä íà÷èíàåò ñîáè-

ðàòüñÿ â ñâÿùåííóþ ðîùó. Âñå îäåòû â ÷èñòóþ, ïðàçäíè÷íóþ îäåæ-

äó. Ñåðåáðÿíûå ìîíåòû è ÿðêèå ëåíòû áëåñòÿò íà ñîëíöå. Â ðîùó

âõîäÿò òîëüêî ìóæ÷èíû, æåíùèíû îñòàþòñÿ íà ïîëÿíå ïåðåä êà-

ëèòêîé.

Êîãäà êàøà ñâàðåíà, êàøåâàðû ðàçäåëÿþò åå êàæäîìó ñåìåé-

ñòâó. Æåíùèíàì çà èçãîðîäüþ îòíîñÿò èõ ÷àñòü. Äî òîãî, êàê ïðè-

ñòóïèòü ê åäå, æðåö êëàäåò íà ïîëîòåíöå ñïåöèàëüíóþ, ïîñâÿùåí-

íóþ áîãó ÷àøó ñ êàøåé, ïîäíèìàåò åå íà ðóêàõ è ïðîèçíîñèò

êîðîòêóþ ìîëèòâó. Ïîñëå ýòîãî âñå ñàäÿòñÿ, êàæäîå ñåìåéñòâî âîê-

ðóã ñâîåé ÷àøè ñ åäîé.

Ïîåâ æåðòâåííóþ êàøó, íàðîä ïîäíèìàåòñÿ. Æðåö è åãî ïî-

ìîùíèêè ñîáèðàþò âñå êàðàâàè õëåáà è áëèíû è êëàäóò èõ íà áåëóþ

òêàíü â áîëüøóþ êó÷ó. Ñ êðàÿ êàæäîãî êàðàâàÿ îòðåçàþò íåáîëü-

øîé êóñî÷åê è êëàäóò åãî íà äåðåâÿííîå áëþäî íà ëàâêå. Íà÷èíàåò-

ñÿ îñâÿùåíèå æåðòâåííîãî ìÿñà. Æðåö áåðåò â ðóêè áëþäî ñ îò-

äåëüíî ñâàðåííûìè îðãàíàìè æåðòâåííîãî æèâîòíîãî,

ïîâîðà÷èâàåòñÿ ëèöîì íà þã è íà÷èíàåò ïðîèçíîñèòü ìîëèòâó, íåîä-

íîêðàòíî ïîäíèìàÿ ââåðõ æåðòâåííûé äàð. Ñòîÿùèå ðÿäîì ñ íèì

ïîìîùíèêè òàê æå ïîäíèìàþò äðóãèå êîðûòà ñ ìÿñîì. Çàòåì æðåö,

ïîäíèìàÿ ââåðõ áëþäî ñ õëåáîì ñ ëàâêè, òàê æå îñâÿùàåò è õëåá.

Ïîñëå ìîëèòâû ýòî áëþäî âìåñòå ñî ñâÿùåííûìè îðãàíàìè æåðò-

âåííîãî æèâîòíîãî êëàäóò íà âåòêè äåðåâà — äåéñòâèå, êîòîðîå

âîòÿêè íàçûâàþò âîçâûøåíèåì.37

Ëþäè îïÿòü ñàäÿòñÿ ñî ñâîèìè ñåìåéñòâàìè íà ïîëÿíó. Êàæäûé

ïîëó÷àåò åäó: õëåá è ìÿñî. Êàê è ïðåæäå, æåíùèíû è òåïåðü òðàïåç-

íè÷àþò çà ïðåäåëàìè èçãîðîäè, êîòîðîé îáíåñåíà ñâÿùåííàÿ ðîùà.

Ëþáîïûòíî íàáëþäàòü, êàê íàðîä ïðèíèìàåò ðèòóàëüíóþ ïèùó.

Îáãëîäàííûå êîñòè ëþäè áðîñàþò â êîñòåð, ÷òîáû îíè íå äîñòà-

ëèñü ñîáàêàì. ×àñòü ïðàçäíè÷íîé ïèùè, ÷òî îñòàåòñÿ, îòíåñóò äî-

ìîé òåì ÷ëåíàì ñåìüè, êîòîðûå ïî òîé èëè èíîé ïðè÷èíå íå ñìîãëè

ïðèéòè â ðîùó íà æåðòâîïðèíîøåíèå.

Æåðòâåííîå äåðåâî, íà âåòâü êîòîðîãî ñòàâèëè õëåá è ìÿñî (Ñòàðàÿ Þìüÿ) —

Uhripuu, jonka oksalle on asetettu leipää ja lihaa (Staraja Jumja)37 Îáðÿä âûëý ìû÷îí – áóêâ.: «ââåðõ âîçíîñèìîå».
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Ñâàäåáíûå îáðÿäû âîòÿêîâ38

Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ñâÿçàííûå ñ çàêëþ÷åíèåì áðàêà îáðÿäû è

îáû÷àè ïðîèñõîäÿò íå èç òàêèõ ãëóáèí äðåâíîñòè, êàê ðèòóàëû,

îòíîñÿùèåñÿ ê ñìåðòè è ðîæäåíèþ, ò.å. ê «îòõîäó» è «ïðèõîäó»

÷åëîâåêà; ýòè ðèòóàëû âñòðå÷àþòñÿ äàæå ó òåõ èç èçâåñòíûõ ÷åëîâå-

÷åñêèõ ðàñ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ åùå íà ñàìûõ íèçøèõ ñòóïåíÿõ ðàç-

âèòèÿ. À ÷òî êàñàåòñÿ ñâàäåáíûõ îáðÿäîâ, òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íà-

îáîðîò, ÷òî äëÿ ìíîãèõ èç ïåðâîáûòíûõ íàðîäîâ îíè íåèçâåñòíû.

Ê ïðèìåðó, Àíòîí ×åõîâ, ïóòåøåñòâîâàâøèé ñðåäè ãèëÿêîâ40 íà

Ñàõàëèíå, ðàññêàçûâàåò, ÷òî ó íèõ íåò íèêàêèõ ñâàäåáíûõ îáðÿäîâ.

Êîãäà îí òàì ñïðàøèâàë ó îäíîé æåíùèíû îá èõ ñâàäåáíûõ îáû÷à-

ÿõ, òà ïîñìåÿëàñü è îòâåòèëà: çà÷åì òóò íóæíû åùå êàêèå-òî îñîáûå

öåðåìîíèè, óìûêàåøü ñåáå íåâåñòó — âîò è âñå.

Â äðåâíîñòè, êîãäà îá îòíîøåíèè îòöà ê ñâîåìó ïîòîìñòâó íå

áûëî ÿñíîñòè, îòöà è ñûíà ïðè÷èñëÿëè ê ðàçíûì ðîäàì — ñ÷èòà-

ëîñü, ÷òî ïðåäêè ìàòåðè ñíîâà æèâóò â äåòÿõ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñûí

íàñëåäîâàë íå îòöà, à ìàòü è åå ðîäñòâåííèêîâ. Êðîìå òîãî, äîïóñ-

êàëîñü, ÷òî îòåö ìîæåò áûòü â áðà÷íûõ îòíîøåíèÿõ ñî ñâîåé äî÷å-

ðüþ. Â òå äàëåêèå âðåìåíà îòíîøåíèÿ ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùè-

íîé íîñèëè ïðåõîäÿùèé õàðàêòåð è î öèâèëèçîâàííîì áðàêå íå

ìîãëî áûòü åùå è ðå÷è. Áðàê, îñíîâàííûé íà óìûêàíèè, óêàçûâàåò

óæå íà áîëåå ðàçâèòóþ êóëüòóðó, ïîòîìó ÷òî â åãî ðàìêàõ æåíùèíà

ïåðåõîäèò â äîì ìóæ÷èíû, ïðè÷åì ÷àñòî íà âñþ æèçíü, õîòÿ ýòî è

ïðîèñõîäèò â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå.

Â îáùåì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íè îäèí èç îòíîñÿùèõñÿ ê ôèíñêî-

ìó ïëåìåíè íàðîäîâ óæå íå ïðàêòèêóåò áðàê ïîñðåäñòâîì óìûêà-

íèÿ. Íî âìåñòå ñ òåì ìíîãèå åãî ñëåäû ñîõðàíèëèñü â ÿçû÷åñêèõ

ñâàäåáíûõ îáðÿäàõ íàøèõ ðîäñòâåííûõ íàðîäîâ. Êàê îáúÿñíÿþò

âîòÿêè Óôèìñêîé ãóáåðíèè, ñåãîäíÿ íåâåñòó óìûêàþò òîëüêî â òîì

ñëó÷àå, åñëè åå ðîäèòåëè íå ñîãëàñíû âûäàòü ñâîþ äî÷ü íè çà êàêèå

äåíüãè. Îäíàêî íåâåñòó íå óìûêàþò áåç åå ñîãëàñèÿ. Ïî ñëîâàì

îäíîãî ñòàðèêà, «íûí÷å íå ìîãóò, êàê ðàíüøå, óäåðæèâàòü æåíùè-

íó ñèëîé, åñëè îíà ñàìà íå õî÷åò».

Ïî çàâåðøåíèè òðàïåçû êàæäûé ñîáèðàåò îñòàòêè ïèùè íà ñâîå

ïîëîòåíöå è êëàäåò åãî íà ïîëÿíå ïåðåä æðåöîì. Íà÷èíàåòñÿ îáùàÿ

ïðàçäíè÷íàÿ ìîëèòâà. Èñïîëíèòåëè æåðòâîïðèíîøåíèÿ è íàðîä,

òàêæå è æåíùèíû çà èçãîðîäüþ, âûñòðàèâàþòñÿ â ðÿä íà êîëåíÿõ.

Æðåö îïÿòü ïåðåäàåò áîãó âñå òðåâîãè è ãîðåñòè æèòüÿ íàðîäà-

áåäíÿêà. Ïîñëå êàæäîãî ïðîøåíèÿ îí äåëàåò ïîêëîí äî çåìëè, è

âñÿ ïóáëèêà ïðàçäíèêà ñëåäóåò åãî ïðèìåðó. Ñëûøó, êàê ìíîãî-

êðàòíî ïîâòîðÿþòñÿ ñëîâà: Âåëèêèé Èíìàð.

Ïî çàâåðøåíèè ìîëèòâû ëþäè ïîäíèìàþòñÿ, êàæäûé ñîáèðàåò

ñâîè ïðèíàäëåæíîñòè, ïîëîòåíöå è äåðåâÿííóþ ÷àøêó, ÷òîáû îò-

íåñòè èõ äîìîé. Êëàäåííûå íà âåòâè äåðåâà æåðòâåííûå äàðû

áåðåò æðåö è âêóøàåò èõ âìåñòå ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè. Îñâÿ-

ùåííûå ÷àñòè æåðòâåííîãî ìÿñà, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ íîñèòåëÿìè

äóøåâíûõ ñèë æåðòâåííîãî æèâîòíîãî, æåíùèíû íèêîãäà ïðèíè-

ìàòü íå ìîãóò.

Óæå áëèæå ê âå÷åðó âîçëå ðîùè, çà ïðåäåëàìè åå èçãîðîäè, ïðè-

íîñÿò â æåðòâó åùå è áàðàíà, ïîìèíàÿ ïîêîéíûõ. Â èõ ÷åñòü òàêæå

çàæèãàþò ñàìîäåëüíûå âîñêîâûå ñâå÷è, ïîòîìó ÷òî, êàê âåðÿò âîòÿ-

êè, ïîêîéíûå òàêæå ìîãóò âûçûâàòü ìíîãîå, ïî÷òè òå æå âåùè, êàê

ñàì Èíìàð. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïîìèíàòü èõ æåðòâåííûìè äàðà-

ìè. Êîñòè ïîñâÿùåííîãî ïîêîéíûì æåðòâåííîãî æèâîòíîãî íå

ñæèãàþò, à çàðûâàþò â çåìëþ.

Òàê çàâåðøàåòñÿ ïåðâûé äåíü ìîëåíèÿ, íî ïðàçäíèê æåðòâîïðè-

íîøåíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ åùå íåñêîëüêî äíåé. Â ýòî âðåìÿ èñïîëíè-

òåëè îáðÿäà äàæå íà íî÷ü íå ïîêèäàþò æåðòâåííóþ ãîðó, è íàðîä â

äåðåâíå íå ïðèñòóïàåò ê ðàáîòå. Â òå äíè ëþäè âåñåëÿòñÿ, íàâåùàþò

ñâîèõ ñîñåäåé, ñîðåâíóþòñÿ â âåðõîâîé åçäå, èãðàþò è ïîþò.

ß ñèæó â ðîùå äîïîçäíà, áåñåäóþ ñî ñòàðèêàìè è ëþáóþñü òåì,

êàê âå÷åðíåå ñîëíöå îçàðÿåò çîëîòîì ñîëîìåííûå êðûøè áåäíîé

ÿçû÷åñêîé äåðåâíè.

38 «Matkakirjeitä. 8. Wotjaakkien häätapoja», ãàçåòà «Turun Sanomat» îò 6
àâãóñòà 1911 ã.

39 Ãèëÿêè — óñòàðåâøåå íàçâàíèå íèâõîâ, ïðîæèâàþùèõ ó óñòüÿ ðåêè
Àìóð è ñåâåðíîé ÷àñòè îñòðîâà Ñàõàëèí.
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Î öåíå äîãîâàðèâàþòñÿ îáû÷íî ðîäèòåëè. Ñòàðèêè ðåøàþò, îá-

äóìûâàÿ è îáñóæäàÿ âîïðîñ íåîäíîêðàòíî; ïðè÷åì çà÷àñòóþ öåíó

óñòàíàâëèâàþò íå èíòåðåñóÿñü ìíåíèåì ìîëîäûõ. Äîãîâîðèâøèñü

î êàëûìå, ñòàðèêè âäâîåì ïðàçäíóþò çà ñòàêàíîì âèíà. Èíîãäà

ñãîâàðèâàþòñÿ î ñäåëêå òàê ðàíî, ÷òî äåòè åùå ñîâñåì þíûå. Â îä-

íîì äîìå Áèðñêîãî óåçäà, ãäå ÿ îñòàíîâèëñÿ, õîçÿèíó áûëî 21 ãîä, à

åãî ñûíó — 6 ëåò. Êîãäà ÿ ñòàë âûÿñíÿòü, â êàêîì âîçðàñòå îí

æåíèëñÿ, ê ñâîåìó óäèâëåíèþ óçíàë, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî â âîçðàñòå

12 ëåò. Åãî áðàò, êîòîðûé æèë â òîì æå äîìå, æåíèëñÿ â 14 ëåò.

À æåíû ó îáîèõ áûëè çàìåòíî ñòàðøå ìóæåé.

Êàëûì îáû÷íî âûïëà÷èâàþò íå ñðàçó. Âíà÷àëå îòäàþò òîëüêî

îäíó ÷àñòü. Îáùóþ ñóììó äåëÿò íà 3–4 ÷àñòè è ìàëî-ïîìàëó âûïëà-

Â ñîâðåìåííûõ ñâàäåáíûõ îáðÿäàõ âîòÿêîâ ýòíîãðàô ìîæåò íàé-

òè íåìàëî îáû÷àåâ, óõîäÿùèõ êîðíÿìè ê âðåìåíàì, êîãäà ïðåîáëà-

äàë áðàê óìûêàíèåì. Ê òàêèì, êàæåòñÿ, îòíîñèòñÿ îáû÷àé ïðèâîçèòü

íåâåñòó âî äâîð æåíèõà ñ çàêðûòûì ëèöîì; èëè äðóãîé — íåâåñòà êàê

áû äåëàåò âèä, ÷òî îíà òóäà îòïðàâëÿòüñÿ íå æåëàåò. Íåðåäêî îíà

äàæå øóòëèâî, ïðèòâîðíî ñîïðîòèâëÿåòñÿ èëè æå ïåðåä ñâàäüáîé íà

íåêîòîðîå âðåìÿ îíà èñ÷åçàåò èç ðîäíîãî äîìà, ñêðûâàåòñÿ ó ðîä-

ñòâåííèêîâ â ñîñåäíåé äåðåâíå è ãîòîâèò ñåáå ñâàäåáíûå íàðÿäû â òå

äíè. Â ÷èñëå îáû÷àåâ òîé ýðû áûëî, ïî-âèäèìîìó, òàêæå ïðåäñòàâëå-

íèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìîëîäîé ÷åëîâåê ïî ìåðå âîçìîæíîñòè äîë-

æåí èñêàòü ñåáå æåíó íå â ñâîåé äåðåâíå. Îñîáî âîñõâàëÿþò æåíèõà,

êîòîðûé ïðèâåç ñåáå ìèëóþ èçäàëåêà. Îò÷àñòè ýòîò îáû÷àé, âåðîÿò-

íî, îáóñëîâëåí è òåì, ÷òî â ïðîøëîì äåðåâíè áûëè èñêëþ÷èòåëüíî

ðîäîâûìè, à ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîìó ïðåäñòàâëåíèþ, ðîäñòâåííè-

êè íå âñòóïàþò â áðàê ìåæäó ñîáîé. Ó âîòÿêîâ ýòî îãðàíè÷åíèå

êàñàåòñÿ íå òîëüêî áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ, íî è âñåãî áîëüøîãî

ðàçâåòâëåííîãî ðîäà. Ê ïðèìåðó, ìóæ÷èíà, ïðåäñòàâëÿþùèé ðîä

Êàêøà40 è ïðîæèâàþùèé â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè, íå çàêëþ÷àåò áðàê ñ

æåíùèíîé òîãî æå ðîäà äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà ÿâëÿåòñÿ óðî-

æåíêîé äàëåêîé ìåñòíîñòè â Óôèìñêîé èëè Âÿòñêîé ãóáåðíèè.

Â ïðîøëîì ýòî ïðàâèëî ñîáëþäàëîñü âåñüìà ñòðîãî; êàæäûé âîòÿê

æå çíàåò ñâîå ðîäîâîå ïðîèñõîæäåíèå è äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ïåðå-

ñåëÿåòñÿ â ÷óæóþ ìåñòíîñòü, îí ñîõðàíÿåò ñâîþ ðîäîâóþ ôàìèëèþ.

Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âîòÿêè ïîêëîíÿþòñÿ ïðåäêàì ñâîåãî ðîäà.

Èç óìûêàíèÿ, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, âûòåêàåò òàêæå îáû÷àé, ñî-

ãëàñíî êîòîðîìó â íîâîì äîìå ìîëîäóþ æåíó çîâóò íå åå ñîáñòâåí-

íûì èìåíåì, ïîëó÷åííûì ïðè ðîæäåíèè, à èìåíåì òîé ðîäîâîé

äåðåâíè,41 èç êîòîðîé îíà ïðîèñõîäèò.

Íà áðà÷íîì ðûíêå óìûêàíèå áûëî ïðåäøåñòâåííèêîì òîðãà.

À íûí÷å âîòÿêè-ÿçû÷íèêè ïîêóïàþò ñåáå íåâåñòó. Öåíà äåâóøêè

çàâèñèò íå îò êðàñîòû åå ãëàç è âîëîñ, à îò êðåïîñòè è çäîðîâüÿ òåëà.

«Çà íåå ñòîèò çàïëàòèòü, ò.ê. îíà êðåïêàÿ ðàáîòíèöà», — ãîâîðÿò

âîòÿêè. À äðóãàÿ äåâóøêà, ñ õóäûì òåëîì, áîëüøèõ äåíåã íå ñòîèò.

Æåíó âûáèðàþò ñåáå ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû îíà ìîãëà òðóäèòüñÿ.

Ðàçóìååòñÿ, êàëûì, öåíà íåâåñòû, ìåíÿåòñÿ è â çàâèñèìîñòè îò

áëàãîïîëó÷èÿ ìåñòíîñòè. ß ïîëàãàþ, íåâåñòà â Óôèìñêîé ãóáåðíèè

ðàçà â äâà äîðîæå, ÷åì â Êàçàíñêîé ãóáåðíèè.

Îáùåñòâåííîå ñâÿòèëèùå êóàëà (Ñðåäíèé Êóìîð) —

Kyläkuala (Sredni Kumor)

40 Âîçìîæíî, çäåñü èìååòñÿ â âèäó ðîä Êàêñÿ.
41 Äåðåâíÿ ñàìà íîñèëà íàçâàíèå ðîäà.
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Òåì âðåìåíåì â ñâîåé êëåòè íåâåñòà ãîòîâèòñÿ ê îòúåçäó. Òóäà

ñîáèðàþòñÿ äåðåâåíñêèå äåâóøêè, ÷òîáû ïîïðîùàòüñÿ ñ íåé. Ïî

ñòåíàì êëåòè âèñèò âñÿ÷åñêàÿ îäåæäà: ïåñòðûå ðóáàøêè ñ ðóêàâàìè

è ðàçíîöâåòíûìè óçîðàìè ïî ïîäîëó; âîòÿ÷êè íîñÿò èõ â êà÷åñòâå

ïëàòüÿ. Íà æåðäÿõ ðàçâåøàíî ìíîæåñòâî óçêèõ äëèííûõ ïîëîòåíåö

áåëîãî öâåòà, êîíöû êîòîðûõ êðàñèâî âûøèòû èëè âûòêàíû. Çà-

ìóæíèå æåíùèíû íîñÿò èõ íà ñâîèõ ïëå÷àõ. Êðîìå òîãî, â êëåòè

õðàíÿòñÿ çàïàñû ïðàçäíè÷íîé è áóäíè÷íîé îäåæäû ìîëîäóõè, óê-

ðàøåíèÿ ñ ñåðåáðÿíûìè ìîíåòêàìè, ãîëîâíûå óáîðû ñ âûøèâêîé è

ò.ä., êîòîðûå èçãîòîâëåíû ðóêàìè íåâåñòû ê ýòîìó äíþ. Äåâóøêè

ðàññìàòðèâàþò è íàõâàëèâàþò åå ðóêîäåëèå. Â ýòî æå âðåìÿ îíà

íàäåâàåò íîâóþ ðóáàõó, íàìàòûâàåò ÷èñòûå ïîðòÿíêè è íàäåâàåò

ðàíåå íå íîøåííûå áåëûå ëûêîâûå ëàïòè. Â ýòîò äåíü îíà â ïîñëåä-

íèé ðàç â îäåæäå äåâóøêè.

÷èâàþò åå ïîëíîñòüþ. Ïîêà âñå íå âûïëàòÿò, íåâåñòó íå âûäàþò â

äîì æåíèõà, õîòÿ ïîñëå âûïëàòû ïåðâîé ÷àñòè äåíåã äåâóøêà óæå

ñ÷èòàåòñÿ ïðîäàííîé. È ñ ýòîãî âðåìåíè îíà óæå ÿâëÿåòñÿ êàê áû

çàìóæíåé, è æåíèõ áåç îãðàíè÷åíèé áûâàåò ó íåå. ßâíûì ïîêàçàòå-

ëåì òîãî, ÷òî äåâóøêà áîëåå íå ÷ëåí ñâîåé ðîäèòåëüñêîé ñåìüè,

ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî ïðè äîìàøíåì æåðòâîïðèíîøåíèè îíà áîëåå íå

ìîæåò åñòü òó æåðòâåííóþ åäó, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà òîëüêî ÷ëå-

íàì ñåìüè.

Êðîìå äåíåæíîé âûïëàòû, íåâåñòîé ìîæíî îáçàâåñòèñü ïóòåì

îòðàáîòêè áóäóùåìó òåñòþ îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà ëåò. Ýòî è

åñòü îáû÷íûé ñïîñîá ó áåäíÿêîâ. Áåç ïëàòû èëè áåç îòðàáîòêè

ìîæíî ïîëó÷èòü ñåáå â æåíû òîëüêî ñèðîòó.

Êîãäà âûïëàòÿò ïîñëåäíþþ ÷àñòü êàëûìà, ê íåâåñòå îòïðàâëÿ-

þòñÿ íà ïàðíîé óïðÿæêå, ÷òîáû ïðèâåçòè åå â äîì æåíèõà. Ó âîòÿ-

êîâ èìåþòñÿ îïðåäåëåííûå ïåðèîäû ãîäà, êîãäà óìåñòíî ñîâåð-

øèòü ýòîò îáðÿä, ò.å. íå êàæäîå âðåìÿ îäèíàêîâî óäà÷íî äëÿ

çàêëþ÷åíèÿ áðàêà. Ê ïðèìåðó, íåëüçÿ ñïðàâëÿòü ñâàäüáó, êîãäà ãóñè

âûñèæèâàþò ÿéöà.42 Ëåòíèå ñâàäüáû ïðîâîäÿò îáû÷íî îêîëî Ïåò-

ðîâà äíÿ. Òîãäà ïðàçäíóþò è â äîìå íåâåñòû, è â äîìå æåíèõà. Äëÿ

ïðàçäíåñòâà âàðÿò ìíîãî êóìûøêè — ñàìîãîíà ñ íåïðèÿòíûì çàïà-

õîì. Ýòîò íàïèòîê è åñòü îñíîâíîå ñâàäåáíîå óãîùåíèå. Â äåíü

ïèðøåñòâà, ãäå-òî ïîñëå ïîëóäíÿ, êîãäà ìíîãèå ñòàðèêè óæå äî-

âîëüíî ñèëüíî ïîä õìåëüêîì, âî äâîð äîìà íåâåñòû âúåçæàåò îñîáî

ñíàðÿæåííàÿ ÷åòûðåõêîëåñíàÿ òåëåãà. Äëÿ âîòÿ÷êè ýòî ÿâëÿåòñÿ

çíàêîì òîãî, ÷òî åé ñîâñåì ñêîðî íóæíî áóäåò îñòàâèòü ðîäíîé äîì,

ïåðåéòè â íîâûå óñëîâèÿ. Êîãäà îíà âèäèò ïðèáûâàþùóþ òåëåãó, ó

íåå èç ãëàç êàïàþò ñëåçû. Çà íåâåñòîé åäåò íå ñàì æåíèõ, à áðàò èëè

êòî-òî äðóãîé èç åãî ðîäñòâåííèêîâ. Ïðèåõàâøèå íå óåçæàþò ñðàçó

îáðàòíî; èõ óãîùàþò, è ê òîìó æå íåâåñòà åùå íå ãîòîâà ê îòúåçäó.

Â èçáå æèçíü êèïèò ðàäîñòüþ. Â ðàìêàõ âîçìîæíîñòåé áåäíîé

äåðåâíè íà ñòîëå ðàññòàâëåíû âñÿ÷åñêèå ëàêîìñòâà. Â êîíöå ñòîëà

ñèäèò òöðî, îñîáî âûáðàííûé ðàñïîðÿäèòåëü ñâàäüáû, à ðÿäîì ñ

íèì — åãî õîçÿéêà. Îíè îòâåòñòâåííû çà ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íîãî

îáðÿäà. Òöðî áåç óñòàëè ðàçëèâàåò êóìûøêó â ìàëåíüêèå äåðåâÿí-

íûå ÷àøêè. Ðÿäîì ó ñòåíû ñèäÿò áîðîäàòûå ñòàðèêè è øóòÿò. Ó ïå-

÷è èãðàþò íà âîëûíêå. Ïî-ìîåìó, ìåëîäèÿ òîñêëèâàÿ, ìîíîòîííàÿ;

îäíàêî, ïî ìíåíèþ âîòÿêîâ, ýòî âåñåëàÿ ñâàäåáíàÿ ìóçûêà.

Êóðåíèå ñàìîãîíà — Kumyshkan [pontikan] valmistaminen

42 Îáû÷íî çàêàìñêèå óäìóðòû óñòàíàâëèâàëè êîðçèíêè ñ ãóñèíûìè
ÿéöàìè ïîä íàðàìè èëè êðîâàòÿìè, ãäå ãóñûíè èõ âûñèæèâàëè.
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íÿåò âåäðà âîäîé, ïðèíîñèò èõ â èçáó è, âñòàâ íà êîëåíè, óãîùàåò

âîäîé âñåõ ãîñòåé. Êàæäûé, êòî ïðîáóåò âîäó, áðîñàåò â âåäðî ñåðåá-

ðÿíóþ ìîíåòó. Êðîìå òîãî, ãîñòè äàðÿò ìîëîäîæåíàì ëîøàäåé, êî-

ðîâ, îâåö è ðàçíîãî ðîäà õîçÿéñòâåííûå ïðåäìåòû. Íåâåñòà, â ñâîþ

î÷åðåäü, äàðèò òöðî è ðîäèòåëÿì æåíèõà ðóáàøêè è ïîëîòåíöà.

Îäíàêî, îñíîâíàÿ öåðåìîíèÿ â äîìå æåíèõà — ýòî îäåâàíèå

íåâåñòû. Îíà ñíèìàåò îäåæäó äåâóøêè è ïåðåîäåâàåòñÿ â êðàñèâóþ

îäåæäó ìîëîäîé æåíû, êîòîðóþ îíà íîñèò íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, èíîã-

äà öåëûé ãîä, êàê â ïðàçäíè÷íûå, òàê è â áóäíèå äíè. Ïîñëå ýòîãî

ïåðèîäà âîòÿêè ïðîâîäÿò åùå ñâîé ìàëåíüêèé ïðàçäíèê — îíà ïå-

ðåîäåâàåòñÿ ñíîâà. Îíà áîëüøå íå íîñèò êîñó è ìàëî-ïîìàëó ïåðå-

õîäèò â ÷èñëî íàñòîÿùèõ æåíùèí-õîçÿåê.

Âî âðåìÿ ïåðåîäåâàíèÿ íåâåñòû â îäåæäó ìîëîäîé æåíû äðóãèå

äåâóøêè òàíöóþò è ïî î÷åðåäè äåðæàò íàä ñîáîé òó òêàíü, ÷òî

ñëóæèëà ïîêðûâàëîì íåâåñòå ïðè åå ïåðååçäå â íîâûé äîì. Ïðåä-

ñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòîò òàíåö ïðåñëåäóåò ñèìâîëè÷åñêóþ öåëü — îí

êàê áû äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû è äåâóøêè, êîòîðûå

åùå íå çàìóæåì, ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ñ÷àñòüÿ íåâåñòû, ïîòîìó ÷òî

ñóäüáó îäèíîêîé äåâóøêè âîòÿêè ñ÷èòàþò ïðîêëÿòèåì Áîãà. Òîëüêî

èñêàëå÷åííûå è äóøåâíîáîëüíûå ÿâëÿþòñÿ ñðåäè íèõ ñòàðûìè

äåâàìè.

Ïî÷èòàíèå óìåðøèõ ó âîòÿêîâ43

Ïî ìíåíèþ âîòÿêîâ, â ÷åëîâåêå èìååòñÿ íå òîëüêî âèäèìîå åãî

òåëî, íî òàêæå è íåâèäèìûå ñîñòàâíûå ÷àñòè: ëóë (äóõ) è óðò (äóøà).

Êàæåòñÿ, ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, ïîä âëèÿíèåì ñî ñòîðîíû, ëóë çàíÿë

âåäóùåå ìåñòî, à íàçâàíèå óðò ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàáûëîñü âî ìíî-

ãèõ ìåñòàõ, èëè îíî ñîõðàíèëîñü ëèøü â ðåäêèõ àðõàè÷åñêèõ ðå÷å-

âûõ îáîðîòàõ. Ê ïðèìåðó, îá èñïóãàâøåìñÿ ÷åëîâåêå ãîâîðÿò: óðòÿñ

êîñòÿì45 (åãî äóøà óøëà). Åñëè òàêîå ñëó÷èëîñü — à ïî ïðåäñòàâëå-

íèþ âîòÿêîâ, ïîäîáíîå ïðîèñõîäèò òàêæå è â ñâÿçè ñ òÿæåëûì

çàáîëåâàíèåì — íà ïîèñêè äóøè âûçûâàþò êîëäóíà, ÷òîáû ÷åëîâåê

Êîãäà íåâåñòà, íàêîíåö, ãîòîâà, îíà çàõîäèò â èçáó ïîïðîùàòü-

ñÿ ñ æèòåëÿìè äåðåâíè è áëèçêèìè. Âñå òîëïÿòñÿ âîêðóã íåå, õîòÿò

çàãîâàðèòü ñ íåé, äàþò ñîâåòû, æåëàþò ñ÷àñòüÿ â íîâîì äîìå. Êîã-

äà îíà ïðîùàåòñÿ ñ ðîäèòåëÿìè è ñåñòðàìè, ãðóñòü áåðåò âåðõ, îíà

íà÷èíàåò ãîëîñèòü, à áëèçêèå è ãîñòè óòåøàþò åå. Ñòàðèêè ãîâî-

ðÿò: «Ïî÷åìó æå òû ïëà÷åøü, òâîè ðîäèòåëè ïðîäàëè æå òåáÿ ìóæó

è ïîëó÷èëè çà òåáÿ õîðîøóþ ïëàòó?» Âîëÿ ðîäèòåëåé ó âîòÿêîâ —

âîëÿ Áîãà. ×òîáû óñïîêîèòü íåâåñòó, îäèí èç ñòàðèêîâ ðàññêàçû-

âàåò åé ñëåäóþùóþ ëåãåíäó: «Ñíà÷àëà Áîã òàê ðàñïîðÿäèëñÿ, ÷òî

íàäî áûëî ìóæ÷èíå èäòè ê æåíùèíå, íî îí íà÷àë ãîðåâàòü è ñêà-

çàë: ‘Æàëü îñòàâëÿòü çäåñü ïîëå, ëîøàäü è ïëóã. Çà÷åì ÿ äîëæåí

èäòè ê æåíå?’ Êîãäà Áîã óâèäåë ãîðå ìóæ÷èíû, òî ïîìèëîâàë åãî è

ïîâåëåë, ÷òîáû ìîëîäàÿ æåíà øëà ê ìóæ÷èíå. Îò ýòîãî, â ñâîþ

î÷åðåäü, îíà íà÷àëà ãîðåâàòü è ïëàêàòü: ‘Ïî÷åìó òû ïîñûëàåøü

ìåíÿ ê ìóæó? Òàê æàëêî îñòàâëÿòü îòöà è ìàòü, ùåíêà è êîòåíêà’.

Áîã ðàññìåÿëñÿ íàä ãîðåì äåâóøêè. Ñ òåõ ïîð æåíùèíà èäåò ê

ìóæ÷èíå».

Ïåðåä óõîäîì íåâåñòû òöðî ñòàíîâèòñÿ ñåðüåçíûì, áåðåò â ðóêè

õëåá è îáðàùàåòñÿ ëèöîì ê þãó. Îí ìîëèòñÿ ïðåäêàì íåâåñòû,

÷òîáû îíè íå ñåðäèëèñü íà òî, ÷òî èõ ïîòîìîê ïåðåõîäèò òåïåðü â

äðóãîé ðîä. Ïîñëå ýòîãî îí äåëèò õëåá è ðàçäàåò êàæäîìó ïî êóñî÷-

êó. Ïëà÷óùóþ íåâåñòó ïîäíèìàþò íà òåëåãó, ëèöî ïîêðûâàþò ñïå-

öèàëüíîé òêàíüþ è â òàêîì âèäå âåçóò åå â äîì æåíèõà.

Êîãäà äîåçæàþò äî íîâîãî äîìà íåâåñòû, ó âîðîò ñòðåëÿþò â

âîçäóõ, ÷òîáû âñå äóõè, ïðèíîñÿùèå íåñ÷àñòüå, óøëè. Ñîáðàâøèåñÿ

âî äâîðå ãîñòè, â îñíîâíîì, ðîäñòâåííèêè æåíèõà, âñòðå÷àþò ïðè-

áûâøóþ, æåëàþò åé âñåãî íàèëó÷øåãî. Çäåñü òàêæå ñâîé òöðî, êî-

òîðûé çàáîòèòñÿ î ïðîâåäåíèè ñâàäåáíûõ îáðÿäîâ. Ïðåæäå âñåãî,

îí ìîëèòñÿ î ñ÷àñòüå íåâåñòû è ïðîñèò, ÷òîáû óìåðøèå ðîäñòâåí-

íèêè æåíèõà õîðîøî åå ïðèíÿëè, îòíîñèëèñü ê íåé ëàñêîâî, íå

ïîñûëàëè áû áîëåçíåé, íå ìåøàëè áû ñíó ìîëîäîé æåíû. Â êîíöå

ìîëèòâû îí ãîâîðèò: «Ïóñòü êàæäûé äåíü â æèçíè ìîëîäûõ ïðèíî-

ñèò ñ÷àñòüå, ïóñòü áóäåò ñòîëüêî áîãàòñòâ, ñêîëüêî ïåðåøàãíåò íå-

âåñòà êàìíåé, è ïóñòü áóäåò ó íåå ñòîëüêî ðàçóìà, ñêîëüêî ó íåå

âîëîñ íà ãîëîâå. Ïóñòü îíà ðîæàåò çäîðîâûõ äåòåé è ðàçâîäèò ïîðî-

äèñòûé ñêîò. Êóäà áû îíà íè îòïðàâëÿëàñü, ïóñòü åå äîðîãà áóäåò

óäà÷íîé. Òàê æå, êàê èìåëñÿ õëåá â åå ñòàðîì äîìå, ïóñòü áóäåò îí è

â íîâîì äîìå». Çàòåì ãîñòè ðàçáðàñûâàþò çåðíî íàä íåâåñòîé.

Ïîñëå ýòîãî íåâåñòà áåðåò âåäðà ñ êîðîìûñëîì è â ñîïðîâîæäå-

íèè ãðóïïû äåâóøåê èäåò ê ðó÷üþ. Çäåñü ìîþò åé íîãè, îáëèâàþò

ëþäåé, êîòîðûå ñîáðàëèñü ïîãëàçåòü íà íåâåñòó. Ïîòîì îíà íàïîë-

43 «Matkakirjeitä. Wotjaakkien wainajainpalweluksesta», ãàçåòà «Turun Sanomat»
îò 26 àâãóñòà 1911 ã.

44 Òî÷íåå óðòýç êîøêåì – «äóøà óøëà».
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ñìàçûâàþò è ãëàçà. Ïîñëå ýòîãî òðóï ïîêðûâàþò òêàíüþ è íà÷èíà-

åòñÿ ïîäãîòîâêà ê ïîãðåáåíèþ. Ïåðâûì äåëîì îáìûâàþò óìåðøåãî;

åñëè ïîêîéíèê áûë ìóæ÷èíîé, ýòèì äåëîì çàíèìàþòñÿ ìóæ÷èíû, â

ïðîòèâíîì ñëó÷àå — æåíùèíû. Çàòåì óñîïøåãî îäåâàþò â áåëóþ

îäåæäó âîòÿêà. Íà ãîëîâó ìóæ÷èíå íàäåâàþò äîìàøíåãî èçãîòîâëå-

íèÿ âîéëî÷íóþ øëÿïó, íîãè îáîðà÷èâàþò íîâûìè ïîðòÿíêàìè è

íàäåâàþò ëûêîâûå ëàïòè, ñòàðèêàì äàþò â ðóêó è ïîñîõ. Æåíùèíå

íàäåâàþò íàðÿä, ñîîòâåòñòâóþùèé åå âîçðàñòó. Âî âðåìÿ îäåâàíèÿ

êòî-òî èç ðîäñòâåííèêîâ ïîêîéíèêà ãîòîâèò ãðîá âî äâîðå. Êàê

òîëüêî îí áóäåò ãîòîâ, åãî ïóñòûì âåçóò íà êëàäáèùå è êîïàþò òàì

ìîãèëó. Ïîñëå ýòîãî, åùå â äåíü ñìåðòè, áëèçêèå ïîêîéíîãî, îáû÷-

íî òîëüêî ðîäñòâåííèêè ìóæñêîãî ïîëà, ïðîâîæàþò óìåðøåãî, ïðå-

äàþò åãî çåìëå. Êàê çèìîé, òàê è ëåòîì, óñîïøåãî âåçóò íà êëàäáè-

ùå íà ñàíÿõ: ïðè ýòîì îí ëåæèò íà ñïèíå, ñî ñëîæåííûìè íà ãðóäè

ðóêàìè.47 Ëèøü ó ìîãèëû ïåðåêëàäûâàþò òðóï ïîêîéíèêà â ãðîá,

êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîùàòûé ÷åòûðåõóãîëüíûé ÿùèê, íà

äíî êîòîðîãî ñëîæåíû ëûêîâûå ñòðóæêè, øåðñòü è â èçãîëîâüå —

íåáîëüøàÿ ïîäóøêà. Óñîïøèé ëåæèò â ãðîáó íà ñïèíå. Òóäà æå â

ãðîá êëàäóò ðàçíûå êîìïëåêòû îäåæäû, ðóáàøêè, áðþêè, ÷òîáû

ïðè íàäîáíîñòè ïîêîéíûé ìîã ìåíÿòü îäåæäó. Íåâåñòå, æèçíü êî-

òîðîé ïðåðâàëàñü åùå äî ñâàäüáû, êëàäóò åå ñîáñòâåííîå ðóêîäåëüå,

ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî îíà âûéäåò çàìóæ â íîâîé æèçíè. Ñ äåòüìè êëàäóò

èãðóøêè, ÷òîáû èì íå áûëî ñêó÷íî è ÷òîáû îíè íå òîñêîâàëè ïî

ìàòåðè. Êðîìå òîãî, ïîêîéíèêó îáÿçàòåëüíî äàþò è íåìíîãî äåíåã.

Ðîäñòâåííèêè áðîñàþò â ãðîá ìîíåòû è æåëàþò ïîêîéíèêó äîáðà:

«Âîò òåáå, èñïîëüçóé, êîãäà ïîíàäîáèòñÿ!» Íåêîòîðûå îáúÿñíÿþò,

÷òî äåíüãè íóæíû äëÿ ïîêóïêè ìåñòà â íîâîé æèçíè.

Äî òîãî, êàê çàêðîþò ãðîá, îäèí èç ðîäñòâåííèêîâ ðàçðûâàåò

íàäâîå ïîëîñó òêàíè, ïðèâåçåííóþ èì íà êëàäáèùå. Òó ÷àñòü, êîòî-

ðàÿ îñòàåòñÿ â åãî ëåâîé ðóêå, îí êëàäåò íà ãðóäü ïîêîéíîãî, à òó

ïîëîâèíó, êîòîðàÿ â ïðàâîé ðóêå, îí îòíîñèò äîìîé è ïðèâÿçûâàåò

åå ê ìàòèöå èëè ñòåíå èçáû. À íà ìîãèëå ãîâîðÿò: «Òàê æå, êàê ÷àñòü

ýòîé òêàíè îñòàåòñÿ çäåñü, à äðóãóþ ÷àñòü âîçüìåì äîìîé, òàê æå è

òû åùå íå îòäåëÿéñÿ îò íàñ ïîëíîñòüþ». Èëè íåñêîëüêî èíà÷å:

«Ïóñòü òâîå òåëî îñòàåòñÿ çäåñü, ïóñòü óðò ïðèõîäèò äîìîé, ïóñòü

îïÿòü ïðèøåë â ñîçíàíèå è âûçäîðîâåë. Íàçâàíèå ýòîãî îáðÿäà óðò

êóòîí (ðàçûñêèâàíèå45 äóøè).

Äóøà òàê æå óõîäèò è ñòðàíñòâóåò, êîãäà ÷åëîâåê ñïèò. Òîãäà îíà

îáû÷íî ïðèíèìàåò âèä îäíîãî èç íî÷íûõ æèâîòíûõ — ëåòó÷åé

ìûøè. Îòñþäà è åå âîòÿöêîå íàçâàíèå óðò-êûòñ46 (ïòèöà äóøè).

Êàê ìíå îáúÿñíèë îäèí ñòàðèê â Óôèìñêîé ãóáåðíèè, ýòèõ ïòèö íå

óâèäèøü â äíåâíîå âðåìÿ, êîãäà ëþäè áîäðñòâóþò, à òîëüêî íî÷üþ,

êîãäà îíè ñïÿò. Ñòàðèê äàæå ïðèâåë äîêàçàòåëüñòâî òîìó, ÷òî ëåòó-

÷àÿ ìûøü — ýòî äåéñòâèòåëüíî äóøà ÷åëîâåêà: êîãäà îäèí ìóæèê

ñïàë, åãî òîâàðèùè åùå ñèäåëè âî äâîðå. Â ýòî âðåìÿ îíè âèäåëè,

÷òî óðò-êûòñ ëåòàåò â îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ. Êîãäà ïðîñíóëñÿ èõ

òîâàðèù, îíè ïîèíòåðåñîâàëèñü, êàêîé ñîí îí âèäåë âî âðåìÿ ñíà.

Îêàçàëîñü, ÷òî âî ñíå òîò ïîáûâàë èìåííî â òåõ ìåñòàõ, ãäå è âèòàëà

ëåòó÷àÿ ìûøü. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îíè è óáåäèëèñü, ÷òî òîò óðò-

êûòñ, êîòîðîãî îíè âèäåëè, áûë äóøîé ñïÿùåãî ìóæèêà.

Óðò óõîäèò èç ñâîåãî îáèòàëèùà, êîãäà ÷åëîâåê ñïèò èëè áîëååò,

à ëóë ñâîåãî ìåñòà íå ïîêèäàåò. Îí êàê áû ïðåäñòàâëÿåò ïðîöåññ

æèçíè â ÷åëîâåêå è ïðîÿâëÿåòñÿ â êà÷åñòâå âçäîõà èëè ïàðà. Ïîæà-

ëóé, â ôèíñêîì ÿçûêå ýòî ñîîòâåòñòâóåò ñëîâó löyly (ïàð â áàíå).

Òîëüêî ïðè íàñòóïëåíèè ñìåðòè îáà, êàê óðò, òàê è ëóë, ïîêèäàþò

òåëî ÷åëîâåêà.

Ëóë óõîäèò ÷åðåç ðîò èëè íîçäðè, ïîòîìó ÷òî «ïîñëåäíèì åãî

õðèïåíèå ñëûøíî èç ãîðòàíè». ×òî ýòî òàêîå ëóë è êóäà îí óõî-

äèò — âîòÿêè îáúÿñíèòü íå ìîãóò. Òîëüêî î âåëèêèõ êîëäóíàõ îíè

ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà òå óìèðàþò, ïîäíèìàåòñÿ âèõðü èëè áóðÿ.

Óðò, íàîáîðîò, ïî êðàéíåé ìåðå íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ñìåðòè

îñòàåòñÿ âáëèçè òåëà. Ýòî è ïîíÿòíî, ïîòîìó ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ïðè-

çðàêîì èëè òåíüþ äóøè óìåðøåãî ÷åëîâåêà. Êîãäà òðóï ïîêîéíîãî

ëåæèò íà äîñêå, óðò ïåðåäâèãàåòñÿ âáëèçè íåãî. Ïîñëå ïîãðåáåíèÿ

îí ïðåáûâàåò íà êëàäáèùå, îòêóäà ïî ïðèãëàøåíèþ èëè áåç îí

ìîæåò íàâåùàòü ðîäíîé äâîð è ñåìüþ. Îäíàêî ñ ïîìîùüþ ïðîâåäå-

íèÿ îñîáûõ îáðÿäîâ ìîæíî òàêæå îïðåäåëèòü è äðóãîå ìåñòî, ãäå

ìîæåò ïðåáûâàòü äóøà ïîêîéíîãî.

Êîãäà íàñòóïàåò ñìåðòü, ïîêîéíèêó çàêðûâàþò ãëàçà è ðîò; êàê

ïðàâèëî, â ðîò êëàäóò íåìíîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà, èíîãäà èì æå

45 Ñ óäìóðòñêîãî ÿçûêà ñëîâî êóòîí ïåðåâîäèòñÿ êàê «ëîâëÿ», ò.å. óðò
êóòîí – «ëîâëÿ äóøè».

46 Òî÷íåå óðò-êûx.

47 Äàííûé îáû÷àé áûë ðàñïðîñòðàíåí ó ìíîãèõ íàðîäîâ è ñâÿçàí ñ
ïðåäñòàâëåíèÿìè î çàãðîáíîì ìèðå êàê î õîëîäíîì ìåñòå; ó çàêàìñêèõ
óäìóðòîâ óìåðøèì íà ðóêè òàêæå íàäåâàëè âàðåæêè è â ãðîá êëàëè
çèìíþþ îäåæäó.
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íÿòü íîâè÷êà. Äëÿ íèõ êëàäóò ðÿäîì ñ ïå÷üþ ïîñóäó, êóäà êàæäûé

ó÷àñòíèê ïîìèíîê íàëèâàåò íåìíîãî ïèùè, ÷àÿ è âèíà. Íà êðàþ

ïîñóäû ãîðÿò ñàìîäåëüíûå âîñêîâûå ñâå÷è, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ

çàâèñèò îò ÷èñëà óìåðøèõ ðîäñòâåííèêîâ. Åñëè ñâå÷è ãîðÿò õîðî-

øî, ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî óìåðøèì õîðîøî, à åñëè êîïòÿò — ýòî çíàê

èõ íåäîâîëüñòâà. Êîãäà êëàäóò åäó è íàïèòêè â ïîñóäó ïîêîéíèêîâ,

ãîâîðÿò: «Åøü, ïåé!» È ïðè ýòîì êàæäûé ðàç ïðîèçíîñÿò òàêæå èìÿ

ñîîòâåòñòâóþùåãî óìåðøåãî ðîäñòâåííèêà. Åñëè âî âðåìÿ òðàïåçû

ñëó÷èòñÿ, ÷òî êóñî÷åê åäû ïàäàåò íà ïîë, åãî íå ïîäíèìàþò îòòóäà,

ïîñêîëüêó âåðÿò, ÷òî ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò îá àïïåòèòå ïîêîéíîãî.

Ñäåðæàííî-ñåðüåçíîå ïîâåäåíèå ñîáðàâøèõñÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî

ïðèñóòñòâèå óìåðøèõ íå âûçûâàåò íè ó êîãî ñîìíåíèé. Ìîæåò òàê-

æå ñëó÷èòüñÿ, ÷òî óñîïøèé ïîêàçûâàåòñÿ â âèäå ìàëåíüêîé áåëîé

áàáî÷êè, êîòîðóþ íàçûâàþò óðò-áóáóëè (áàáî÷êà äóøè). Òàêàÿ ïîð-

õàþùàÿ áàáî÷êà, óâèäåííàÿ íà ïîìèíêàõ, âûçûâàåò ó íèõ ðàäîñòü

è îíè ãîâîðÿò: «Óðò ïîêîéíèêà ïðèñîåäèíèëñÿ ê íàøåé êîìïàíèè

â âèäå áàáî÷êè». Ïîýòîìó óáèâàòü áàáî÷êó äóøè — áîëüøîé ãðåõ.

Ïî çàâåðøåíèè ïîìèíîê ñòîÿùóþ ó ïå÷è ÷àøó âûíîñÿò âî äâîð,

ãäå åå ñîäåðæèìîå ðàçäàþò ñîáàêàì. Ñòàðèêè ñ ëþáîïûòñòâîì íà-

áëþäàþò çà ïîâåäåíèåì ñîáàê. Îíè ñ÷èòàþò: åñëè ñîáàêè åäÿò æàä-

íî, ýòî ïðèçíàê òîãî, ÷òî óìåðøèå áûëè ãîëîäíû è ïîìèíàëüíàÿ

åäà èì ïîíðàâèëàñü; â ïðîòèâíîì æå ñëó÷àå, åñëè ñîáàêè ýòó åäó

îñîáî íå òðîãàþò, ýòî çíà÷èò, ÷òî òàêæå è ó óìåðøèõ îíà âûçâàëà

ïðåíåáðåæåíèå.

Ïîìèìî äíÿ êîí÷èíû ïîêîéíèêà, ïîìèíàëüíóþ òðàïåçó óñòðà-

èâàþò íà òðåòèé, ñåäüìîé è ñîðîêîâîé äåíü ñìåðòè, à òàêæå â åå

ãîäîâùèíó. Âñå ýòè ïîìèíêè âî ìíîãîì ïîõîæè íà ïåðâûå. Íà

òðåòèé è ñåäüìîé äåíü ðåæóò êóðèöó, à íà ïîìèíêè ñîðîêîâîãî äíÿ

è íà ãîäîâùèíó ïðèíÿòî çàêàëûâàòü áîëåå êðóïíîå äîìàøíåå æè-

âîòíîå, òèïà ãóñÿ, îâöû èëè òåëåíêà. Â ýòè äíè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå

çàìåòíî áîëüøåå ÷èñëî ðîäíûõ è áëèçêèõ ïîêîéíèêà, ÷åì íà ïðå-

äûäóùèõ ïîìèíêàõ. Âèçóàëüíî óìåðøåãî ïðåäñòàâëÿåò åãî îäåæäà,

íàïðèìåð, ðóáàøêà è øòàíû, èëè þáêà, åñëè îíà áûëà æåíùèíîé.

Ýòè ïðåäìåòû îäåæäû ðàçâåøèâàþò íà ñòåíå îêîëî ïîìèíàëüíîãî

ñòîëà. Ïîìèíêè ñîðîêîâîãî äíÿ è ãîäîâùèíà äëÿòñÿ îáû÷íî ïàðó

äíåé. Â ïîñëåäíèé äåíü «ëå÷àò ãîëîâó» ïîêîéíèêà. Ïî ïðîøåñòâèè

ãîäà, â äàëüíåéøåì ïîìèíîê îïðåäåëåííîãî äíÿ â ïàìÿòü îòäåëü-

íîãî óìåðøåãî áîëåå íå ïðîâîäÿò. À äî ýòîãî ñðîêà îòíîøåíèÿ

ìåæäó ïîêîéíèêîì è åãî ðîäñòâåííèêàìè áûëè åùå äîâîëüíî áëèç-

êèå — îí íå îñòàâëÿë ñâîèõ äîìî÷àäöåâ. Íî â äàëüíåéøåì îí áóäåò

óæå âìåñòå ñ äðóãèìè óìåðøèìè.

ñ÷àñòüå ïðèõîäèò äîìîé». Êðûøêó ïðèáèâàþò ê ãðîáó äåðåâÿííû-

ìè èëè æåëåçíûìè ãâîçäÿìè. Íà ïðàâîé ñòîðîíå êðûøêè èìååòñÿ

íåáîëüøîå ÷åòûðåõóãîëüíîå îòâåðñòèå, ÷òîáû óðò óìåðøåãî ìîã

ñâîáîäíî äâèãàòüñÿ ÷åðåç íåãî. Îòñþäà è íàçâàíèå ýòîãî îòâåð-

ñòèÿ — óðò âåòëîí ïàð48 (îòâåðñòèå äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ äóøè). Çàòåì

áëèçêèå çàñûïàþò ãðîá çåìëåé è êëàäóò íà ìîãèëó åùå íåêîòîðûå

íóæíûå äëÿ ïîêîéíèêà âåùè, òàêèå êàê äåðåâÿííóþ ÷àøêó è ëîæ-

êó, êîòîðûå âñåãäà ìîæíî âèäåòü íà âîòÿöêèõ êëàäáèùàõ. Îäíàêî

äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòè ïðåäìåòû íå ñîáëàçíÿëè âîðîâ, èõ ÷àñòî ñïåöè-

àëüíî ïîâðåæäàþò.49 Òàê æå, êàê è ó òàòàð, íàïðàâëåíèå ìîãèëû ñ

ñåâåðà íà þã, ëèöî ïîêîéíèêà íàïðàâëåíî íà þã.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ êëàäáèùà ñëåäóåò öåëûé ðÿä îáðÿäîâ

î÷èùåíèÿ. Óæå ó êàëèòêè êëàäáèùà îäèí èç ñîïðîâîæäàþùèõ,

êîòîðûé ïðèíåñ ñ ñîáîé åëîâûå âåòêè, óäàðÿåò èìè ïî ñïèíå ïðè-

ñóòñòâóþùèõ è ãîâîðèò: «Èäè äîìîé, òóò íå îñòàâàéñÿ!» Ïî ïðè-

áûòèè äîìîé íà âîçâðàùàþùèõñÿ ëþäåé áðîñàþò çîëó èëè âî äâî-

ðå ðàçâîäÿò êîñòåð, ÷åðåç êîòîðûé çàòåì îíè ïðûãàþò ñ òåì ÷òîáû

îãîíü î÷èñòèë îò òðóïíîãî çàðàæåíèÿ. Ñ òîé æå öåëüþ ïî ñòåíàì

èçáû, îêîëî äâåðè è îêîí ðàñêëàäûâàþò âåòâè ìîææåâåëüíèêà.50

Áîëåå òîãî, èçáó óáèðàþò è ìîþò, à ñîïðîâîæäàâøèå è ÷ëåíû

ñåìüè ïàðÿòñÿ â áàíå. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî íà÷èíàåòñÿ ïîìèíàëü-

íàÿ òðàïåçà.

Ïðÿìî â ìîìåíò ñìåðòè îäèí èç ðîäñòâåííèêîâ ðåæåò ïåòóõà.

Òîãäà æå íåìåäëåííî ñæèãàþò ÷àñòü åãî îïåðåíèÿ, à ïîìèíàëüíûé

ñóï èç ìÿñà ãîòîâÿò òîëüêî ïîñëå ïîãðåáåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ãîòîâÿò

òàêæå êèñåëü è áëèíû. Ñòîë çàñòèëàþò áåëîé ñêàòåðòüþ. Íà ïîìèí-

êàõ ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå òîëüêî ðîäñòâåííèêè ïîêîéíîãî.

Äëÿ ïîêîéíèêà æå íà ñòîë êëàäóò ÷àøêó è äåðåâÿííóþ ëîæêó,

ïîñêîëüêó ñ÷èòàþò, ÷òî îí ïðèñóòñòâóåò íà ïîìèíêàõ. Ê òîìó æå

âåðÿò, ÷òî ðàíåå óìåðøèå ðîäñòâåííèêè òîæå ïðèøëè, ÷òîáû ïðè-

48 Âîçìîæíî, çäåñü Õîëüìáåðã äîïóñòèë îøèáêó; «îòâåðñòèå» íà óäìóðò-
ñêîì — ïàñü.

49 Ãëóáèííàÿ ïðè÷èíà îáðÿäà â äðóãîì: ÷òîáû âåùü «ïåðåøëà» ê
óìåðøåìó â çàãðîáíûé ìèð, îíà òîæå äîëæíà áûòü «ìåðòâîé», ò.å. äîëæíà
ïîòåðÿòü öåëîñòíîñòü, è ÷òîá åå áîëåå íåâîçìîæíî áûëî èñïîëüçîâàòü
æèâûì.

50 Ïî ïðåäñòàâëåíèÿì ìíîãèõ íàðîäîâ, îãîíü è åãî ïðîèçâîäíûå (çîëà,
ñàæà è ò.ï.) î÷èùàþò îò çëûõ äóõîâ. Ìîææåâåëüíèê òàêæå îáëàäàåò
ñâîéñòâàìè îòïóãèâàíèÿ çëûõ ñèë.
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òîãäà çàêàëûâàþò ëîøàäü, åå ÷åðåï è êîñòè íîã îòâîçÿò â ñîïðîâîæ-

äåíèè ìóçûêè è ñâàäåáíûõ ïåñåí íà êëàäáèùå. Æåðòâîïðèíîøå-

íèå ïðîèñõîäèò äîìà, ãäå ñîáèðàåòñÿ áîëüøîå ÷èñëî áëèçêèõ è

äàëüíèõ ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé óìåðøåãî. Êîãäà çàâåðøàþò òðàïå-

çó, â èçáó çàíîñÿò äðàíî÷íóþ êîðçèíó, íà äíî êîòîðîé ðàçëîæåíà

ñîëîìà. Â êîðçèíó ñêëàäûâàþò êîñòè è ïîâåðõ íèõ ÷åðåï, ïîñëå

÷åãî ïîþò ñâàäåáíûå ïåñíè, òàíöóþò è âåñåëÿòñÿ. Êîãäà ó òàíöóþ-

ùåãî ñïðàøèâàþò: «Äëÿ êîãî òàíöóåøü?», â îòâåò îí ïðîèçíîñèò

èìÿ óìåðøåãî. Ê âå÷åðó ïåíèå è òàíöû çàâåðøàþòñÿ, è êîãäà óæå

íà÷èíàåò òåìíåòü, êîðçèíó âûíîñÿò âî äâîð, çàïðÿãàþò ïàðó ëîøà-

äåé â ñàíè è îòâîçÿò êîñòè ëîøàäè íà êëàäáèùå. Åäåò ìíîãî ìîëî-

äûõ ëþäåé, ïàðíåé è äåâóøåê, ïî ïóòè âåñåëÿòñÿ è ïîþò ïåñíè, êàê

íà ñâàäåáíîé ïîåçäêå. Êîãäà ïðèáûâàþò íà êëàäáèùå, â êîðçèíó

íàëèâàþò äîìàøíåãî âèíà è çàæèãàþò ñâå÷ó â ÷åñòü óìåðøåãî. Â çà-

âåðøåíèå êîñòè âåøàþò ïðè ïîìîùè ëûêîâûõ âåðåâîê íà êàêîå-

Êëàäáèùå ïîñåùàþò òîëüêî â ñâÿçè ñ ïîìèíêàìè íà ãîäîâùèíó

ñìåðòè. Òóäà îòíîñÿò òàêæå åäó è ïèòüå. Â òîò äåíü âîòÿêè êàê áû

ñíîâà ïðîâîæàþò ïîêîéíèêà â åãî ïîäçåìíîå æèëèùå. Òó ïîëîñó

òêàíè, êîòîðóþ â äåíü ñìåðòè ïðèâÿçàëè ê ìàòèöå â èçáå, îòíîñÿò

íà êëàäáèùå è çàðûâàþò â çåìëþ. Òîãäà æå íåêîòîðûå âîòÿêè ñòà-

âÿò äåðåâÿííóþ îãðàäó âîêðóã ìîãèëû — îáû÷àé, êîòîðûé îíè, ïî-

âèäèìîìó, ïîçàèìñòâîâàëè ó ñîñåäñòâóþùèõ òàòàð. Íà áîëüøèí-

ñòâå èç ìîãèë íåò íèêàêîãî ïàìÿòíèêà.

×åðåç 3–5 èëè áîëåå ëåò — íåò îïðåäåëåííîãî ñðîêà — âîòÿêè

ïðîâîäÿò â ÷åñòü êîãî-òî èç ñòàðøèõ óìåðøèõ îáðÿä, íàçûâàåìûé

ëîøàäèíîé ñâàäüáîé.51 Íàçâàíèå îáðÿäà ïðîèñõîäèò îòòîãî, ÷òî

ßçû÷åñêîå êëàäáèùå (Ìîæãà) — Pakanallinen kalmisto (Mozhga)

51 Îáðÿä ïðîâîäèëñÿ òîëüêî â ÷åñòü óìåðøèõ åñòåñòâåííîé ñìåðòüþ îò
ñòàðîñòè, ñîñòîÿâøèõ â áðàêå è ðîäèâøèõ äåòåé.

Ìåñòî äëÿ âûâîçà êîñòåé (Ñòàðàÿ Êèðãà) —

Luiden vientipaikka (Staraja Kirga)
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Ýêñïåäèöèÿ 1913 ã.

Ê ÷åðåìèñàì53

Êàê ïðàâèëî, èññëåäîâàòåëè, ïóòåøåñòâîâàâøèå ê âîñòî÷íî-

ôèíñêèì íàðîäàì Ðîññèè, íàïðàâëÿëèñü âíà÷àëå â Êàçàíü — ãî-

ðîä, êîòîðûé â ñòàðèíó ÿâëÿëñÿ ñòîëèöåé Âîñòî÷íîé Ðîññèè, è

ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ êðóïíûì êðàåâûì öåíòðîì äóõîâíîé êóëüòóðû è

õîçÿéñòâà. Íà ñåé ðàç, îäíàêî, íåëüçÿ áûëî ñëåäîâàòü ýòîìó ïðà-

âèëó. Äåëî â òîì, ÷òî èç-çà îãðîìíîãî ÷èñëà ïóòåøåñòâóþùèõ â

ñâÿçè ñ ïðàçäíèêîì Ðîìàíîâûõ,54 ïîïàñòü íà ïîåçäà ìîñêîâñêîãî

íàïðàâëåíèÿ ìîæíî áûëî ëèøü çàðàíåå çàêàçàâ áèëåò. Ïîñêîëüêó

âðåìåíè æäàòü íå áûëî, ÿ ðåøèë ñåñòü íà ïîåçä Ñåâåðíîé æåëåç-

íîé äîðîãè55 è, òàêèì îáðàçîì, ïåðâûì ìåñòîì íàçíà÷åíèÿ äëÿ

ìåíÿ ñòàëà Ïåðìü.

Îäíàêî è íà Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãå, êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò ñòî-

ëèöó ñ äàëüíèìè âîñòî÷íûìè ðåãèîíàìè, òåñíîòà â ïîåçäå áûëà

òàêàÿ íåâûíîñèìàÿ, ÷òî è â âàãîíå âòîðîãî êëàññà íåâîçìîæíî áûëî

íàéòè ñâîáîäíîãî ñèäÿ÷åãî ìåñòà. Ê âå÷åðó îùóùåíèÿ ñòàëè óæå

íèáóäü äåðåâî íà êëàäáèùå. Ýòîò îáðÿä ñîâåðøàåòñÿ îáû÷íî ïî-

çäíåé îñåíüþ èëè çèìîé, âî âñÿêîì ñëó÷àå, òîëüêî îäèí ðàç ïîñëå

ñìåðòè ÷åëîâåêà. Äëÿ ìóæ÷èíû æåðòâóþò ëîøàäü, äëÿ æåíùèíû —

êîðîâó.

Ïîñëå ýòîãî â ïàìÿòü îïðåäåëåííîãî óìåðøåãî áîëåå ïîìèíîê

íå ïðîâîäÿò, à òîëüêî îáùèå åæåãîäíûå ïîìèíêè — îêîëî Ïàñõè,

íà Òðîèöó è îñåíüþ, ïî çàâåðøåíèè ïîëåâûõ ðàáîò.

Íî âîòÿêè âîîáùå è â äðóãîå âðåìÿ ÷àñòî ïîìèíàþò ñâîèõ óìåð-

øèõ. Òàê ïðîèñõîäèò îñîáåííî â ñëó÷àå áîëåçíè, íåóðîæàÿ èëè

äðóãèõ íåñ÷àñòèé, ïîòîìó ÷òî ýòè íåâçãîäû ñ÷èòàþòñÿ íàêàçàíèÿ-

ìè, ïîñëàííûìè óìåðøèìè. Òîãäà äóøè ïîêîéíèêîâ íàäî óìèëîñ-

òèâèòü æåðòâàìè. Îäíàêî â òàêîì ñëó÷àå âîòÿêè íå õîäÿò íà êëàä-

áèùå. Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò äåðåâíè ó íèõ åñòü îñîáîå

ìåñòî, ïîñâÿùåííîå óìåðøèì. Åãî íàçûâàþò ìåñòîì, êóäà áðîñàþò

ëóá.52 Íàçâàíèå äàíî îòòîãî, ÷òî ïîñëå ñìåðòè òóäà îòíîñÿò ëóá, íà

êîòîðîì ëåæàë ïîêîéíûé, âåíèêè, êîòîðûìè åãî îáìûâàëè, îäåæ-

äó è äðóãèå âåùè, êîòîðûå ñîïðèêàñàëèñü ñ íèì. Òàì ãíèþò êó÷è

òàêèõ âåùåé. Ê òîìó æå íà ýòîì ìåñòå âèäíû ìàëåíüêèå äåðåâÿí-

íûå ïàìÿòíèêè, îáðóáêè, âûñîòîé â ïîë-ëîêòÿ, ïåðåä êîòîðûìè

îáû÷íî ñòîÿò åùå ìàëåíüêèå ñòîëèêè íà îäíîé íîæêå. Íà ñòîë

êëàäóò æåðòâåííóþ åäó, à îáðóáîê — ýòî ìåñòî îáèòàíèÿ ñàìîãî

óìåðøåãî, çíà÷èò êàêîé-òî åãî ïåðâîíà÷àëüíûé áîæåñòâåííûé îá-

ðàç. Îäíàêî ñåãîäíÿ òàêîé ïàìÿòíèê äåëàþò òîëüêî äëÿ óìåðøèõ â

÷óæîé ìåñòíîñòè, ïîòîìó ÷òî óðò óìåðøåãî, êàê îáúÿñíèë îäèí

ñòàðèê-âîòÿê, áåç ýòîãî íå âåðíåòñÿ â ðîäíûå êðàÿ ê ñâîèì ðîä-

ñòâåííèêàì.

52 Êûð/êóð êóÿí — áóêâ.: «ëóáà áðîñàíèÿ [ìåñòî]».

53 «Tsheremissien luo. Matkakirjeitä. I.», ãàçåòà «Uusi Aura» îò 17 àâãóñòà
1913 ã.

54 Â 1913 ã. ïðîâîäèëîñü ïðàçäíîâàíèå 300-ëåòèÿ öàðñòâîâàíèÿ äèíàñòèè
Ðîìàíîâûõ (ïåðâûé ïðåäñòàâèòåëü äèíàñòèè Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ Ðîìà-
íîâ áûë èçáðàí íà öàðñòâî â 1613 ã.). Òîðæåñòâà, íà÷àâøèñü â ôåâðàëå,
ïðîäîëæàëèñü äî îñåíè 1913 ã.

55 Ñåâåðíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà — îäíà èç ñòàðåéøèõ ðîññèéñêèõ ìàãèñò-
ðàëåé, íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà êîòîðîé îòíîñèòñÿ ê 1870-ì ãîäàì; ïðîëåãàåò
ïî ñåâåðó è ñåâåðî-âîñòîêó Ðîññèè; ïðîõîäèò ÷åðåç Âîëîãäó, Âÿòêó, Ïåðìü.
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Äàëüøå îò Ãëàçîâà îäíîîáðàçíàÿ ðàâíèíà íà÷èíàåò ïðåâðàùàòüñÿ

â ïåðåìåí÷èâóþ õîëìèñòóþ ìåñòíîñòü. Ïî ðåêàì ñïëàâëÿþò ëåñ è

ïëàâàþò ëåãêèå ðûáàöêèå ÷åëíû. Òî è äåëî íà ãîðèçîíòå ïîÿâëÿþò-

ñÿ õîëìû, íàâåðõó è êîñîãîðàõ ñòîÿò ñåëåíèÿ, îêðóæåííûå õëåáíû-

ìè ïîëÿìè — ìû ïðèåõàëè â îáæèòûé êðàé. Íà âñåì âèäèìîì

ïðîñòðàíñòâå çàìåòíû ñëåäû òîãî, ÷òî çåìëÿ çäåñü îáðàáàòûâàåòñÿ.

Ïåðåä ãëàçàìè îòêðûâàåòñÿ ñêàçî÷íàÿ Ïåðìñêàÿ çåìëÿ, ïàìÿòü î

íåé âñïëûâàåò èç ñâîèõ óêðîìíûõ ìåñò. Òàì, ãäå-òî íà ëîíå ñèíåþ-

ùåé âäàëè ëåñíîé ãëóøè, ïîêîèòñÿ Ïàì,56 çíàòíûé ïåðìñêèé âîëõâ,

êîòîðûé ïîäîáíî çàïàäíîìó ôèííó Ëàëëè,57 áûë îäíèì èç òåõ ðåä-

êèõ áîãàòûðåé ýðû ÿçû÷åñòâà ôèíñêèõ ïëåìåí, ÷üè èìåíà õðàíÿòñÿ

â ëåòîïèñÿõ êàê äîáëåñòíûå çàùèòíèêè ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ òðà-

äèöèé. Â ïåðìñêèõ ëåñàõ êàê áóäòî âñå åùå ðàçäàåòñÿ ýõîì áîåâîé

êëè÷ Ïàìà: «Áðàòöû, íå âåðüòå ìîñêîâèòàì, áîëüøå âåðüòå íàøèì

ïðåäêàì!» Õîòÿ ðóññêèå öåðêâè ñî ñâîèìè çåëåíûìè êðûøàìè è

ãîâîðÿò î ïîáåäå ñâÿòèòåëÿ Ñòåôàíà,58 îáðàùàâøåãî çûðÿí â õðèñ-

òèàíñòâî, ñðåäè äðåìó÷èõ ëåñîâ âî ìíîãèõ äåðåâíÿõ äðåâíåå íàñëå-

äèå íàñòîé÷èâî ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.

Ïîáëèçîñòè îò ïîåçäà ïî äîðîãå èäåò êàðàâàí. Â óãëó ïåðâîãî

âîçà ðàçâåâàåòñÿ íåáîëüøîé êðàñíûé ôëàã. Îáîç, ïîõîæå, èäåò â

ñòîðîíó îòäàëåííîãî ñåëà. Â êþâåòå, íà îáî÷èíå äîðîãè, äëèííîáî-

ðîäûå êðåñòüÿíå ñòîÿò è æäóò ñî ñâîèìè îáîçàìè. Ó ñèäÿùåãî ðÿ-

äîì ñòàðèêà ÿ âûÿñíÿþ, êàêîå çíà÷åíèå èìååò ôëàã ó ãîëîâíîãî

îáîçà. Ïîëó÷àþ îòâåò, ÷òî èäåò òðàíñïîðòèðîâêà «êàçåííîãî íàïèò-

êà». Ôëàã — çíàê äëÿ âñòðå÷íûõ, ÷òîáû îíè ïîíÿëè, ÷òî íåîáõîäè-

ìî ïîñòîðîíèòüñÿ: êàê ïîëàãàåòñÿ, êàçåííûé îáîç äðóãèì äîðîãó íå

óñòóïàåò.

Íà÷èíàåò óæå ñìåðêàòüñÿ, êîãäà ïîåçä ì÷èòñÿ ïî ãèãàíòñêîìó

ìîñòó äëèíîé îêîëî îäíîãî êèëîìåòðà ÷åðåç Êàìó. Òàê ìû ïðèåç-

æàåì â Ïåðìü, â ãîðîä, êîòîðûé ïî ðóññêîìó îáû÷àþ íàçûâàþò

ìó÷èòåëüíûìè — ïîêà ðóáëåâàÿ êóïþðà íå ñîäåéñòâîâàëà òîìó, ÷òî

êîíäóêòîð âñå-òàêè âñïîìíèë, ÷òî â ïåðâîì êëàññå èìååòñÿ åùå

ñâîáîäíîå êóïå. ß áûë äîâîëåí ýòèì åùå è ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî â

òîì âàãîíå, â êîòîðîì ÿ âíà÷àëå íàõîäèëñÿ, âñå íî÷íîå îñâåùåíèå

âðåìåíàìè çàêëþ÷àëîñü â îäíîé ñêðîìíîé ñâå÷å.

Ïîñëå Ïåòåðáóðãà âèäû âäîëü æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà íè-

÷åãî îñîáåííîãî íå ïðåäñòàâëÿþò. Îäíîîáðàçíûå ëåñíûå ïåéçàæè

ïðîäîëæàþòñÿ áåç êàêèõ-ëèáî ïåðåìåí äî Âîëîãäû è äàæå ïîñëå

íåå. Ëèøü â Âÿòñêîé ãóáåðíèè ïðèðîäà ñòàíîâèòñÿ íåñêîëüêî èíîé.

Âîîáùå æåëåçíàÿ äîðîãà èäåò ïî íåîáæèòûì ìåñòàì; îñâîåííûå

çåìëè è ìíîãîëþäíûå ñåëà — ýòî óêðàøåíèÿ ðå÷íûõ äîëèí. Îäíà-

êî ëåñà ñî ñâîèìè õâîéíûìè äåðåâüÿìè, âåðåñêîâûìè çàðîñëÿìè

è äðóãîé ðàñòèòåëüíîñòüþ âî ìíîãîì íàïîìèíàþò ôèíñêèå ëåñà

è, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ñêðîìíîñòü, ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ íàøå-

ãî ÷åëîâåêà. È íå òîëüêî ïî ýòîé ïðè÷èíå, íî è ïîòîìó, ÷òî èõ

îáèòàòåëÿìè áûëè íàðîäû ôèíñêîãî ïëåìåíè. Âîò çäåñü òåððèòî-

ðèÿ ïðîæèâàíèÿ âîäè è èíãåðìàíëàíäñêèõ ôèííîâ, äàëüøå íà ñå-

âåðå ïðîñòèðàåòñÿ áîãàòàÿ ïåñíÿìè Áåëîìîðñêàÿ Êàðåëèÿ, à çà ýòè-

ìè ëåñàìè, â áàññåéíàõ âîñòî÷íûõ ïðèòîêîâ Ñåâåðíîé Äâèíû,

íàõîäèòñÿ çûðÿíñêèé êðàé. Ïîåçä ïðîåçæàåò Êîòåëüíè÷, ÷òî íà

áåðåãó Âÿòêè, — à ýòîò ãîðîä áûë â ïðîøëîì ÷åðåìèññêèì. ×òî æå

êàñàåòñÿ îêðåñòíîñòåé âîêçàëà Ãëàçîâà, ãäå ïðîòåêàåò ðåêà ×åïöà,

òî îíè îòíîñÿòñÿ ê ðîäèíå ñåãîäíÿøíèõ âîòÿêîâ. È êòî çíàåò, âîç-

ìîæíî, ïîä ïîêðîâîì ýòèõ îãðîìíûõ ëåñîâ ìîãëè æèòü åùå è äðó-

ãèå ôèííî-óãîðñêèå íàðîäû, êîòîðûå çàòåì ìîãëè ñëèòüñÿ ñ ïåðå-

ìåùàâøèìñÿ ñþäà âåëèêîðóññêèì íàñåëåíèåì. Íå çíàþ, íî ýòè

øèðîêîëèöûå ñòàðèêè ñ ãóñòûìè áîðîäàìè, êîòîðûõ ìîæíî âèäåòü

íà ãëóõèõ ñòàíöèÿõ, ïðîèçâîäÿò íà ìåíÿ âïå÷àòëåíèå ôèííîâ. Âíå

ñîìíåíèÿ, â ðóññêîãîâîðÿùåì íàñåëåíèè ýòèõ ìåñòíîñòåé íåìàëî

êðîâè ôèíñêèõ ïëåìåí.

Ñìîòðþ â âàãîííîå îêíî è âïàäàþ â òîñêëèâûå ðàçìûøëåíèÿ î

òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ìîãëî ñëóæèòü ïðè÷èíîé òîìó, ÷òî èìåíåì

ýòîãî ãîñóäàðñòâà íå ñòàëà Ôèíëÿíäèÿ. Íå õâàòàëî ëè ó íàøåãî

ïëåìåíè äîñòàòî÷íî ñèëüíîãî ÷óâñòâà äóõîâíîãî åäèíñòâà, èëè æå

åãî ðàçäðîáëåíèå áûëî âûçâàíî åãî ïðîøëûìè ïðîìûñëîâûìè çà-

íÿòèÿìè? Îíè, äîëæíî áûòü, ïîáóæäàëè ëþäåé ê ïåðåìåùåíèÿì, à

ýòè áåñêðàéíèå ëåñà, êîòîðûå â äðåâíîñòè áûëè åùå áîëåå âñåîáú-

åìëþùèìè — äûì êîñòðà â íèõ äàëåêî íå âèäíååòñÿ è ãóäîê áåðåñ-

òîâîãî ðîæêà âäàëü íå ðàçíîñèòñÿ — ñêðûâàëè ðîäñòâåííûå ïëåìå-

íà äðóã îò äðóãà.

56 Ïàì — âåðõîâíûé æðåö (âîëõâ) êîìè-çûðÿí, àêòèâíûé ïðîòèâíèê
ðàñïðîñòðàíåíèÿ õðèñòèàíñòâà ñðåäè íèõ, îäèí èç íåìíîãèõ îòêðûòî
âûñòóïèë ïðîòèâ õðèñòèàíèçàòîðñêîé ìèññèè Ñòåôàíà Ïåðìñêîãî.

57 Ëàëëè (óì. îê. 1160 ã.) — ïðîòèâíèê ðàñïðîñòðàíåíèÿ õðèñòèàíñòâà
ñðåäè ôèííîâ. Ñîãëàñíî ïðåäàíèÿì, â 1156 ã. îí óáèë ïåðâîãî åïèñêîïà
Ôèíëÿíäèè Ãåíðèõà Óïïñàëüñêîãî. Ââèäó îòñóòñòâèÿ ïèñüìåííûõ èñòî÷-
íèêîâ, èñòîðè÷åñêàÿ äîñòîâåðíîñòü ñîáûòèÿ îñòàåòñÿ ïîä ñîìíåíèåì.

58 Ñòåôàí Ïåðìñêèé (îê. 1345–1396) — ðóññêèé öåðêîâíûé äåÿòåëü,
ìèññèîíåð, îñóùåñòâèâøèé õðèñòèàíèçàöèþ êîìè-çûðÿí.
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êîâûõ áëóçêàõ; â óøàõ ðîñêîøíûå çîëîòûå ñåðüãè. Ïî âñåìó âèäíî,

÷òî ýòî îáåòîâàííûé êðàé êóïöîâ è òîðãîâëè, è ìíå ñòûäíî, êîãäà

íà âîïðîñ î òîì, êòî ÿ, íóæíî îòâåòèòü, ÷òî ÿ íå êóïåö, à îáûêíî-

âåííûé ÷åëîâåê.

«À íå ìîãëè áû Âû ñòàòü êóïöîì?» — ñïðàøèâàþò ó ìåíÿ. ß

îáúÿñíÿþ, ÷òî äëÿ ïðîäàæè ó ìåíÿ íè÷åãî íåò, âñå èìóùåñòâî äëÿ

ñâîåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ìîè ñïóòíèêè ðåêîìåíäóþò ìíå ïðèñòóïèòü ê

ïîñðåäíè÷åñòâó â ïðîäàæå ðîññèéñêîãî çåðíà.

Íàêîíåö ìû äîïëûâàåì äî ïðèñòàíè, ãäå ìíå ïðåäñòîèò ïåðå-

ñåñòü íà ïàðîõîä, ïëûâóùèé ïî ïðèòîêó Êàìû — Áåëîé. Ê ñâîåìó

óäèâëåíèþ ñëûøó, ÷òî ïðîäîëæàòü ïóòü ñåãîäíÿ íå óäàñòñÿ. Õîðîøî,

÷òî â ïîðòó åñòü êîìíàòû îæèäàíèÿ, â êîòîðûõ ìîæíî ïåðåíî÷åâàòü.

Óçíàþ, ÷òî ñðåäè îæèäàþùèõ òóò åñòü ëþäè, ïðèåõàâøèå ñþäà è ñî

ñòîðîíû Âîëãè. ß çíàêîìëþñü ñ áàðûøíåé ñ áîëüøèìè, ãðóñòíûìè

ãëàçàìè. Îíà ãîâîðèò, ÷òî âîçâðàùàåòñÿ èç ïàëîìíè÷åñòâà â Íèæå-

ãîðîäñêóþ ãóáåðíèþ, ãäå êëàíÿëàñü ìîùàì ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôè-

ìà.59 Áûëî áû íàçîéëèâîñòüþ ïûòàòüñÿ óçíàòü ó áàðûøíè, çà÷åì åé

ýòî ïîíàäîáèëîñü. Íî â ýòîì è íåò íåîáõîäèìîñòè: åå ìàìà, ïóòåøå-

ñòâóþùàÿ ñ íåé, îêàçàëàñü î÷åíü ðàçãîâîð÷èâîé; îíà ðàññêàçûâàåò

äîñêîíàëüíî âñå, ñ ñàìîãî íà÷àëà. Îíè èç ãîðîäà Áèðñêà, íî êîãäà

áûë åùå æèâ åå ìóæ, îíè æèëè íà ñåëå. Áàðûøíÿ åùå ìîëîäàÿ, åé

òîëüêî 23 ãîäà, íî îíà ñòðàäàåò îò íåðâîçíîñòè, ïîòîìó ÷òî æåíèõ

áðîñèë åå, è îíà, òàêèì îáðàçîì, îñòàëàñü ñòàðîé äåâîé — â Ðîññèè

äåâóøêó ñ÷èòàþò ñòàðîé äåâîé, åñëè åé èñïîëíèëîñü 21 ãîä. Ïîýòîìó

îíà òðåâîæèòñÿ; áåäíàÿ áàðûøíÿ! È ïî ýòîé ïðè÷èíå îíà åçäèëà èç

Áèðñêà â Íèæíèé Íîâãîðîä, ÷òîáû ïîìîëèòüñÿ ñâÿòûì.

Ìû ïëûâåì ïî Áåëîé. Ðåêà ïîëó÷èëà ñâîå íàçâàíèå îòòîãî, ÷òî

ïî ñðàâíåíèþ ñ êîðè÷íåâîé âîäîé Êàìû, âîäà çäåñü çàìåòíî ñâåò-

ëåå. Â ýòèõ êðàÿõ ïðåîáëàäàþò áàøêèðû. Â áîëüøèíñòâå èç ïðè-

áðåæíûõ ñåë ñòîÿò ìèíàðåòû, áàøíè ìóñóëüìàíñêèõ «öåðêâåé», ñ

ïîëóìåñÿöåì íà øïèëå. Ïî áîëüøåé ÷àñòè è ëþäè, êîòîðûõ ìîæíî

âèäåòü íà ïðèñòàíÿõ, òàòàðñêîãî òèïà. Ãîëîâû ìóæ÷èí îáðèòû íà-

ãîëî áðèòâîé, à æåíùèíû óãëîì ïëàòêà ïðèêðûâàþò ñâîè ãëàçà. Íî

íåêîòîðûå òàòàðñêèå áàðûíè è äåâóøêè îäåòû ïî îáðàçöó ðóññêîé

èíòåëëèãåíöèè. Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî òàòàðû, ïðåäñòàâèòåëè êîòî-

ðûõ èíîãäà ñòðàíñòâóþò è ïî Ôèíëÿíäèè â êà÷åñòâå êîðîáåéíèêîâ,

è âîðîòàìè Ñèáèðè. Ãîðîä, èçâåñòíûé ëèøü êàê öåíòð òîðãîâëè è

ïîñðåäíèê ñèáèðñêèõ òîâàðîâ, èíòåðåñíûì ìíå íå ïðåäñòàâëÿëñÿ.

Ïåðåâîæó ìîè ÷àñû íà ìåñòíîå âðåìÿ, êîòîðîå íà ïàðó ÷àñîâ îïåðå-

æàåò ïèòåðñêîå âðåìÿ, è îòïðàâëÿþñü íà ðå÷íîé ïîðò, ÷òîáû òàì

ïîäîæäàòü îòïðàâëåíèÿ ïåðâîãî ïàðîõîäà, ïëûâóùåãî â þæíîì íà-

ïðàâëåíèè.

Èñïûòûâàåøü ïðÿìî ñëàäîñòíûå îùóùåíèÿ, êîãäà ïîñëå òðåõ-

ñóòî÷íîãî ñèäåíèÿ â ïûëüíîì çàêóòêå ïîåçäà èìååøü âîçìîæíîñòü

ïðîéòèñü ïî ïðîñòîðíîìó è îïðÿòíîìó ïàðîõîäó. Âäîáàâîê ýòè áîëü-

øèå ðîññèéñêèå ðåêè îáëàäàþò îñîáîé ÷àðóþùåé ñèëîé. Æåëåçíî-

äîðîæíûé òðàíñïîðò ÿâëÿåòñÿ êàê áû õðàíèòåëåì òàèíñòâåííîñòè,

òàê êàê îí ïåðåâîçèò ïóòåøåñòâåííèêà ÷åðåç ãëóõèå ëåñà è òîëüêî

èçðåäêà îòêðûâàåò ïåðåä íèì âèä ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ, è òî

òîëüêî ìåëüêîì, íà ìãíîâåíèå. Èíîå äåëî — âîäíûé ïóòü. Îí îò-

êðîâåííûé ïóòåâîäèòåëü, èìåþùèé ìíîãîå, ÷òî ïîêàçàòü. Òàê æå,

êàê íà Âîëãå, è íà Êàìå îäèí áåðåã íèçêèé, ëóãîâîé, à äðóãîé —

âûñîêèé, ãîðèñòûé. Íà ïåñ÷àíîì áåðåãîâîì îòêîñå áåñ÷èñëåííîå

ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ îòâåðñòèé; âèæó, ÷òî ýòî — ëàñòî÷êèíû ãíåç-

äà. À âîò íàâåðõó, êîãäà ñìîòðèøü ñ ðåêè, æèëûå ïîñòðîéêè ëþäåé

êàê áóäòî ïòè÷üè ãíåçäà. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî Êàìà ÿâëÿåòñÿ äî÷å-

ðüþ Âîëãè-ìàòåðè, íî ìíîãèå õîòÿò ñòàâèòü ïîä âîïðîñ, êàêàÿ èç

ýòèõ ðåê ãëàâíàÿ. ×òî êàñàåòñÿ øèðèíû, Êàìà íå óñòóïàåò Âîëãå;

áîëåå òîãî, ãîâîðÿò, ÷òî îíà ðàçà â òðè ïîëíîâîäíåå, ÷åì ïîñëåäíÿÿ.

Íåêîòîðûå çíàòîêè óòâåðæäàþò, ÷òî âîäà êàæäîé èç ýòèõ ðåê èìååò

ñâîé öâåòîâîé îòòåíîê — ïîýòîìó çà èõ õîäîì ìîæíî ñëåäèòü äàæå

íèæå ìåñòà ñëèÿíèÿ ðåê, è âîëæñêàÿ âîäà äîñòèãàåò àáñîëþòíîãî

ïåðåâåñà òîëüêî îêîëî Ñàìàðû. Êàê ãîâîðÿò ìîðäâèíû, Âîëãà è

Êàìà ìåæäó ñîáîé áîðþòñÿ çà ãåãåìîíèþ. Â ñâîå âðåìÿ ýòè ðåêè ñî

ñâîèìè ïëîäîðîäíûìè äîëèíàìè áûëè îñâîåíû íàøèìè ïëåìåíà-

ìè. Êàìà äàæå íîñèò èìÿ, äàííîå åé ôèíñêèìè ïëåìåíàìè. À êàê ñ

íàçâàíèåì «Âîëãà»?

Â æèçíü ëþäåé ýòèõ êðàåâ ñóäîõîäíûé ïåðèîä ïðèâíîñèò íîâûå

èìïóëüñû — ìàëåíüêèå ïðèáðåæíûå ãîðîäà, êîòîðûå çèìîé äðåìà-

ëè â èçîëÿöèè îò îñòàëüíîãî ìèðà, ñòàíîâÿòñÿ áàõâàëàìè, êàê ïîä-

âûïèâøèå â ìîìåíò óñèëèâàþùåãîñÿ îïüÿíåíèÿ. Êóïöû îáëàäàþò

ðàçâèòûì ÷óâñòâîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, à áîëüøèíñòâî èç

ïàññàæèðîâ ïåðâîãî êëàññà è ñîñòîèò èç êðàñíîçàòûëî÷íîãî òîðãî-

âîãî ëþäà ñ ïîëíîòåëûìè æåíàìè. Ìóæ÷èíû, êîòîðûå âåñü äåíü

ïðîâîäÿò â çàëå ðåñòîðàíà è òÿíóò êðàñíóþ íàñòîéêó èç ðÿáèíû,

îäåòû â ÷åðíûé ñóêîííûé êàôòàí äëèíîé äî êîëåí, à íà íîãàõ ó íèõ

äëèííûå áëåñòÿùèå ñàïîãè. Æåíû êè÷àòñÿ â ñâîèõ øóðøàùèõ øåë-

59 Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé (1754–1833) – èåðîìîíàõ Ñàðîâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ, îñíîâàòåëü Äèâååâñêîé æåíñêîé îáèòåëè, ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ â
1903 ã. Îäèí èç íàèáîëåå ïî÷èòàåìûõ ðóññêèõ ñâÿòûõ.



118 119

Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà íàøåãî ïàðîõîäà â Óôå, à äàëüøå ìíå è

íåçà÷åì åõàòü. Åäèíñòâåííîå, ÷òî çäåñü ìíå íåîáõîäèìî äîáûòü,

ýòî äîâåðåííîñòü îò ãóáåðíàòîðà ñ ðàçðåøåíèåì ïðåáûâàòü â ñåëüñ-

êîé ìåñòíîñòè. Íåìíîãî âðåìåíè îñòàåòñÿ è äëÿ òîãî, ÷òîáû îçíà-

êîìèòüñÿ ñ ãîðîäîì, êîòîðûé, ïîõîæå, ïî ÷èñëåííîñòè æèòåëåé íå

ìåíüøå Õåëüñèíêè. Ïëîùàäè, óëèöû è çäàíèÿ èìåþò âîñòî÷íûé

îòïå÷àòîê. Ñàìûé áîëüøîé äîì òîðãîâëè ïðèíàäëåæèò òàòàðñêîé

êîìïàíèè. Â íåì ïðîäàþòñÿ íå òîëüêî òêàíè è îáóâü, à òàêæå êíèãè

è ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, äàæå ðóññêèå èêîíû. Â ðåñòîðàíå ìîå âíèìà-

íèå ïðèâëåêàåò òåêñò íà ñòåíå: ïîñåòèòåëåé âåæëèâî ïðîñÿò ñíè-

ìàòü ãîëîâíûå óáîðû. Çàõîæó òàêæå â ïàðèêìàõåðñêóþ, è êîãäà

âèæó, ÷òî ó äðóãèõ ãîëîâû îñòðèãàþò áðèòâîé, ïîääàþñü ìåñòíîìó

îáû÷àþ. Ìíå íàäî òàêæå ïîñåòèòü ïî÷òîâóþ êîíòîðó. Òàì ÿ íàáëþ-

äàþ, ÷òî íà ñòåíå âèñèò äîñêà, íà êîòîðîé ìíîãî ïîðòðåòîâ. Ïîäõî-

æó áëèæå è âèæó, ÷òî íàâåðõó áîëüøèìè áóêâàìè íàïèñàíî: Áåðå-

ãèòåñü êàðìàííûõ âîðîâ! À ïîä íàäïèñüþ — ïîðòðåòû ñàìûõ

èçâåñòíûõ èç íèõ. Íà äîñêå 23 ôîòîãðàôèè ìóæ÷èí, 8 — æåíùèí,

2 — äåòåé.

Îñòàåòñÿ åùå ïðèâåñòè â ïîðÿäîê êîòîìêó ñ ïðîâèçèåé — è ÿ

ãîòîâ ê îòïðàâëåíèþ â ÷åðåìèññêèå äåðåâíè.

Â ñåëåíèÿõ ðàçíîïëåìåííûõ íàðîäîâ63

Ïðîøëóþ íî÷ü ÿ ïðîâåë â ðóññêîé èçáå, à ñåé÷àñ ÿ ãîñòü â òàòàð-

ñêîì äîìå.

Çäåñü íåâîçìîæíî íå óäèâëÿòüñÿ, êàê ðàçíîãî ðîäà íàðîäû ïðî-

æèâàþò ïî ñîñåäñòâó áåç ïðèçíàêîâ êàêîé áû òî íè áûëî çàâèñòè

èëè ñïîðîâ î ãðàíèöàõ. Íà îäíîé ðàâíèíå, â ïîëå çðåíèÿ äðóã äðó-

ãà, ñòîÿò äåðåâíè, íàñåëåíèå êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ íå òîëüêî ïî äèà-

ëåêòó, íî è ïî íàöèîíàëüíîñòè, ò.å. ïî ÿçûêàì, îáû÷àÿì, ðåëèãèÿì.

Âîí òàì, ó ðåêè, ðóññêîå ñåëî — êóïîë åãî ïðàâîñëàâíîé öåðêâè

ñâåðêàåò íà ñîëíöå, à âîò â ýòîì ñåëå ìóñóëüìàíñêàÿ ìîëåëüíÿ, à

äàëüøå âèäíåþòñÿ ñâÿùåííûå ðîùè âîòÿêîâ è ÷åðåìèñîâ, êîòî-

ðûå, êàê ïàìÿòíèêè áûëûõ ëåñîâ, âûðàñòàþò, â îáùåì, èç áåçëåñ-

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óãðîçó äëÿ ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ðàçâå îïàñ-

íî, ÷òî îíè, êàê öèâèëèçîâàííûé íàðîä, èìåþò ñâîè òèïîãðàôèè,

ãàçåòû è äàæå ñâîé òåàòð â Êàçàíè. Ñàìè ðóññêèå óâàæàþò òàòàð çà

îïðÿòíîñòü è òàêòè÷íîñòü, îáðàùàþòñÿ ê íèì ñîâåðøåííî èíà÷å,

÷åì ê íàøèì ðîäñòâåííûì íàðîäàì.

Â íåáîëüøîì ïàðîõîäå ÷óâñòâóåøü ñåáÿ óþòíî. Ëþäè çàïðîñòî

îáðàùàþòñÿ äðóã ê äðóãó. Ìíå ñêîðî ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíî, êòî ìîè

ñïóòíèêè. Âîò ðóññêàÿ ñåäîâëàñàÿ äàìà ñ òîíêèìè ÷åðòàìè ëèöà,

ñëóæàíêà êîòîðîé òîæå ïóòåøåñòâóåò â ïåðâîì êëàññå, åäåò èç Ìîñê-

âû, ÷òîáû ïðîâåñòè ëåòî â èìåíèè ãðàôà Ìîðäâèíîâà.60 À òàì ìî-

ëîäîé ãîñïîäèí — îí ó÷èòåëü-òàòàðèí èç Êàçàíè, à áàðûøíÿ â åãî

êîìïàíèè — ñòóäåíòêà-òàòàðêà. Âîò ýòè âåñåëûå, ñìåþùèåñÿ äå-

âóøêè åäóò èç Êîñòðîìû. Áëåäíàÿ ïåâèöà-ïåòåðáóðæåíêà, ñ ùåê

êîòîðîé ñòîëè÷íàÿ æèçíü ñòåðëà âåñü ðóìÿíåö, åäåò êóäà-òî â ñàíà-

òîðèé, ÷òîáû ëå÷èòüñÿ êóìûñîì, ëîøàäèíûì ìîëîêîì ñ ãðàäóñà-

ìè.61 Ýòîò íàïèòîê ðîññèéñêèå âðà÷è ðåêîìåíäóþò âñåì ëþäÿì,

ñòðàäàþùèì îò ìàëîêðîâèÿ. Íàðîä, ïóòåøåñòâóþùèé íà íèæíåé

ïàëóáå, ïåñòðûé. Áîëüøå âñåãî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå òðóïïà öûãàí.

Îíè, ãðÿçíûå, îäåòûå â êðèêëèâûå öâåòà, âàëÿþòñÿ íà êîâðèêàõ —

ìóæèêè è æåíùèíû âìåñòå — è ùåëêàþò îðåõè. Ñ íèìè è ïàðà

îáåçüÿí, ñ êîòîðûìè èãðàþò öûãàíñêèå äåòè. Äî ïîçäíåé íî÷è îò-

òóäà íåñåòñÿ èãðà áàëàëàéêè, è êîãäà îíà çàòèõàåò, ñ ïðèáðåæíûõ

äóáîâûõ ðîù ñëûøåí ùåáåò ñîëîâüÿ.

Ñêîðî ìû ìèíóåì Áèðñê, íåáîëüøîé óåçäíûé ãîðîä. Ïåéçàæè

ðåêè Áåëîé ñòàíîâÿòñÿ âñå ðàçíîîáðàçíåå. Îñîáî ñâîåé êðàñîòîé

âûäåëÿåòñÿ åå âûñîêèé áåðåã, ïðåäñòàâëÿþùèé îäíî èç îòâåòâëå-

íèé ãîðíîé ãðÿäû Óðàëà. Ïî íåìó èç Óôû èäåò æåëåçíàÿ äîðîãà â

Çëàòîóñò62 — ââèäó åãî çàìå÷àòåëüíîé ãîðíîé ïðèðîäû íàçûâàåìûé

è ðóññêîé Øâåéöàðèåé.

60 Èìåíèå ãðàôà Ìîðäâèíîâà â Óôèìñêîé ãóáåðíèè ðàñïîëàãàëîñü â
Áèðñêîì óåçäå â ñ. Íàäåæäèíñêîå (íûíå Êàëòàñèíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí).

61 Óôèìñêàÿ ãóáåðíèÿ ÿâëÿëàñü îäíèì èç öåíòðîâ êóìûñîëå÷åíèÿ.
Íàèáîëüøåå ÷èñëî êóìûñíûõ ëå÷åáíèö, ãäå ëå÷èëèñü îò ëåãî÷íûõ áîëåç-
íåé, ðàñïîëàãàëîñü â Áåëåáååâñêîì óåçäå. Êóìûñ — êèñëîìîëî÷íûé íàïè-
òîê èç êîáûëüåãî ìîëîêà, ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå ìîëî÷íîêèñëîãî è
ñïèðòîâîãî áðîæåíèÿ.

62 Çëàòîóñò — îäèí èç ñàìûõ âûñîêîãîðíûõ ãîðîäîâ Óðàëà, ðàñïîëîæåí
íà âûñîòå äî 600 ì îò óðîâíÿ ìîðÿ (íûíå — â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè).

63 «Erisukuisten kansain kylissä. Matkakirjeitä 2», ãàçåòà «Uusi Aura» îò 24
àâãóñòà 1913 ã.
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íîé ïî÷âû. Áîëüøå âñåãî ìåíÿ óäèâëÿåò òî, ÷òî ýòè ðàçíîðîäíûå

ëþäè èíîãäà õîäÿò äðóã ê äðóãó â ãîñòè. ß âèäåë, êàêîå îíè îêàçûâà-

þò äðóãèì ãîñòåïðèèìñòâî, åäÿò çà îäíèì ñòîëîì, ïüþò èç îäíîãî

ñàìîâàðà. Ïîâñåìåñòíûì ñðåäñòâîì îáùåíèÿ äëÿ âñåõ ñëóæèò òà-

òàðñêèé ÿçûê, êîòîðûì è æåíùèíû íàøèõ ðîäñòâåííûõ íàðîäîâ

âëàäåþò.

Ïðåæäå ÷åì îòïðàâèòüñÿ â äàëüíåéøèé ïóòü, ÿ íàìåðåâàþñü íå-

ìíîãî îòäîõíóòü; ÿìùèê îòíîñèò ìîè âåùè â òàòàðñêóþ èçáó. Ñòðî-

åíèå íîâîå; äâóõýòàæíûé äåðåâÿííûé äîì, âåðõíèé ýòàæ îêðóæåí

óçêîé âåðàíäîé, óêðàøåí ðåçüáîé è ïðîñòîðíåå íèæíåãî. Êðîìå

êîìíàòû äëÿ ãîñòåé, íà íèæíåì ýòàæå ðàçìåùàåòñÿ ìàãàçèí. Çíà-

÷èò, ìîé õîçÿèí — êóïåö. Íà âåðõíåì ýòàæå, îêíà êîòîðîãî çàêðû-

òû áåëûìè çàíàâåñêàìè, ïðîæèâàþò åãî óâàæàåìûå æåíû. Ïî âñå-

ìó âèäíî, ÷òî Àëëàõ ùåäðî áëàãîñëîâèë òîðãîâûå äåëà

ñòàðèêà-òàòàðèíà.

Èçáà, â êîòîðîé ÿ ïðîâåë ïðåäûäóùóþ íî÷ü, áûëà óáîãîé. Ñà-

ìûìè çàìåòíûìè åå óêðàøåíèÿìè áûëè ñòîÿùèé íà ñòîëå ñàìîâàð,

çàñèæåííûé ìóõàìè îáðàç â óãëó è –òàðàêàíû, áåãàþùèå ïî áîêàì

òåïëîé ïå÷è. Òóò âîâñå îòñóòñòâóþò äâà ïîñëåäíèõ; à ÷òî êàñàåòñÿ

ñàìîâàðà, ñòîÿùåãî íà âîçâûøåíèè ïîëà â çàäíåé ÷àñòè êîìíàòû,

òî îí îòëè÷àåòñÿ êàê ïî ñâîåìó áîëüøîìó ðàçìåðó, òàê è ïî øèêàð-

íîñòè. Íà ñòåíå âèñÿò êðàñèâûå ðåïðîäóêöèè, èçîáðàæàþùèå ìå-

÷åòè þãà, øåñòâèÿ ïàëîìíèêîâ è äð. Ìåíÿ ïðîñÿò ïðèñåñòü íà ìÿã-

êóþ ðóêîäåëüíóþ ïîäóøêó. Ìíå òàòàðû âåñüìà íðàâÿòñÿ, ïîòîìó

÷òî èõ îáû÷àè áëàãîïðèñòîéíûå è èõ åäà âïîëíå ñúåäîáíàÿ. Ñïèðò-

íûõ íàïèòêîâ îíè â òàêîì áîëüøîì êîëè÷åñòâå, êàê ðóññêèå, íå

óïîòðåáëÿþò — ýòî çàïðåùåíî èõ ðåëèãèåé, è ïî ýòîé ïðè÷èíå, êàê

ïðàâèëî, îíè çàæèòî÷íûå è èìåþò ïðèíöèïû. Ó ðóññêèõ áåñêîíå÷-

íàÿ ñòðàñòü ê âîäêå óíè÷òîæàåò âñå óâëå÷åíèÿ è èäåàëû: âñåì — âñå

ðàâíî.

Ïîñëå òîãî êàê ìîé ÿìùèê âûïèë ñâîé ÷àé è óåõàë, êî ìíå ïîäî-

øåë ñòàðèê-òàòàðèí, ÷òîáû ïîáåñåäîâàòü î Ôèíëÿíäèè è î ôèííàõ.

ß ïîêàçûâàþ åìó ôèíñêèå äåíüãè, îò÷åãî îí åùå áîëüøå óâëåêàåòñÿ.

Ìîé õîçÿèí î÷åíü ëþáîçíàòåëüíûé ÷åëîâåê, è îí çíàåò êîå-÷òî î

íàñ; åìó äàæå èçâåñòíî î ðîäñòâå ÷åðåìèñîâ è âîòÿêîâ ñ ôèííàìè.

Çíàåò îí è î òîì, ÷òî ó ôèííîâ, òàê æå êàê è ó ðóññêèõ [...64]

64 Ïî òèïîãðàôñêèì ïðè÷èíàì êîíåö ïðåäëîæåíèÿ íå ÷èòàåòñÿ. Æåíùèíû-òàòàðêè (Êàçàíü) — Tatarirouvia (Kazan)
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äîëæèòåëüíîñòè âðåìÿ, îáû÷íî ýòî ïî îäíîé íåäåëå. Â òîò äåíü,

êîãäà ïðîèñõîäèò ñìåíà æåíû, îí ïðèíèìàåò áàíþ è íàäåâàåò íà

ñåáÿ îäåæäó, âûøèòóþ ñîîòâåòñòâóþùåé ëþáèìîé. Ñòàðèê-òàòà-

ðèí ãîâîðèò î ñâîèõ æåíàõ ñ áîëüøèì óâàæåíèåì.

Ìèìîõîäîì ÿ ñïðàøèâàþ, íå ïðîÿâëÿþò ëè åãî õîçÿéêè êàêóþ-

òî ðåâíîñòü â îòíîøåíèè äðóã ê äðóãó. Îí îòðèöàòåëüíî êà÷àåò

ãîëîâîé è ãîâîðèò, ÷òî ïîðÿäî÷íûé ìóæ ïîíèìàåò, ÷òî ïîâîäîâ

ýòîìó äàâàòü íå ñëåäóåò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îí ëþáèò êàæäóþ èç

íèõ â îäèíàêîâîé ñòåïåíè, ò.å. ïîäîáíî òîìó, êàê îòåö ëþáèò ñâîèõ

äåòåé. Íåñìîòðÿ íà äåëèêàòíîñòü âîïðîñà, ÿ íå ìîãó íå ñïðîñèòü:

äåéñòâèòåëüíî ëè îí ëþáèò âñåõ òðåõ æåí îäèíàêîâî ãîðÿ÷åé ëþáî-

âüþ. Ðàçóìååòñÿ, îòâå÷àåò îí, êî âñåì íåâîçìîæíî ïðîÿâëÿòü ñî-

âåðøåííî îäèíàêîâóþ ëþáîâü. Ñòàðøàÿ æåíà ñòàðøå åãî ñàìîãî;

åùå åãî ïîêîéíûé îòåö âûáðàë åå ñûíó â êà÷åñòâå ñïóòíèöû æèçíè;

îí âîñõèùàåòñÿ åå ìóäðîñòüþ, ó âòîðîé — åå äåÿòåëüíîñòüþ, è òðå-

òüåé — åå êðàñîòîé. Òðåòüÿ, êîòîðàÿ ïðèøëà â äîì òîëüêî íåäàâíî,

íå óñïåëà åùå ïîëó÷èòü ñòîëüêî ìíîãî ëþáâè, êàê ñòàðøèå åãî

æåíû.

×åñòè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãî ëþáèìûìè ó ìåíÿ íå áóäåò, ïîòîìó

÷òî, ïî îáùåïðèíÿòîìó îáû÷àþ, òàòàðêå çàïðåùåíî îáùàòüñÿ ñ

÷óæèì ìóæ÷èíîé. Ê òîìó æå åé íóæíî çàêðûâàòü ñâîå ëèöî òêàíüþ,

êîãäà îíà âûõîäèò íà óëèöó.

Îáû÷àè è îáðÿäû ìóñóëüìàí ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìíå èíòåðåñíûìè.

Îäíàêî ñåé ðàç íå áóäåò âîçìîæíîñòè óãëóáëÿòüñÿ â íèõ — íîâûå

ëîøàäè óæå çàïðÿæåíû.

Â ñêîðîì âðåìåíè â ïîëå ìîåãî çðåíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ íåñêîëüêî

ñâÿùåííûõ ðîù, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î òîì, ÷òî ÿ ïðèåõàë â ìåñò-

íîñòü îáèòàíèÿ òåõ íàðîäîâ, êîòîðûå åùå íå ìóñóëüìàíå è íå õðè-

ñòèàíå, à ïðîäîëæàþò æèòü ïî îáû÷àÿì ñâîèõ ïðåäêîâ. Îíè —

ðîäñòâåííûå ôèííàì íàðîäû. Ïåðâàÿ äåðåâíÿ âîòÿöêàÿ. Ýòî ÿ ìîãó

óñòàíîâèòü è áåç îáúÿñíåíèé ÿìùèêà íà îñíîâå òîãî, êàê çäåñü

îäåòû æåíùèíû. Êîãäà ïóòåøåñòâåííèê ïðèåçæàåò â ñåëåíèÿ âîñ-

òî÷íî-ôèíñêèõ íàðîäîâ, ïåðâàÿ îñîáåííîñòü, êîòîðàÿ ïðèâëåêàåò

åãî âíèìàíèå, ýòî ñâîåîáðàçíûå íàðîäíûå êîñòþìû, êîòîðûå íî-

ñÿò îñîáåííî æåíùèíû. Èõ îäåâàþò íå òîëüêî âî âðåìÿ ïðàçäíè-

êîâ, íî òàêæå è â êà÷åñòâå ðàáî÷åé îäåæäû. Ïðè ïðèåçäå, êîãäà

ëþáîïûòíûå ëþäè ïðèõîäÿò ïîãëàçåòü íà ÷óæàêà, ñîçäàåòñÿ âïå-

÷àòëåíèå, ÷òî òû îêàçàëñÿ â áîëüøîì ýòíîãðàôè÷åñêîì ìóçåå ïîä

îòêðûòûì íåáîì. Êîãäà ðàçãëÿäûâàåøü ýòè ñâîåîáðàçíûå, áîÿçëè-

âûå, çàãàäî÷íûå ñóùåñòâà, êîòîðûå âûðîñëè âäàëè îò ñîâðåìåííîé

Îí èìååò íåñêîëüêî æåí. Ñîãëàñíî ñâÿùåííîé êíèãå ìóñóëü-

ìàí, ïðèâåðæåíöàì äàííîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ äîïóñêàåòñÿ âûáðàòü

ñåáå ÷åòûðå îôèöèàëüíûõ æåíû. Îí, îäíàêî, äåëèò ñâîþ ëþáîâü

ëèøü ñ òðåìÿ æåíàìè. Ìîå çàìå÷àíèå î òîì, ÷òî, ïî óòâåðæäåíèþ

õðèñòèàí, æåíû-òàòàðêè æèâóò â ïîñòîÿííîì ðàçäîðå ìåæäó ñîáîé,

âûçûâàåò ó ìîåãî õîçÿèíà óëûáêó — îí ãîâîðèò, ÷òî òàê, íàâåðíîå,

è áûëî áû â òîì ñëó÷àå, åñëè áû âëàñòü æåíùèí ñðåäè ìóñóëüìàí

äîñòèãàëà òàêîé æå ñòåïåíè, êàê ó õðèñòèàí. Íî, êàê ìíå èçâåñòíî,

èäåè ôåìèíèçìà çäåñü ðàçâèòèÿ íå ïîëó÷èëè. Æåíùèíà öåëèêîì

íàõîäèòñÿ ïîä âëàñòüþ ìóæ÷èíû. Óæå ïðè ðîæäåíèè äåâî÷êó ñ÷è-

òàþò ìåíåå öåííîé, ÷åì ìàëü÷èêà. À êîãäà îíà ñòàíîâèòñÿ ñòàðøå

äåñÿòè ëåò, åå áóäóùàÿ ñóäüáà îïðåäåëÿåòñÿ îòöîâñêîé âîëåé. Íåçà-

âèñèìî îò òîãî, æåëàåò îíà ñàìà òîãî èëè íåò è êàêèì áû ñòàðûì

æåíèõ íè áûë èëè ñêîëüêî æåí áû óæå íå èìåë, åñëè îòåö ñîãëàñèë-

ñÿ íà ïðåäëîæåííûé èì êàëûì, îíà âûíóæäåíà âûéòè çàìóæ. Â êà-

÷åñòâå æåíû îíà ïðîäàíà ìóæó è íàõîäèòñÿ ïîëíîñòüþ â åãî âëàñòè;

à åñëè îíà áóíòóåò, äëÿ ðàçâîäà äîñòàòî÷íî îäíîãî ñëîâà ìóæà.

Äåéñòâèòåëüíî, ïîëîæåíèå æåíùèí ó òàòàð íåçàâèäíîå. Åäèí-

ñòâåííîå åå îðóäèå — ýòî åå êðàñîòà, èëè åå êàêàÿ-òî èíàÿ ïðèòÿãà-

òåëüíàÿ æåíñêàÿ ñèëà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îíà ïðèâÿçûâàåò ê ñåáå

ìóæà. Ìóñóëüìàíñêèå æåíùèíû è óìåþò ëîâêî ïîëüçîâàòüñÿ ïîäà-

ðåííûì èì Àëëàõîì îðóäèåì. Â îòëè÷èå îò òîãî, êàê îáñòîèò äåëî ó

íàñ, ðàçâîäîâ ìàëî; à ÷òî êàñàåòñÿ ðàçäîðîâ, òî îíè íå ïðåäñòàâëÿ-

þò çäåñü òàêîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìû, êàê ìíîãèå â Åâðîïå äóìàþò.

Êàê îáúÿñíèë îäèí êðåñòüÿíèí, åãî ïåðâàÿ æåíà ñàìà ïîòðåáîâàëà,

÷òîáû îí âçÿë ñåáå åùå îäíó æåíó. Ïðè÷åì îíà ìîòèâèðîâàëà ñâîå

òðåáîâàíèå òåì, ÷òî åé, ìîë, íå ñ êåì îáùàòüñÿ è, âäîáàâîê, ðàáîòû

ó íåå íàâàëîì. Îäíàêî, êàê ïðàâèëî, òîëüêî çàæèòî÷íûå ìóæ÷èíû

ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå áîëüøå îäíîé æåíû. Òóò ÿ ñëûøàë ñëåäóþ-

ùóþ ïîãîâîðêó, îïèñûâàþùóþ íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð ðàçíûõ

íàðîäîâ: êîãäà ðàçáîãàòååò ðóññêèé, îí íà÷èíàåò çàíèìàòüñÿ òîð-

ãîâëåé; òàòàðèí æå â òàêîì ñëó÷àå áåðåò ñåáå íîâóþ æåíó; à êîãäà

÷åðåìèñó äîñòàþòñÿ äåíüãè, îí çàðûâàåò èõ â çåìëþ.

Áîëåå òîãî, êàê îáúÿñíÿåò ìîé õîçÿèí, õðèñòèàíå ïîëàãàþò, ÷òî

âñå æåíû òàòàðñêîãî ñåìåéñòâà æèâóò â îäíîé è òîé æå êîìíàòå — à

ýòî íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Êîãäà â äîì ïðèõîäèò íî-

âàÿ æåíà, äëÿ íåå îòâîäèòñÿ îòäåëüíàÿ êîìíàòà. Õîçÿèí îáúÿñíÿåò,

÷òî êàæäàÿ èç åãî æåí èìååò ñâîþ êîìíàòó. Êàæäàÿ æèâåò îòäåëüíî,

â îêðóæåíèè ñâîèõ äåòåé, êàæäàÿ ãîòîâèò è êóøàåò ñâîþ åäó, êàæ-

äàÿ èìååò ñâîé ñàìîâàð, èìåþòñÿ äàæå îòäåëüíûå âåðàíäû — òîëü-

êî ñàä îáùèé. Ìóæ ïîñåùàåò êàæäóþ æåíó îäèíàêîâîå ïî ïðî-
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öèâèëèçàöèè, òâîÿ äóøà íàïîëíÿåòñÿ òàêèì æå áëàãîãîâåíèåì êàê

â ìóçåå ïðè îñìîòðå äðåâíèõ ýêñïîíàòîâ. Ýôôåêò óñèëèâàåòñÿ åùå

òåì, ÷òî ñòàðèíà çäåñü æèâà.65 Ìíå ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåëèêîëåï-

íûì, ïîòîìó ÷òî ðå÷ü èäåò î äàëåêîì ïðîøëîì ìîåãî ñîáñòâåííîãî

ðîäà. Íàðîä òóò ïåðåäî ìíîé íå ìîæåò äîãàäûâàòüñÿ, ñ êàêèìè

ìûñëÿìè ÿ åãî ðàçãëÿäûâàþ.

Ñêîðî ìû âûåçæàåì èç âîòÿöêîé äåðåâíè, êîòîðàÿ ïðîáóäèëà âî

ìíå âîñïîìèíàíèÿ äâóõëåòíåé äàâíîñòè, î âðåìåíè, êîãäà ÿ ïóòå-

øåñòâîâàë ïî ñåëåíèÿì ýòîãî íàðîäà. Íà ýòîò ðàç ìîÿ öåëü — îçíà-

êîìèòüñÿ ñ ÷åðåìèñàìè, ñ èõ îáðàçîì æèçíè. Â êàðìàíå ó ìåíÿ

àäðåñ êóäà îòïðàâèòüñÿ, à ìîé ÿìùèê çíàåò è äåðåâíþ, â êîòîðóþ

ìû íàïðàâèëè ñâîé ïóòü. Ïî ñâîåìó âíåøíåìó îáëèêó çäåøíèå

äåðåâíè ìàëî ÷åì îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà, ðàçíèöà â íàðîäå, êî-

òîðûé ïðîæèâàåò â íèõ. Âîòÿêè è ÷åðåìèñû, õîòÿ è ÿâëÿþòñÿ ðîä-

ñòâåííûìè íàðîäàìè, íàñòîëüêî ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ, ÷òî ÿçû-

êè äðóã äðóãà îíè íå ïîíèìàþò. Êðîìå òîãî, îáû÷àè è îáðÿäû ýòèõ

ñîñåäíèõ íàðîäîâ ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ.

Ê âå÷åðó â ÷åðåìèññêîé äåðåâíå ðàñïàõèâàþòñÿ ìàññèâíûå âîðî-

òà, è æèòåëè äîìà âûõîäÿò âî äâîð âñòðå÷àòü ãîñòÿ èçäàëåêà, êîòîðûé

ïðèåõàë, ÷òîáû ïðîâåñòè ëåòî ñðåäè íèõ. Ãîâîðÿò, ÷òî ìåñòíûå ÷åðå-

ìèñû — ïðèâåðæåíöû ñòàðîìîäíûõ âçãëÿäîâ, ñóåâåðíû è ñòðîãî ñî-

áëþäàþò ñâîè âåêîâûå îáðÿäû. Ïîýòîìó îíè è ïðåäñòàâëÿþò äëÿ

ìåíÿ èíòåðåñ. Âèäíî, ÷òî äåðåâíÿ ýòà áåäíàÿ è ãðÿçíàÿ. Ó ìíîãèõ

äåòåé, êîòîðûå ïîäõîäÿò ïîñìîòðåòü íà ìîè âåùè, áîëüíûå ãëàçà.

ß åùå íå çíàþ, â êàêîé êîìíàòå áóäó æèòü. Æåíùèíû ñòàâÿò äëÿ

ìåíÿ ñàìîâàð, à ìîë÷àëèâûé õîçÿèí âãëÿäûâàåòñÿ â ìåíÿ èñïîäòèø-

êà, êàê áû õî÷åò ñïðîñèòü: çà÷åì ïðèåõàë ñþäà, ÷åãî òåáå íàäî îò íàñ?

ßçû÷åñêèå íàðîäû âåñüìà ðîáåþò ïåðåä õðèñòèàíàìè.

Ïîñëå óæèíà ÿ ñòàðàþñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáèòàòåëÿìè äîìà.

Îáúÿñíÿþ, ÷òî ÿ ïðåäñòàâèòåëü ðîäñòâåííîãî èì ïëåìåíè, íî âñå

îíè î÷åíü çàñòåí÷èâûå è íåðàçãîâîð÷èâûå. Âèæó, ÷òî íàõîæóñü íå ó

áîéêèõ ðóññêèõ è íå ó ñëîâîîõîòëèâûõ òàòàð, íî, òåì íå ìåíåå,

ÿ îùóùàþ íåêóþ òàéíóþ ëþáîâü ê ýòîìó íàðîäó, ïîòîìó ÷òî â åãî

ÿçûêå åñòü ñëîâà, ê êîòîðûì ÿ ïðèâûê ñ äåòñòâà: puu (äåðåâî) — ýòî

ïî-÷åðåìèññêè «ïó», tuli (îãîíü) — «òóë», à ñàì Jumala (Áîã) —

«Þìî». Ê òîìó æå â åãî íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå åñòü ÷òî-òî èç

õàðàêòåðà ìîåãî íàðîäà.

Æåíùèíû-âîòÿ÷êè — Votjakkivaimoja 65 Âûäåëåíî àâòîðîì.
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×ëåíû ñåìüè íà÷èíàþò ïîòèõîíüêó ðàñõîäèòüñÿ íà íî÷ëåã â ñâîè

êëåòè66 âî äâîðå. Õîçÿèí ñïðàøèâàåò ó ìåíÿ, ãäå ÿ õî÷ó ïðîâåñòè

íî÷ü, îáúÿñíÿÿ ïðè ýòîì, ÷òî â èçáå ìíîãî íàñåêîìûõ è ÷òî ïî ýòîé

ïðè÷èíå ëþäè ïðåäïî÷èòàþò ñïàòü ëåòîì âî äâîðå. ß òîæå îñòà-

âàòüñÿ â èçáå íå æåëàþ; íà îäíîé èç òåëåã, ñòîÿùèõ â ñàðàå, äåëàþ

ñåáå ïîñòåëü èç ñîëîìû è — çàñûïàþ è âèæó ñîí î Ôèíëÿíäèè.

Âûõîäíîé äåíü â ÷åðåìèññêîé äåðåâíå67

Ñåãîäíÿ ïÿòíèöà — âûõîäíîé äåíü ó ÷åðåìèñîâ.

Ïîë ïîäìåòåí, äîì ïðèâåäåí â ïðàçäíè÷íûé ïîðÿäîê. Â ãëóáèíå

èçáû ó ñòåíû ñòîÿò íàðû, íà êîòîðûõ â äíåâíîå âðåìÿ îáû÷íî

ñèäÿò, à íî÷üþ ñïÿò; íà íàðàõ ðàññòåëåíû áåëûå âîéëî÷íûå êîâðû è

íà íèõ ëåæàò íåñêîëüêî êðàñíûõ ïîäóøåê. Íà ãâîçäè ó îêîííûõ

êîñÿêîâ ïîâåøåíû ïîëîòåíöà, óêðàøåííûå âûøèòûìè óçîðàìè.

Òàêèå æå ïîëîòåíöà ñâèñàþò è íà æåðäÿõ ñ ïîòîëêà.68 Êðîìå òîãî,

íà ñòåíàõ è íà æåðäÿõ êðàñóþòñÿ æåíñêèå íàðÿäû, ñâèäåòåëüñòâóÿ î

ñîñòîÿòåëüíîñòè õîçÿåâ.

Òî, ÷òî ñåãîäíÿ íàñòóïèëî íåáóäíè÷íîå óòðî, âèäèò è ñòîÿùèé

íà ñòîëå ñòàðûé ñàìîâàð, êîòîðûé âåðîé è ïðàâäîé ñëóæèò ÷åðå-

ìèññêîé ñåìüå — êàê â ðàäîñòÿõ, òàê è â ïå÷àëÿõ. Ñåãîäíÿ ïîä íåãî

ïîñòàâëåí áîëüøîé çåëåíûé ïîäíîñ, à íà ñòîë âûñòàâëåíû ñòàêàíû

è ôàðôîðîâûå ÷àøêè, âìåñòî ïîâñåäíåâíûõ çàçóáðåííûõ äåðåâÿí-

íûõ ÷àøåê.

Îñîáàÿ àòìîñôåðà îêðóæàåò òàêæå çàíÿòèÿ õîçÿéêè. Âîò îíà

óäàëÿåò ìóõ, çàñòðÿâøèõ â ìåäå, õðàíÿùåìñÿ â æåñòÿíîé ïîñóäå;

âûòðÿõèâàåò íà ïîë òàðàêàíîâ èç áåðåñòÿíêè ñ ñàõàðîì, êîòîðóþ â

áóäíèå äíè èç-çà äåòåé îíà âûíóæäåíà õðàíèòü ïî÷òè íà âûñîòå

ïîòîëêà. Çàòåì îíà èçìåëü÷àåò â ëàäîíÿõ ãîðñòü ïëèòî÷íîãî ÷àÿ è

çàñûïàåò åãî â çàâàðî÷íûé ÷àéíèê, ïîòåìíåâøèé âèä êîòîðîãî ïðåä-

Äåâóøêè-÷åðåìèñêè — Tsheremissityttöjä

66 Â êàæäîì ìàðèéñêîì äâîðå èìåëèñü æèëûå êëåòè (êëàò), â êîòîðûõ
ïðîâîäèëè ëåòî ñåìåéíûå ïàðû èëè íåæåíàòûå ÷ëåíû ñåìüè.

67 «Pyhäpäivä tsheremissikylässä. Matkakirjeitä 3.», ãàçåòà «Uusi Aura» îò 7
ñåíòÿáðÿ 1913 ã.

68 Ïîäîáíûå æåðäè ïðèêðåïëÿþòñÿ ê ïîòîëêó ïðè ïîìîùè äâóõ ïîïå-
ðå÷íûõ äîñîê èëè êóñêîâ äåðåâà íà åå îáîèõ êîíöàõ.
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â êîòîðîì íåò íè ïîòîëêà, íè ïå÷è, íè îêíà, è ïîë êîòîðîãî —

ïðîñòî óòîïòàííàÿ ïîâåðõíîñòü çåìëè. Â ñåðåäèíå ïîìåùåíèÿ íà

çåìëå ðàñïîëàãàåòñÿ î÷àã, íàä êîòîðûì ñ ïîäâåñíûõ æåðäåé ñâèñàåò

÷óãóíîê. Äûì êîñòðà ïîäíèìàåòñÿ ê äîùàòîé êðûøå è âûõîäèò òàì

÷åðåç äûìíèê. Âäîëü ñòåí èäóò øèðîêèå ñîñíîâûå ëàâêè, à â óãëó ó

ñòåíû äâåðíîãî ïðîåìà ñòîèò ñòàðûé ñòîë. Âîò òàêîå ýòî ñòðîåíèå,

êîòîðîå ïîñëå òîãî êàê ñîâðåìåííàÿ èçáà ñ ïå÷üþ âîøëà â îáèõîä,

áûëî âûòåñíåíî íà çàäâîðêè. Ïîíÿòíî, ÷òî íèêòî áîëüøå íå õî÷åò

ìåðçíóòü â íåì â çèìíèå õîëîäà. Íî ÷åðåìèñ çíàåò, ÷òî ýòî —

ïðàäåäîâñêîå ñòðîåíèå è èìåííî îíî áûëî â ïðîøëîì åäèíñòâåí-

íîé æèëîé ïîñòðîéêîé ìàðèéñêîãî íàðîäà (òàê íàçûâàþò ñåáÿ ñàìè

÷åðåìèñû).

ñòàâëÿåò íàãëÿäíûé ïðèìåð ðàçðóøèòåëüíîãî äåéñòâèÿ âðåìåíè.

Â ñâîèõ õëîïîòàõ îíà çàõîäèò è â ïîäïîëüå, îòêóäà äîñòàåò íàïîë-

íåííóþ äîâåðõó æåëòûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì äåðåâÿííóþ òàðåëêó.

Ïîìîùíèöåé ìàòåðè â äîìàøíåì õîçÿéñòâå ÿâëÿåòñÿ åå ñòàð-

øàÿ äî÷ü. Õîòÿ îíà åùå è íå íîñèò íà ñâîèõ ëîêîíàõ ãîëîâíîãî

óáîðà çàìóæíåé æåíùèíû, â åå âçãëÿäå ìîæíî óëîâèòü êàêóþ-òî

îçàáî÷åííîñòü è ïîíèìàíèå æèçíè. Îíà âñòàëà ðàíî óòðîì, ÷òîáû

âûïîëíèòü ðàáîòû ïî õîçÿéñòâó, ïðèíåñëà âîäû èç ðó÷üÿ (â äåðåâíå

íåò êîëîäöà), âûòåðëà ëèöà ìëàäøèõ äåòåé ìîêðîé òðÿïêîé è îäåëà

èõ â ÷èñòûå ðóáàøêè. Ñåé÷àñ îíà ñ îãíåííî-êðàñíûìè ùåêàìè

ñóåòèòñÿ ó ïå÷è, ïå÷åò áëèíû èç ãîðîõîâîé ìóêè, ñìàçûâàåò èõ

ïîâåðõíîñòü ìàñëîì. Ìàëåíüêèå åå ñåñòðåíêè ñòîÿò-ïîäãëÿäûâàþò

ó äâåðè, æóÿ ãðèáû. Õîòÿ îíè íå âàðåíûå, äåâî÷êàì, ïîõîæå, îíè

ïðåäñòàâëÿþòñÿ òàêèìè æå âêóñíûìè, êàê íàì ÿãîäû. Ó âñåõ íà

íîãàõ íîâûå áåëûå ëûêîâûå ëàïòè.

Äåíü îòäûõà ÷åðåìèñîâ è ôèíñêîå âîñêðåñåíüå — ðàçíûå âåùè.

Òóò äóíîâåíèå âåòðà íå ïðèíîñèò ñ ñîáîé çâîíà óòðåííèõ êîëîêî-

ëîâ. Çäåñü òàêæå íå óâèäèøü äîðîãè ê öåðêâè è øàãàþùèõ ïî íåé

ëþäåé, îäåòûõ â òåìíîå. Äàæå äîìà òóò íå çàæèãàþò ñâå÷è, êàê

äåëàåò ðóññêèé â ÷åñòü ñàìîãî çíà÷èìîãî äíÿ íåäåëè. Ïÿòíèöó

â êà÷åñòâå âûõîäíîãî äíÿ ÷åðåìèñû ïåðåíÿëè îò òàòàð, ìóñóëü-

ìàíñêàÿ öèâèëèçàöèÿ êîòîðûõ îêàçàëà íà íèõ âîçäåéñòâèå íà-

ìíîãî ðàíüøå, ÷åì õðèñòèàíñòâî. Òåì íå ìåíåå, ÷åðåìèñû íå ïðè-

âåðæåíöû ìóñóëüìàíñòâà, ïÿòíèöà äëÿ íèõ òîëüêî äåíü îòäûõà

áåç êàêèõ-ëèáî öåðåìîíèé. Â òî âðåìÿ êàê ñòàðèê-òàòàðèí ðàçóâà-

åòñÿ è âçáèðàåòñÿ ñ ìîëèòâåííûì êîâðèêîì ïîä ìûøêîé â ñâîå

ñâÿòèëèùå, ÷åðåìèñ ñèäèò äîìà. Íî, êàê è äëÿ ìíîãèõ èç íàøèõ

ëþäåé, òàê è çäåñü, äåíü îòäûõà ÿâëÿåòñÿ òàêæå è äíåì âåñåëüÿ è

õîæäåíèÿ â ãîñòè.

Êîãäà ÿ âèæó, ÷òî óæå íà÷èíàþò ïðèõîäèòü ãîñòè, âûõîæó èç

èçáû, ïîòîìó ÷òî íå õî÷ó áûòü ïîìåõîé. Ñàæóñü â ëåòíåé êóõíå,

ðàñïîëîæåííîé âî äâîðå. Êàê ïðàâèëî, â ëåòíåå âðåìÿ çäåñü ãîòî-

âÿò åäó äëÿ ñåìüè è òàêæå êóøàþò. À çèìîé îíà ñëóæèò â êà÷åñòâå

õðàíèëèùà õîçÿéñòâåííîé óòâàðè. Â ñòàðèíó ýòà ïîñòðîéêà èãðàëà

íàìíîãî çíà÷èìóþ ðîëü. Ìíîãî ðàç ÿ ñèäåë íà åå ïîðîãå, íàáëþäàë

çà çàíÿòèÿìè õîçÿéêè è ðàçãëÿäûâàë ñòàðîìîäíûå õîçÿéñòâåííûå

ïðèíàäëåæíîñòè; íî ïðåæäå âñåãî äëÿ ìåíÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ

ñàìà ïîñòðîéêà.

À îíà òàêàÿ ïðîñòàÿ, ñêðîìíàÿ! Îíà — ñêîëî÷åííîå èç íåîáòå-

ñàííûõ áðåâåí êâàäðàòíîé ôîðìû ñòðîåíèå, íàïîìèíàþùåå ñàðàé,

×åðåìèññêàÿ äåðåâíÿ — Tsheremissikylä69

69 Íà ñíèìêå çàïå÷àòëåíà äåðåâíÿ ×àêè Áèðñêîãî óåçäà, ðàñïîëîæåííàÿ
íà áåðåãó ðåêè Áåëîé.
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Îäíàêî ñâÿçàííûå ñ íèì âîñïîìèíàíèÿ äîðîãè íå òîëüêî äëÿ

÷åðåìèñîâ. Åãî íàçâàíèå êóäî ñîîòâåòñòâóåò ñëîâó kota (÷óì) â íà-

øåì ÿçûêå. Îíî óêàçûâàåò íà òî äàëåêîå âðåìÿ, êîãäà ÷åðåìèñû è

ôèííû æèëè ïîáëèçîñòè äðóã îò äðóãà è ãîâîðèëè íà îäíîì ÿçûêå.

Æèâÿ â ñòîðîíå îò æèâîãî âëèÿíèÿ çàïàäíîåâðîïåéñêîé öèâèëèçà-

öèè, ðîäñòâåííûé íàì íàðîä ñìîã ñîõðàíèòü äî íàøèõ äíåé ýòî

óäèâèòåëüíîå ñòðîåíèå, îò êîòîðîãî ó íàñ, ôèííîâ, îñòàëîñü òîëüêî

êðàñèâîå ñëîâî koti (äîì). Ñèæó íà ïîðîãå ÷åðåìèññêîãî êóäî è

óíîøóñü ìûñëÿìè â æèçíü, â ñòàðèíó.

ß êàê ðàç ðàçìûøëÿë î çíà÷åíèè è öåííîñòè äîìà, õîòÿ è ñêðîì-

íîãî, à òàêæå îá îñîáîì òåïëå åãî î÷àãà äëÿ ÷åëîâåêà, êîãäà äî÷ü

ìîèõ õîçÿåâ çàñòàåò ìåíÿ âðàñïëîõ ïîñðåäè êðàñèâåéøèõ ãðåç.

Îíà — òîëüêî ÷òî òàêàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ñòîÿëà-ñèÿëà â èçáå ó ïå÷è —

ïëà÷åò. Çàìåòèâ ìåíÿ, îíà ïûòàåòñÿ îòâåðíóòüñÿ. Ñïðàøèâàþ, ïî-

÷åìó îíà ïå÷àëèòñÿ, íî îòâåòà íå ñëåäóåò. À ìíå ëþáîïûòíî óçíàòü,

êàêèå ñëåçû áåäíàÿ äåâóøêà ðåøèëà äîâåðèòü òèõîìó êóäî. Çàõîæó

â èçáó, ÷òîáû óçíàòü. Âñêîðå ìíå ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, â ÷åì äåëî. Âîò

ìîëîäîé ÷åëîâåê, ñòîÿùèé íà êðûëüöå — ðîáêèé, îäåòûé â äëèí-

íûé áåëûé ñóêîííûé êàôòàí ñ ïëåòåíûì êðàñíûì ïîÿñîì — ïðè-

øåë, ÷òîáû ïðîñèòü äåâóøêó ñåáå â æåíû. Â èçáå ñòàðèê, êîòîðûé

ñïîðèò ñ õîçÿèíîì äîìà, — åãî îòåö. Íà ëàâêå ó äâåðåé ëûêîâàÿ

êîòîìêà, íàïîëíåííàÿ ñúåñòíûìè ïðèïàñàìè, ñðåäè êîòîðûõ ìíå

ñðàçó áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïóçàòàÿ áóòûëêà ñàìîãîíà. Ýòó ïðîâèçèþ

ïðèâåçëè ãîñòè, íî õîçÿèí íå æåëàåò òðîãàòü ñîäåðæèìîå êîòîìêè.

Ýòî — íåõîðîøèé çíàê, ò.ê. îçíà÷àåò, ÷òî îí ñ áðà÷íîé ñäåëêîé íå

ñîãëàñåí. Ññûëàÿñü íà ñòðàäíóþ ïîðó, îí íå æåëàåò îòäàòü ñâîþ

äî÷ü — õîòÿ ïîðÿäî÷íûé êàëûì è ñîáëàçíÿåò åãî. Äåâóøêà íå ïðî÷ü

âûéòè çàìóæ çà ïàðíÿ, íî îòåö ïðèêðèêíóë íà íåå.

ß ïûòàþñü çàìîëâèòü ñëîâå÷êî çà íåå, íî ýòî íå ïîìîãàåò. Âèæó,

÷òî äåâóøêà î÷åíü õîòåëà áû âûéòè çà ïàðíÿ, è ÿ äàæå ïðåäëàãàþ

ïîðàáîòàòü âìåñòî íåå â õîçÿéñòâå, íî åå îòåö òîëüêî õìûêàåò è

êà÷àåò îòðèöàòåëüíî ãîëîâîé. Îêàçûâàåòñÿ, ÷åðåìèññêèõ äåâóøåê

ñâàòàì çàïðîñòî íå îòäàþò. Ïîñåòèòåëè ñî ñâîåé ïðîâèçèåé âûíóæ-

äåíû óéòè íåñîëîíî õëåáàâøè.

Íî âñêîðå â èçáå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ëþäè — âåäü ñåãîäíÿ îáùèé

äëÿ äåðåâíè äåíü, êîãäà õîäÿò â ãîñòè. Âîçâðàòèâøèñü ñ ïðîãóëêè,

âèæó ìíîãî íåçíàêîìûõ ëèö, îäåòûõ ïî-ïðàçäíè÷íîìó. ×àñòü èç

íèõ, î÷åâèäíî, äàëüíèå ðîäñòâåííèêè, à ÷àñòü — äðóçüÿ èç ñâîåé

äåðåâíè. Â ìàñëî, âûñòàâëåííîå íà ñòîë, äîáðîäóøíûå ãîñòè âòû-

êàëè ìåäíûå ìîíåòû â çíàê áëàãîäàðíîñòè çà ãîñòåïðèèìñòâî.

À êòî ñ ñîáîé äåíåã íå èìååò, êëàäåò íà ìàñëî ñåðåáðÿíîå êîëüöî×åðåìèññêîå êóäî — Tsheremissikota
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ïåñíÿõ, êàæåòñÿ, òîò æå íàïåâ, îòëè÷àþòñÿ òîëüêî ñëîâà. Òî áëàãî-

äàðÿò ñåìüþ çà ãîñòåïðèèìñòâî, òî ïðèãëàøàþò ñîñåäåé ïðèåõàòü ê

ñåáå â ãîñòè. Óñëûøàâ ïðèãëàøåíèå, äðóçüÿ êëàíÿþòñÿ è âûðàæàþò

ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü. Ó âñåõ íà ãëàçàõ óæå ñëåçû — áëàãîäàðÿ

ãîñòåïðèèìñòâó è ðóññêîìó íàïèòêó — õîòÿ ñëîâà çàñòîëüíîé ïåñíè

îñîáîé ýìîöèîíàëüíîñòüþ è íå îòëè÷àþòñÿ: Ñàìîâàð êóïèëè íà

ÿðìàðêå, âîäà ñâîÿ, èç ðó÷åéêà.

Ê âå÷åðíèì ñóìåðêàì äóøåâíûé íàñòðîé ëþäåé ñòàíîâèòñÿ óæå

âåñüìà íåóðàâíîâåøåííûì. Ñëûøíî, ÷òî âî äâîðå êðè÷àò è ññîðÿò-

ñÿ. Äðà÷ëèâûõ, îäíàêî, â èçáó íå âïóñêàþò. Îäèí ñòàðèê-áåäíÿãà

óæå íàñòîëüêî óñòàë, ÷òî ñïèò ïîä ëàâêîé. Âèäàòü, îí äîëæíî áûòü

äåéñòâèòåëüíî î÷åíü óñòàë, åñëè ìîæåò ñïàòü ïðè òàêîì øóìå. Ìî-

ëîäåæü ïîñòåïåííî ïåðåõîäèò èãðàòü íà óëèöó. Ïîñëåäíåé ïî ïîëó

êðóæèòñÿ òîëüêî ìîëîäàÿ æåíùèíà, ãðóäü êîòîðîé ñîñåò ìàëûø.

Îíà íàñòîëüêî ïüÿíà, ÷òî åëå-åëå ìîæåò äåðæàòü ñâîå ñîëíûøêî.

Òàíöóÿ, îíà ïîâòîðÿåò áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî ðàç êîðîòêóþ ïåñ-

íþ, â êîòîðîé, ïîõîæå, âìåùàåòñÿ âñÿ åå ìîëîäàÿ æèçíü:

ß — äî÷ü ñåðíóðñêîãî ÷åðåìèñà, íî æåíà ìóæèêà èç Êîíãàíóðà.

Êîãäà ÿ óïîìÿíóë îäíîìó äåäó î ñâîåì óäèâëåíèè ïî ïîâîäó ñëèø-

êîì îáèëüíîãî óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî, îí îáúÿñíèë, ÷òî ýòî ñëåä-

ñòâèå òîãî, ÷òî ðóññêèå ó÷ðåæäàþò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ÷ðåçìåðíî

ìíîãî âèííûõ ëàâîê. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ëþäè âñåãäà èìåþò âîçìîæ-

íîñòü ïðèîáðåñòè ñêîëüêî óãîäíî ñïèðòíîãî. Äåä, êîòîðûé, êàæåòñÿ,

îñîáûì îõîòíèêîì äî âîäêè íå áûë — õîòÿ îí è íå îòêàçûâàëñÿ îò

íåå — æàëîâàëñÿ íà óùåðá, íàíîñèìûé ñïèðòíûìè íàïèòêàìè. Â êà-

÷åñòâå ïðèìåðà îí ìíîæåñòâî ðàç óïîìÿíóë î òîì, êàê îäíà ìîëîäàÿ

æåíùèíà íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä âåñíîé ïî äîðîãå ñ ïèðøåñòâà

äîìîé óòîíóëà ïîä ñëàáûì ëüäîì. Ê ñ÷àñòüþ, îíà îñòàâèëà ñâîåãî

ãðóäíîãî ðåáåíêà äîìà, òàê ÷òî îí íå ïîãèá âìåñòå ñ ìàòåðüþ. Òå-

ïåðü, ãîâîðÿò, ïîêîéíèöà òîñêóåò ïî ñâîåìó ìàëûøó; êàê ðàññêàçû-

âàþò â íàðîäå, ðûáàêè ñëûøàëè íà ðàññâåòå, êàê íà òîì ìåñòå, ãäå

óòîíóëà ìàòü-áåäíÿæêà, æàëóåòñÿ óòîïëåííèöà:

— Ãðóäü ìîÿ íàïîëíÿåòñÿ ìîëîêîì, ìàëåíüêèé ìîé ðåáåíîê

ïëà÷åò äîìà.

***

Òàêîâ äåíü îòäûõà ó ÷åðåìèñîâ è òàêîâî èõ ïèðøåñòâî.

ñî ñâîåãî ïàëüöà. ×åðåìèññêèå ïðîÿâëåíèÿ âåæëèâîñòè îòëè÷àþòñÿ

îò íàøèõ, è äàæå íàø îïûòíûé ñâåòñêèé ëåâ ñïîòêíóëñÿ áû çäåñü.

Âîò ê òåáå ïîäõîäèò õîçÿéêà, â ðóêå ó íåå ñòàðàÿ êàïîâàÿ ÷àøêà, îíà

ïðåäëàãàåò òåáå ìåäîâóõó — íî åñëè òû âûïüåøü èç íåå, òî íå òîëü-

êî îíà, à âñå ïðèñóòñòâóþùèå â èçáå ïîñìîòðÿò íà òåáÿ êîñî. Âíà-

÷àëå òåáå ñëåäóåò ïðåäëîæèòü âûïèòü ñàìîé õîçÿéêå. Îíà ïîïðîáó-

åò íåìíîãî, çàòåì ïîäîéäåò ê ñòîëó è íàïîëíèò ïîñóäó îïÿòü. Òîëüêî

òåïåðü, ïîñëå ïîâòîðíîãî ïðåäëîæåíèÿ âûïèòü, òû äîëæåí âñòàòü è

âûïèòü. À åñëè íå âûïüåøü, ýòî ñ÷èòàåòñÿ äåìîíñòðàòèâíûì æåñ-

òîì, ðàçãîâîðû î êîòîðîì ïðîäîëæàòñÿ åùå è ïðè äðóãèõ ïèðøå-

ñòâàõ. È äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè íå õî÷åòñÿ ïèòü, ñëåäóåò õîòÿ áû

ïðèãóáèòü ÷àøêó. Çäåñü òàêîé îáû÷àé. Èëè æå, ñ÷èòàåòñÿ íåïðè-

ëè÷íûì, åñëè æåëàåøü ïîòàíöåâàòü è çàïðîñòî èäåøü êðóæèòüñÿ ïî

ïîëó. Âíà÷àëå òû äîëæåí íàïîëíèòü ÷àøó è ïðåäëîæèòü åå ñòàðøå-

ìó â êîìïàíèè, è åñëè îí âûïüåò — òîãäà, ïîæàëóéñòà, òàíöóé. Íî

åñëè îí íå ïðèìåò ÷àøó, òîãäà òû äîëæåí ñèäåòü íà ìåñòå. Âî âñåì

èìååòñÿ ñâîé ìàëåíüêèé ïîðÿäîê, è ëèøü òîëüêî òîò, êòî óìååò âñå

ýòî ó÷åñòü, è åñòü íàñòîÿùèé êîìïàíåéñêèé ÷åëîâåê.

Åäèíñòâåííàÿ òåíåâàÿ ñòîðîíà â ÷åðåìèññêîì ïèðøåñòâå — ýòî

èçëèøíåå óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî. Çäåñü ïüþò íå òîëüêî âçðîñëûå

ìóæ÷èíû è æåíùèíû, íî íåðåäêî è äåòè. Ýòè ëþäè, â îáùåì ðîá-

êèå è ìîë÷àëèâûå, íå óñïåâàþò äîëãî è áåçìîëâíî ïîñèäåòü; âñêî-

ðå, áëàãîäàðÿ ãîñòåïðèèìñòâó õîçÿèíà è ñàìîãîíó, ó ãîñòåé ðàç-

âÿçûâàþòñÿ ÿçûêè. Äëÿ çäåøíèõ ëþäåé ñàìîãîí ñëóæèò

íåîáõîäèìûì ñðåäñòâîì, ïðèäàþùèì áîéêîñòü. Âñêîðå äàåò î ñåáå

çíàòü îïüÿíåíèå. Ëþäÿì óæå íå ñèäèòñÿ íà ìåñòå. Ìíîãèå âñòàþò,

èäóò ïëÿñàòü, õîòÿ ÷óòü ðàíüøå îíè òàê íå ïîñòóïèëè áû äàæå çà

ïëàòó. ×åðåìèññêàÿ ïëÿñêà î÷åíü ñâîåîáðàçíà. Â îñíîâíîì ýòî ëèøü

êðóæåíèå è òîïîò íîãàìè. Îí íå íàïîìèíàåò íàøåãî òàíöà, â êîòî-

ðîì êðóæàòñÿ ïàðàìè. Êàæäûé ïëÿøåò â îòäåëüíîñòè, èëè, åñëè

âìåñòå, ïëÿøóùèå äðóã äðóãà íå òðîãàþò, à îáõîäÿò ñâîåãî ïàðòíå-

ðà, êà÷àÿ ïðè ýòîì òóëîâèùåì è èíîãäà âåñåëî âñêðèêèâàÿ. Äàæå

ñòàðóõè, íåìíîãî îæèâèâøèñü, èäóò êðóæèòüñÿ ïî ïîëó. Ñîïðî-

âîæäàåò ïëÿñêó èãðà âîëûíêè. Íà ìîé âçãëÿä, ìåëîäèÿ ìîíîòîííî-

æàëîáíàÿ, íî, ïî ìíåíèþ ìåñòíûõ æèòåëåé, îíà çâó÷èò âåñåëî,

àçàðòíî.

Ñàìûå ïî÷åòíûå ãîñòè ñèäÿò çà ñòîëîì íà ïîäóøêàõ, ðàçãîâàðè-

âàþò è ïîþò. Ïåñíÿ — íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ÷åðåìèññêîãî ïðàçäíè÷-

íîãî çàñòîëüÿ. Ñ÷èòàåòñÿ ïîçîðíûì, åñëè íà ïèðó íå ïîþò. Ìåíÿ

óäèâëÿåò, êàêèå îíè ðàñòðîãàííûå, êîãäà ïîþò — íåñìîòðÿ íà òî,

÷òî íè ìåëîäèÿ, íè ñëîâà íè÷åãî îñîáåííîãî íå âûðàæàþò. Âî âñåõ
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Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ó ÷åðåìèñîâ âåäåòñÿ ïî ñòàðèíêå. Äåðåâåíñ-

êàÿ îáùèíà, ïîñòðîéêè êîòîðîé ñòîÿò â îäíîé ãðóïïå ïî îáåèì

ñòîðîíàì óëèöû, — â íåêîòîðûõ äåðåâíÿõ èìååòñÿ è ïåðåñåêàþùà-

ÿñÿ óëèöà — âîçäåëûâàåò îêðóæàþùèå çåìëè â òðåõ ó÷àñòêàõ. Îäèí

èç íèõ çàñåÿí ðîæüþ, äðóãîé — ÿðîâûì õëåáîì, à òðåòèé — ëóã,

âûäåëåí ñêîòó. Â ðàñïîðÿæåíèè êàæäîãî äâîðà ñâîé êëî÷îê, îòäå-

ëåííûé ëèøü óçêîé ìåæîé îò ó÷àñòêà ñîñåäà. Ââèäó îòñóòñòâèÿ

îãðàä, çà ñêîòîì ïîñòîÿííî íàáëþäàåò ïàñòóõ, êîòîðûé âñå ëåòî

ïàñåò äåðåâåíñêîå ñòàäî. Èç êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé ñàìûìè âàæíû-

ìè ÿâëÿþòñÿ îçèìàÿ ðîæü, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ïøåíèöà, ãðå÷èõà è ãîðîõ.

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ õîëñòà ÷åðåìèñû âûðàùèâàþò òàêæå ìíîãî êî-

íîïëè.

Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ó ÷åðåìèñîâ çåìëåäåëèå íå òðåáóåò ñòîëüêî

òðóäà è âðåìåíè, êàê ó íàñ. È îáðàáîòêà çåìëè ìíîãî óñèëèé íå

òðåáóåò. Âåñíîé, êîãäà ïîñëå òàÿíèÿ ñíåãà ïîëå íåìíîãî âûñîõëî,

âñÿ äåðåâíÿ â îäèí è òîò æå äåíü èäåò íà âñïàøêó. Âïåðåäè øàãàåò

÷åëîâåê, êîòîðîãî â äåðåâíå ñ÷èòàþò ñàìûì óäà÷ëèâûì, ó êîòîðîãî

«ëåãêàÿ ðóêà». Çåìëþ ïàøóò ñîõîé, êàæäûé ðàáîòàåò íà ñâîåì êëî÷-

êå çåìëè, ïîñëå ÷åãî ñðàçó ïðîâîäÿò ñåâ. Èòàê, âñå ãîòîâî. Ñ ÿðîâûì

ñåâîì òóò ñâÿçàíî îäíî ñâîåîáðàçíîå ìàãè÷åñêîå äåéñòâèå. Ïåðåä

íà÷àëîì ñåâà â ïåðâîå ñåìåííîå ëóêîøêî ñ çåðíîì êëàäóò ñâàðåí-

íûå âêðóòóþ ÿéöà, êîòîðûå ñåÿòåëü, ðàññûïàÿ ñåìåíà, òî è äåëî

áðîñàåò â âîçäóõ. Ýòî ìàãè÷åñêîå äåéñòâèå, ïîõîæå, íàïðàâëåíî íà

òî, ÷òîáû óâåëè÷èòü óðîæàéíîñòü ÿðîâûõ, ïîëó÷èòü ïîäîáíî êóðè-

íûì ÿéöàì êðóïíûå áåëûå, âêóñíûå çåðíà. Äåâóøêè, ñîáðàâøèåñÿ

íà ïîëå, ïîäáèðàþò ïàäàþùèå âî âðåìÿ ïîñåâà ÿéöà íà õðàíåíèå.

Óäà÷ëèâàÿ èç íèõ òà, êîòîðàÿ ñóìååò ñîáðàòü ñåáå â ïîäîë ñàìîå

áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÿèö, ïîòîìó ÷òî çíàåò, ÷òî åå æäåò áóäóùåå

ìíîãîäåòíîé ìàòåðè. Ãëÿäÿ íà òî, êàê äåâóøêè ðàñêà÷èâàþòñÿ âî

âðåìÿ èãðû, ñòàðèêè ïðîðî÷åñòâóþò, ÷òî ëåòîì õëåáà áóäóò êîëû-

õàòüñÿ îò ïîëíîâåñíûõ êîëîñüåâ.

Êîãäà çàâåðøåí ÿðîâîé ñåâ, ó ÷åðåìèñà èìåþòñÿ âñå ïðè÷èíû

áûòü äîâîëüíûì, ïîòîìó ÷òî äîëãîå âðåìÿ ó íåãî îñîáûõ äåë íå

áóäåò. Ïîýòîìó åæåíåäåëüíûé äåíü îòäûõà ñòàë íåêîé óñëîâíîñ-

òüþ — íà ñàìîì äåëå ïî ñâîåìó ïðîèñõîæäåíèþ îí ÷åðåìèññêèì è

íå ÿâëÿåòñÿ. Ïî÷òè öåëûé ìåñÿö îíè áåçäåëüíè÷àþò, èáî â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ èõ ñóåâåðíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, â íà÷àëå ëåòà, îñîáåííî âî

âðåìÿ öâåòåíèÿ ðæè, íåóìåñòíî âûïîëíÿòü ïîëåâûå ðàáîòû — âðåìÿ

«çëîå». Â ïîëäåíü íåëüçÿ äàæå ïåòü èëè èãðàòü, íå ãîâîðÿ óæå î

ðàáîòàõ, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ õëîïêàìè èëè óäàðàìè. Ïîä çàïðåòîì

òàêæå è ìíîãèå äðóãèå çàíÿòèÿ, íàïðèìåð: ñòèðêà îäåæäû, îêðàøè-

Î ñïîñîáàõ äîáûâàíèÿ ñðåäñòâ
ê ñóùåñòâîâàíèþ ó ÷åðåìèñîâ70

Ñåãîäíÿ ÷åðåìèñû â îñíîâíîì çàíèìàþòñÿ çåìëåäåëèåì. Íà îñ-

íîâå íåêîòîðûõ, ñâÿçàííûõ ñ ýòèì çàíÿòèåì îáùèõ ñëîâ, ÿçûêîâå-

äû ïîëàãàþò, ÷òî â êàêîì-òî âèäå çåìëåäåëèå áûëî äëÿ íèõ çíàêîìî

óæå äî òîãî, êàê ïðèáàëòèéñêî-ôèíñêèå íàðîäû ïî òîé èëè èíîé

ïðè÷èíå îòäåëèëèñü îò ðîäñòâåííûõ èì íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ.

Ìîé íàðîä, åñëè òû íà ñàìîì äåëå îäíàæäû, â ìîìåíò ìîëîäîñ-

òè, ïåë ñâîè ïåñíè çäåñü, íà íåæíûõ âîäàõ Âîëãè, òî çà÷åì òåáå

íàäî áûëî ïåðåïðàâëÿòüñÿ èç ýòîãî ÷åðíîçåìíîãî êðàÿ â ëîíî áîëî-

òèñòûõ ëåñîâ Ôèíëÿíäèè? Ïî÷åìó òû íå îñòàëñÿ ðàçâîäèòü êîñòðû

â íî÷ü íà Èâàíîâ äåíü íà áåðåãàõ ýòèõ âåëèêèõ ðåê, ãäå âåòåð äóåò

ìÿã÷å è ñîëîâåé áåñïðåñòàííî ïîåò âñþ íî÷ü? Âèäèìî, áåëûå ëåò-

íèå íî÷è Ñåâåðà ìàíèëè òåáÿ ïîêèíóòü ïðåæíèå ìåñòà æèòåëüñòâà.

Èëè æå ãîíåíèÿ è òÿæêèå ñóäüáû?

Êàêàÿ áû íè áûëà òóò ïðè÷èíà, â ëþáîì ñëó÷àå íàì ñîïóòñòâîâàëà

óäà÷à. Ïðàâäà, êàê ãîâîðÿò, íà ïëîäîðîäíûõ íèâàõ Ïîâîëæüÿ æèòü

ëåã÷å. Çäåñü íåò íåîáõîäèìîñòè òðóäèòüñÿ òàê æå â «ïîòå ëèöà», êàê â

êðàéíèõ óãîëêàõ Ñåâåðà. Çäåøíÿÿ ðûõëàÿ, ïëîäîðîäíàÿ ïî÷âà äàåò

îáèëüíûé óðîæàé áåç ðûòüÿ êàíàâ. Òóò è íå óäàðèøü ìîòûãîé èëè

òîïîðîì îá êàìåíü, òàê êàê êàìíåé âîîáùå íåò. Âäîáàâîê, çäåøíåìó

õëåáîðîáó íå ïðèõîäèòñÿ ïðîâîäèòü áåññîííûå íî÷è èç-çà íî÷íûõ

çàìîðîçêîâ, ïîòîìó ÷òî çàìîðîçêè — êðàéíå ðåäêèé ãîñòü â ïðè-

áðåæíûõ äåðåâíÿõ Âîëãè. È âñå æå! Õîòÿ êàìíè è íàäîáíîñòü â êîïêå

êàíàâ è íå òðåâîæàò çäåøíèõ ëþäåé, çäåñü îòñóòñòâóþò è ïîáóäèòå-

ëè, ïðèçûâàþùèå ìóæèêà ê ñàìîîòâåðæåííîìó, óïîðíîìó òðóäó.

Ïîñêîëüêó íàíåñåííûé çàìîðîçêàìè óðîí çäåñü íå íàñòîëüêî îáû÷-

íîå ÿâëåíèå, êàê ó íàñ â Ôèíëÿíäèè, çäåñü è íå âñòðåòèøü Êðåñòüÿ-

íèíà Ïààâî èç Ñààðèÿðâè.71 Íàðîä â îáùåì âÿëûé è íåïðàêòè÷íûé.

Â ýòîì, âåðîÿòíî, è êðîåòñÿ îäíà èç ïðè÷èí, ïî÷åìó îí îêàçàëñÿ íå â

ñèëàõ ïîäíÿòüñÿ è ïðîäâèíóòüñÿ âïåðåä.

70 «Tsheremissien elinkeinoista. Matkakirjeitä 4.», ãàçåòà «Uusi Aura» îò 14
ñåíòÿáðÿ 1913 ã.

71 Ïåðñîíàæ ñòèõîòâîðåíèÿ É.Ë. Ðóíåáåðãà, ñòàâøèé èäåàëèçèðîâàí-
íûì îáðàçöîì ôèíñêîãî êðåñòüÿíèíà, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà ïîñòîÿííûå
ïîòåðè óðîæàÿ èç-çà ìîðîçîâ, íå æàëóåòñÿ è ãîòîâ âûäåðæàòü ëþáûå
èñïûòàíèÿ.
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âàíèå íèòîê è ÷åðïàíèå âîäû íå÷èñòîé ïîñóäîé. Áîÿòñÿ, ÷òî â êà÷å-

ñòâå íàêàçàíèÿ ìîãóò áûòü ñèëüíûå ãðîçû è âðåäîíîñíûå ãðàäû.72

Óïîìÿíóòîå áåççàáîòíîå âðåìÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ëèøü íåçàäîëãî

äî ñåíîêîñà âî âðåìÿ âñïàøêè ïàðîâîãî ïîëÿ. Ñ ýòèì è íàñòóïàåò

ñòðàäà — íàèáîëåå íàñûùåííûé ïåðèîä ãîäà. Â ýòè äíè ïðèõîäèòñÿ

êîñèòü òðàâó, æàòü çåðíîâûå; è òî è äðóãîå ñêëàäûâàþò â îïðåäå-

ëåííûå ìåñòà. Ñòîãà ñåíà è ñêèðäû ñíîïîâ õëåáà õðàíÿò ïîä îòêðû-

òûì íåáîì, ïîòîìó ÷òî, êàê ðàññóæäàåò ÷åðåìèñ, ëþäÿì áóäåò íåãäå

æèòü, åñëè ñåíî è íåîáìîëî÷åííûé õëåá õðàíèòü â ïîñòðîéêàõ ïîä

êðûøåé. Ïî êîëè÷åñòâó ñêèðä õëåáà îíè è îöåíèâàþò èìóùåñòâåí-

íîå ïîëîæåíèå ñâîèõ îäíîñåëü÷àí. Êîãäà ÿ ñïðîñèë ó îäíîãî õîçÿ-

èíà, äëÿ ÷åãî îí ñîõðàíÿåò ñêèðäû äâóõëåòíåé äàâíîñòè è äàæå

áîëåå ñòàðûå, íå îáìîëà÷èâàåò èõ, îí îòâåòèë: åñëè ÿ îáìîëî÷ó

ñâîé õëåá è ïîìåíÿþ åãî íà äåíüãè, òîãäà êòî óçíàåò, íàñêîëüêî ÿ

ñîñòîÿòåëüíûé ÷åëîâåê. Ýòî îí ñêàçàë êàê áû â øóòêó, íî âñå-òàêè

åãî îòâåò áûë, ïî êðàéíåé ìåðå, íàïîëîâèíó ñåðüåçíûì.

Ìåñòî, ãäå ñêèðäû ñòîÿò êàê ïîä ñîëíöåïåêîì, òàê è ïîä äîæ-

äåì, ïî-÷åðåìèññêè íàçûâàåòñÿ èäûì.73 Åãî ñîîòâåòñòâèåì ó íàñ

ÿâëÿåòñÿ ïîñòðîéêà ðèãà ñ ïðèëåæàùèìè ê íåé äðóãèìè ïîìåùåíèÿ-

ìè. Íî ó ÷åðåìèñîâ, ïî êðàéíåé ìåðå ó âîñòî÷íûõ, íà ýòîì ìåñòå —

Óáîðêà ñåíà (Óðæóìñêèé ó.) — Heinänkorjuu (Urzhumin piirikunta)

72 Ïîäîáíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïåðèîäîì ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿ-
íèÿ, ðàñïðîñòðàíåíû è ó óäìóðòîâ.

Îáìîëà÷èâàíèå çåðíà — Viljaa puimassa

73 Âûäåëåíî àâòîðîì.
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íà òîêó — îáû÷íî íåò íèêàêîãî ñîîðóæåíèÿ. Ìîëîòüáó ïðîèçâîäÿò

íà çåìëå, íà òâåðäîì óòîïòàííîì ìåñòå. Êîãäà â äîìå êîí÷àåòñÿ

îáìîëî÷åííûé õëåá, ñî ñêèðäû áåðóò ñíîïû, ñóøàò èõ íà îòêðûòîì

âîçäóõå è ìîëîòÿò èõ íà òîêó äåðåâÿííûìè ìîëîòèëüíûìè öåïàìè.

Ñîðèíêè è ìÿêèíó îòäåëÿþò îò çåðíà, èñïîëüçóÿ ñèëó âåòðà, ïóòåì

ïîäáðàñûâàíèÿ ñåìÿí áîëüøèìè äåðåâÿííûìè ëîïàòàìè â âîçäóõ.

Ïîñëå ýòîãî çåðíî âûñóøèâàåòñÿ ëèáî â áàíå íà êîëîñíèêàõ, ëèáî â

ïå÷è èçáû íà âîãíóòûõ äîñêàõ. Â íåêîòîðûõ ìåñòàõ íà òîêó ïîñòðî-

åí ñîëîìåííûé íàâåñ äëÿ çàùèòû îò äîæäÿ; êðîìå òîãî, íà åãî

òîðöåâîé ñòîðîíå íåêîòîðûå äåëàþò è ñóøèëüíóþ áàíþ — ñëåäîâà-

òåëüíî, èìååòñÿ óæå íà÷àëî, õîòÿ è ñêðîìíîå, äëÿ ïîñòðîéêè ðèãè.

Î òîì, ÷òî õëåá îáìîëà÷èâàþò ñ ïîìîùüþ ïàðîâîãî äâèãàòåëÿ, ÷å-

ðåìèñ íå èìååò íè ìàëåéøåãî ïîíÿòèÿ, è îí íèêîãäà íå íàìîëîòèò

ñåáå áîëüøå, ÷åì åìó íóæíî íà äàííûé ìîìåíò.

Ïîìèìî çåìëåäåëèÿ, ÷åðåìèñ ñîäåðæèò ñåáÿ è ñêîòîâîäñòâîì. Áîëü-

øèíñòâî èç åãî äîìàøíèõ æèâîòíûõ òå æå ñàìûå, ÷òî è ó íàñ, è èõ

äåðæàëè óæå â äðåâíîñòè. Ïîçæå, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ òþðêî-òàòàð-

ñêèõ íàðîäîâ, ëîøàäü çàíÿëà ïîçèöèþ, êîòîðàÿ âûäåëÿåòñÿ îñîáî.

Êîíèíó óïîòðåáëÿþò â êà÷åñòâå ïèùè, à êîáûëüå ìîëîêî ñ÷èòàåòñÿ

ëàêîìñòâîì, êîòîðîå ïðåäëàãàþò ê ÷àþ ëó÷øèì äðóçüÿì. Áîëåå òîãî,

ëîøàäü — âåñüìà ïîäõîäÿùåå æåðòâåííîå æèâîòíîå. Ñî ñòîðîíû ìó-

ñóëüìàí èäåò ïðåçðåíèå ê ñâèíüÿì è ñâèíèíå, êîòîðîå âñòðå÷àåòñÿ

îñîáåííî ó âîñòî÷íûõ ÷åðåìèñîâ. Êðîìå êðóïíîãî ñêîòà, êîòîðûé

êàæäîå óòðî ïàñòóøåñêèé ðîæîê ïðèçûâàåò ê âûõîäó íà ïàñòáèùå,

÷åðåìèñû äåðæàò ìíîãî äîìàøíèõ ïòèö: ãóñåé, óòîê, êóð.

Òàê æå, êàê è â çåìëåäåëèè, â æèâîòíîâîäñòâå ñîáëþäàþòñÿ

ðàçëè÷íûå ìàãè÷åñêèå îáðÿäû, ñàìîå çàáàâíîå èç êîòîðûõ — ñïî-

ñîáñòâîâàíèå ñ÷àñòüþ îâöû. Â ñëó÷àå, åñëè îâöû ðàçìíîæàþòñÿ

ïëîõî, õîçÿèí ëîâèò ôèëèíà è çàòåì ïðèíîñèò åãî â æåðòâó íà

çàäíåì äâîðå. Íà ýòî ìåðîïðèÿòèå îí ïðèãëàøàåò ãðóïïó ìàëü÷è-

êîâ è äåâî÷åê, êîòîðûå âíà÷àëå ñîáèðàþòñÿ â èçáå æåðòâîâàòåëÿ.

Ïîñëå òîãî, êàê ãîñòåé óãîñòèëè, îíè îïóñêàþòñÿ íà êîëåíè è íà

÷åòâåðåíüêàõ èäóò ÷åðåç äâîð âñëåä çà õîçÿèíîì è õîçÿéêîé â çàêóò.

Ïðè ýòîì âñå âðåìÿ, ïîäîáíî îâöå, îíè áëåþò è ìàëü÷èêè êàê áû

áîäàþò äåâî÷åê. Çàòåì íà ñêîòíîì äâîðå ðàçâîäÿò æåðòâåííûé êîñ-

òåð, âîêðóã êîòîðîãî «îâöû» ïðîïîëçàþò íà ÷åòâåðåíüêàõ åùå òðè

ðàçà. Ñòàðèê, êîòîðûé ìíå ðàññêàçàë îá ýòîì íåîáû÷íîì ðèòóàëå,

åùå óïîìÿíóë, ÷òî ìàëü÷èêîâ äîëæíî áûòü çàìåòíî ìåíüøå äåâî-

÷åê, «èíà÷å â ñòàäå îâåö áóäåò ñëèøêîì ìíîãî áàðàíîâ».

Ãîâîðÿ î ïðîìûñëàõ ÷åðåìèñîâ, ñëåäóåò òàêæå óïîìÿíóòü ï÷åëî-

âîäñòâî, êîòîðûì îíè çàíèìàþòñÿ ñ äðåâíèõ âðåìåí. Â äóïëèñòîì Íà ïàñåêå (Óðæóìñêèé ó.) — Mehiläisten hoitajia (Urzhumin piirikunta)
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ñâÿçàíî ñ òàêèì ðèñêîì. Îäíàêî ñòàðîå íàçâàíèå è ñòàðûå îáðÿäû

åùå íàïîìèíàþò îá îáû÷àÿõ ïðîøëîãî. Ñåãîäíÿøíèé ñïîñîá æå-

íèòüáû áîëåå òî÷íî ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê «ïîêóïêà äåâóø-

êè», ÷åì «óìûêàíèå äåâóøêè». Ñîãëàñíî òåïåðåøíåìó îáû÷àþ, çà

íåâåñòó ïëàòÿò êàëûì åå ðîäèòåëÿì. Åãî âåëè÷èíà êîëåáëåòñÿ â

ïðåäåëàõ îò 30 äî 210 ðóáëåé — â çàâèñèìîñòè îò èìóùåñòâåííîãî

ïîëîæåíèÿ â îêðóãå, à òàêæå îò ðàáîòîñïîñîáíîñòè è áîéêîñòè äå-

âóøêè.

Òóò ýòî ñîâåðøåííî ïî-èíîìó, ÷åì â Ôèíëÿíäèè, ãäå äåâóøêà

áðà÷íîãî âîçðàñòà âîâñå íå èñòî÷íèê äîõîäà äëÿ ñâîèõ ðîäèòåëåé.

Êîãäà ÿ ðàññêàçàë, ÷òî ó íàñ æåíèõ è ïîëêîïåéêè íå ïëàòèò çà ñâîþ

íåâåñòó, à ñêîðåå íàäååòñÿ íà âîçìîæíîå ïðèäàíîå, áûëî çàìåòíî,

÷òî ïðåäñòàâèòåëè ðîäñòâåííîãî íàì íàðîäà ñ÷èòàëè ôèíñêèõ ìóæ-

÷èí õèòðûìè. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ, ýòî ãîâîðèò î òîì,

÷òî ìû íåäîñòàòî÷íî öåíèì æåíùèí, à ó íåêîòîðûõ ïî ýòîé ïðè÷è-

íå ïîÿâèëèñü ñîìíåíèÿ êàñàòåëüíî êðàñîòû äåâóøåê â Ôèíëÿíäèè.

Ñîâðåìåííûé ÷åðåìèññêèé áðàê íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ áîëüøå

òîðãîì, ÷åì óìûêàíèåì, ïîòîìó ÷òî íåîáõîäèìî âûÿñíèòü ìíåíèå

ðîäèòåëåé äåâóøêè, óãîùàòü èõ, è, åñëè äîñòèãàåòñÿ ñîãëàñèå, âûïëà-

÷èâàòü êàëûì. È õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè óìûêàíèå áûëî ïðåäøåñò-

âåííèêîì òîðãà, èõ ïîðÿäîê â ÷åðåìèññêèõ ñâàäåáíûõ îáðÿäàõ îá-

ðàòíûé. Òîëüêî ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè æåíèõ èäåò íà

«ðàçáîéíè÷èé íàáåã». Â äîðîãó îòïðàâëÿþòñÿ ñ òàêèì ðàñ÷åòîì,

÷òîáû äîáðàòüñÿ â äåðåâíþ íåâåñòû ïîçäíî âå÷åðîì. Ïðèåõàâ â

äåðåâíþ íà ïàðíîé óïðÿæêå ñ ñòàðîìîäíûìè äðîæêàìè, æåíèõ íå

çàåçæàåò ñðàçó âî äâîð ñâîåé ëþáèìîé, à îñòàíàâëèâàåòñÿ â îäíîì

èç ñîñåäíèõ äîìîâ, ãäå íàõîäèò ñåáå ïîìîùíèêà, çàäà÷à êîòîðî-

ãî — ïîäêðàñòüñÿ ê äåâóøêå è øåïíóòü åé íà óõî, â ÷åì äåëî. Òà óæå

ðàíüøå äðóãèõ äîãàäàëàñü î ïîëîæåíèè âåùåé, áûñòðî îäåâàåòñÿ è

ãîâîðèò ðîäèòåëÿì, ÷òî åå ñðî÷íî âûçûâàþò â ñîñåäíèé äîì. À âñå

åå äîìàøíèå äåëàþò âèä, êàê áóäòî íàõîäÿòñÿ â ïîëíîì íåâåäåíèè.

Êàê òîëüêî íåâåñòà äîõîäèò äî ìåñòà, ãäå åå æäåò æåíèõ, ïîäíèìà-

åòñÿ íà äðîæêè, ïåðåøàãíóâ íîãè áóäóùåãî ìóæà, — è îáÿçàòåëüíî

ñ òîé ñòîðîíû, íà êîòîðîé îí ñèäèò — è ïîâîçêà íåìåäëåííî òðîãà-

åòñÿ. Âñå ýòî äîëæíî ïðîèñõîäèòü â ìãíîâåíèå îêà. È âîò äåâóøêó

óâîçÿò íàâñåãäà èç îò÷åãî äîìà ñ òàêèì ñèëüíûì ãðîõîòîì, ÷òî

äåðåâåíñêèå áàáû íà êðûëüöå àõàþò.

Íî èõ ïóòü åùå íå âåäåò â äîì æåíèõà, äëÿ íà÷àëà íåâåñòó äîñ-

òàâëÿþò â êàêóþ-íèáóäü èç ñîñåäíèõ äåðåâåíü, ãäå îíà ñêðûâàåòñÿ

äî ñâàäüáû, ÷òîáû øèòü âñåâîçìîæíóþ îäåæäó è ïëàòêè-ïîëîòåíöà

äëÿ ñâàäüáû. Âïîñëåäñòâèè òóäà æå âåçóò è âñå åå ëè÷íûå âåùè.

äåðåâå èëè â óëüÿõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîâåøåíû íà äåðåâüÿ èëè

ïîñòàâëåíû íà çåìëþ, ÷åðåìèñ óñòðàèâàåò äëÿ ñâîèõ ï÷åë ëåòíåå

æèëèùå. Êðîìå ìåäà, èñïîëüçóåìîãî âìåñòî ñàõàðà ïðè ÷àåïèòèè,

ï÷åëîâîäñòâî äàåò åìó òàêæå æåëòûé âîñê, èç êîòîðîãî ãîòîâÿò ñâå-

÷è, íåîáõîäèìûå ïðè ïîìèíêàõ óñîïøèõ è ïðè æåðòâîïðèíîøåíè-

ÿõ. Ïîýòîìó â ÷åðåìèññêîé ìîëèòâå ïðîñÿò ó áîãîâ, ïîìèìî óñïåõà

â ñêîòîâîäñòâå è â âûðàùèâàíèè çåðíîâûõ, òàêæå è óäà÷è â ï÷åëî-

âîäñòâå.

Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó, ñàìûå ñòàðûå ïðîìûñëû, îõîòà è

ðûáîëîâñòâî, âûòåñíåíû âî ìíîãèõ ìåñòàõ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ.

Ëèøü ñîõðàíèâøèåñÿ â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ëóêè, èñêóñíî îáøèòûå

áåðåñòîé, è ëèïîâûå êîë÷àíû íàïîìèíàþò î ïðîøëîì îõîòíè÷üåì

ïðîìûñëå.

Íà ÷åðåìèññêîé ñâàäüáå74

Êîãäà â ÷åðåìèññêîé äåðåâíå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âåñòü, ÷òî îäèí

èç òàìîøíèõ ìîëîäûõ ëþäåé, êàê ãîâîðèòñÿ, «óìûêíóë ñåáå äåâóø-

êó» — ýòî ñ÷èòàåòñÿ ðàäîñòíûì èçâåñòèåì, ïîñêîëüêó îçíà÷àåò, ÷òî

â ñêîðîì âðåìåíè ìîæíî îæèäàòü áîëüøîå ãóëÿíèå, ïðàçäíîâàíèå

ñâàäüáû.

Äëÿ íàñ, ôèííîâ, ñâàäåáíûå îáðÿäû íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ ïðåä-

ñòàâëÿþò îñîáûé èíòåðåñ, ïîòîìó ÷òî íà èõ îñíîâå ìû ìîæåì ñî-

ñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê â ïðîøëîì íàøè ïðàîòöû è ïðà-

ìàòåðè, åñëè âûðàæàòüñÿ ðîìàíòè÷åñêèì ñòèëåì, «íàõîäèëè äðóã

äðóãà».

×àùå âñåãî ìîëîäîé ÷åðåìèñ âñòðå÷àåò ñâîþ ëþáèìóþ — è âëþá-

ëÿåòñÿ — íå â ðîäíîé ìåñòíîñòè (ñ÷èòàåòñÿ êàê-òî íåïðèëè÷íûì

æåíèòüñÿ íà äåâóøêå èç ñâîåé äåðåâíè), à çà åå ïðåäåëàìè — íà

ïèðøåñòâàõ, íà ìîëåíèÿõ ñ ó÷àñòèåì æèòåëåé ìíîãèõ äåðåâåíü èëè

íà ÿðìàðêàõ. Â áûëûå âðåìåíà, êîãäà ìîëîäîé ÷åëîâåê âëþáëÿëñÿ,

áûëî äîñòàòî÷íî òîãî, ÷òî îí âûÿñíÿë ìåñòî æèòåëüñòâà äåâóøêè è

çàòåì òàéêîì óìûêàë åå. È âñå. Õîä ñîáûòèé áûë ïðîñòûì, íî çà ýòî

ìîæíî áûëî ïîïëàòèòüñÿ æèçíüþ. Ñåãîäíÿ âñòóïëåíèå â áðàê íå

74 «Tsheremissihäissä. Matkakirjeitä 5.», ãàçåòà «Uusi Aura» îò 21 ñåíòÿáðÿ
1913 ã.
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íèè; «õîäÿùèé ñ ðîçãîé â ðóêå», îòâå÷àþùèé çà ïîðÿäîê íà òîðæå-

ñòâå; è, êðîìå òîãî, âîçãëàâëÿþùèé ãðóïïó èç 8–10 ïàðíåé, êîòî-

ðûå ïðèãëàøåíû íà ñâàäüáó ïåòü è ïëÿñàòü; äàëåå — òàìàäà èëè

êðàâ÷èé, êîòîðûé ðàñïîðÿæàåòñÿ ïèâíîé ÷àøåé è ñòîïêàìè äëÿ

âèíà, è îôèöèàëüíûå ìóçûêàíòû — áàðàáàíùèê è âîëûíùèê. Åùå

íåëüçÿ íå íàçâàòü ñâàäåáíûõ æåíùèí, êîòîðûå îäåòû â çåëåíûå

êàôòàíû, à íà ãîëîâå ó íèõ êðàñíàÿ ñóêîííàÿ øàïêà, îòîðî÷åííàÿ

ëèñüèì ìåõîì. Íî ñàìûì âàæíûì äåéñòâóþùèì ëèöîì òîðæåñòâà

ÿâëÿåòñÿ æðåö, êîòîðûé ïðèåõàë íà ñâàäüáó ñî ñâîåé æåíîé. Êðîìå

òîãî, ñîáðàëîñü áîëüøîå ÷èñëî ãîñòåé.

Ó âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ òîðæåñòâåííûé âèä, æåíùèíû ðàñïðàâ-

ëÿþò ñâîè ðîñêîøíûå íàðÿäû, íà÷èíàåòñÿ ìóçûêà è òàíåö, ÷åëîâåê

ñ ðîçãîé îòáèâàåò òàêò ñâîèì îðóäèåì, íà êîòîðîì ïðèêðåïëåí çâå-

íÿùèé áóáåí÷èê. Âîò âïåðåä âñòóïàåò æðåö. Ó íåãî â ðóêå îñòðîêî-

íå÷íàÿ ñòðåëà. Îí îáîðà÷èâàåò åå íàêîíå÷íèê ðàñøèòûì øåëêîì

ïëàòêîì, êàêîé íîñÿò æåíùèíû íà ñâàäüáå, è ïðåïîäíåñåííûì

æåíèõîì ñåðåáðÿíûì êîëüöîì ïðèêðåïëÿåò ïëàòîê ê ñòðåëå. Çàòåì

æåíèõ ïîäõîäèò ê êðàþ ïèðøåñòâåííîãî ñòîëà è ñòîèò òàì, ïîêà

æðåö, åãî æåíà — îíà íåñåò â ðóêàõ êàðàâàé õëåáà è êóñîê ìàñëà —

è «õîäÿùèé ñ ðîçãîé», ñëåäóÿ äðóã çà äðóãîì, òðè ðàçà îáõîäÿò ñòîë.

Ïîñëå ýòîãî ïëàòîê îòäàþò îäíîé èç ñâàäåáíûõ æåíùèí; èñïîëíè-

òåëü îáðÿäà îäåâàåò ñåáå íà ïàëåö êîëüöî, à ñòðåëó âòûêàþò íà

ñòåíó, çäåñü îíà ïðîáóäåò äî î÷åðåäíîé ñâàäüáû â äåðåâíå. Ïîñëå

ýòîãî ñåðüåçíîãî îáðÿäà ãîñòåé óãîùàþò åäîé è íàïèòêàìè.

Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ: «ãëàâà ñâàäüáû» áåðåò êîæàíóþ ñóìêó,

íàïîëíåííóþ ìåäîâóõîé, áóòûëêó âèíà è äð. è îòïðàâëÿåòñÿ óãî-

ùàòü «ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé», êîòîðûå íà ïèðøåñòâî íå ïðèøëè.

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ çà íåâåñòîé îòïðàâëÿþòñÿ è äðóãèå ãîñòè

ñâàäüáû. Îäíàêî ïðèíÿòî, ÷òî îíè â äîì ñðàçó íå âõîäÿò. Âíà÷àëå ê

õîçÿèíó èäåò «õîäÿùèé ñ ðîçãîé â ðóêå» ÷òîáû ñïðîñèòü, íå âðåìÿ

ëè óæå ñïðàâëÿòü ñâàäüáó. Òîëüêî ïðè òðåòüåé ïîïûòêå îí äîáèâà-

åòñÿ óòâåðäèòåëüíîãî îòâåòà. Òîãäà âñå ñîïðîâîæäàþùèå âõîäÿò â

èçáó, ãäå íà÷èíàåòñÿ óãîùåíèå. Îäíàêî â èçáå íåò íåâåñòû. Îíà â

îäíîé èç êëåòåé èëè â ëåòíåé êóõíå, ãäå ñîáðàëàñü ìîëîäåæü, ÷òîáû

çàáàâëÿòü åå. Ðÿäîì ñ íåâåñòîé ñèäèò âûáðàííàÿ èç ÷èñëà ðîäñòâåí-

íèêîâ æåíèõà äåâóøêà, êîòîðóþ íàçûâàþò «ñèäÿùàÿ ðÿäîì». Ïî

äðóãóþ ñòîðîíó íåâåñòû ðàññòàâëåíû åå âåùè è ðóêîäåëèÿ. Íàêî-

íåö, â êëåòü âõîäÿò è ãëàâíûå äåéñòâóþùèå ëèöà ñâàäüáû. Ïåðâûì

òóäà íàïðàâëÿåòñÿ ìóæ÷èíà ñ ðîçãîé, êîòîðûé ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç

äâîð ïîäìåòàåò äîðîãó. Âñëåä çà íèì øàãàåò æåíèõ, äåðæà åãî çà

ïîëû êàôòàíà, çàòåì îäíà èç ñâàäåáíûõ æåíùèí ñ êàðàâàåì â ðóêàõ

Ñåìüÿ, íà ïîïå÷åíèè êîòîðîé îñòàâëÿþò íåâåñòó, ÿâëÿåòñÿ îáû÷íî

ðîäñòâåííîé ëèáî äåâóøêå, ëèáî æåíèõó. Õîçÿèí è õîçÿéêà ýòîé

ñåìüè òåïåðü ñòàëè äëÿ íåå êàê áû ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè.

Êîãäà, íàêîíåö, âñå ïðèãîòîâëåíèÿ çàâåðøåíû è äåíü ñâàäüáû

íàçíà÷åí, â îäèí äåíü óòðîì æåíèõ ïðèåçæàåò ê íåâåñòå. Îíà óãî-

ùàåò åãî ñëàäîñòÿìè è äàðèò åìó ðóáàøêó, øòàíû è íîñêè, ñøèòûå

åå ñòàðàòåëüíûìè ðóêàìè â ïåðèîä îæèäàíèÿ ñâàäüáû. Çàòåì îíà

ïðîâîæàåò åãî â áàíþ. Ïîñëå ìûòüÿ â áàíå æåíèõ íàäåâàåò íà ñåáÿ

îäåæäó, êîòîðóþ òîëüêî ÷òî ïîëó÷èë. Ê ýòîìó âðåìåíè ïîñïåâàåò

îáåä. Ïîåâ, æåíèõ åäåò ê ñåáå äîìîé.

Òåì âðåìåíåì â äîìå æåíèõà íà÷èíàþò ñîáèðàòüñÿ ãîñòè. Â ïåð-

âóþ î÷åðåäü ïðèõîäÿò âñå äåéñòâóþùèå ëèöà òîðæåñòâà: «ãëàâà

ñâàäüáû», êîòîðûé íàäåëåí ïîëíîìî÷èÿìè ðóêîâîäèòåëÿ öåðåìî-
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óìåòü ñ÷èòàòü äåíüãè. Äåâóøêà òðè ðàçà ñ÷èòàåò äåíüãè. Òîãäà è îíà

ãîòîâà ê îòúåçäó, âûõîäèò âî äâîð, ãäå åå æäóò ëîøàäè â óïðÿæêå.

«Ïðèåìíûå ðîäèòåëè» (íåâåñòà íàçûâàåò èõ ìàòåðüþ è îòöîì;

íàñòîÿùèå æå åå ðîäèòåëè íà ñâàäüáå íå ó÷àñòâóþò), íåâåñòà è «ñè-

äÿùàÿ ðÿäîì» — âñå ñàäÿòñÿ â îäíó ïîâîçêó. Â ìîìåíò îòïðàâëåíèÿ

íåâåñòà, ñòîÿ íà ïîâîçêå, äåðæèò â ðóêå äëèííûé ïëàòîê, äðóãîé

êîíåö êîòîðîãî îíà áðîñàåò æåíèõó, äåðæàùåìó ëîøàäü ïîä óçäöû.

Òîò òðèæäû ïûòàåòñÿ ñõâàòèòü åãî çà êîíåö è ïðè ïîñëåäíåé ïîïûò-

êå òàùèò ïëàòîê ê ñåáå. Çàòåì îí ïîâÿçûâàåò åãî ñåáå íà øåþ è

çàíèìàåò ìåñòî êó÷åðà òîðæåñòâåííîé óïðÿæêè, êîòîðàÿ åäåò â ñâà-

äåáíîì øåñòâèè ïîñëåäíåé.

Íà ïîäñòóïàõ ê äåðåâíå æåíèõà èëè íà êàêîì-òî ïîâîðîòå äîðî-

ãè øåñòâèå îñòàíàâëèâàåòñÿ, âñå ñîáèðàþòñÿ âîçëå ïîâîçêè íåâåñ-

òû; âíà÷àëå æðåö ÷èòàåò ìîëèòâó, äåðæà õëåá â ðóêå, à ïîòîì ëîìàåò

õëåá íà êóñêè è ïîäàåò æåíèõó, íåâåñòå è ãîñòÿì. Ïðèåõàâ âî äâîð

äîìà, ãäå ïðîõîäÿò òîðæåñòâà, øåñòâèå îáúåçæàåò äâîð äî îñòàíîâ-

êè ëîøàäåé åùå òðè ðàçà. Òåïåðü ìóæ÷èíà ñ ðîçãîé ðàññòèëàåò

ðÿäîì ñ ïîâîçêîé íåâåñòû áåëûé âîéëî÷íûé êîâåð, íà êîòîðûé

æåíèõ áðîñàåò ìîíåòó. Ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ïîëó÷åíî èçâåñòèå î

òîì, ÷òî ãîñòüÿ æåëàííà â êà÷åñòâå íåâåñòêè è ÷òî õîçÿèí è õîçÿéêà

îáåùàëè åé êîðîâó, äåâóøêà ñõîäèò ñ òåëåãè.

Ïðè âõîäå â èçáó ìóæ÷èíà ñ ðîçãîé îïÿòü ïîäìåòàåò äîðîãó, à

æåíèõ äåðæèò ïîëû åãî êàôòàíà. Òåïåðü ìîëîäîæåíû ïðèâåòñòâó-

þò ðîäèòåëåé. Æåíèõ, íåâåñòà è «ñèäÿùàÿ ðÿäîì» ñòîÿò íà êîëåíÿõ,

íåâåñòà äàðèò îáîèì ðîäèòåëÿì æåíèõà ñøèòûå åþ ðóáàõè, à êàæ-

äîìó èç ïðèãëàøåííûõ íà ñâàäüáó ó÷àñòíèêîâ — ïî ïîëîòåíöó.

Òàêæå ïðè ðàçäà÷å ïîäàðêîâ äðóãèì íîâîáðà÷íûå ñòîÿò íà êîëåíÿõ

è çàîäíî ïðåäëàãàþò ïèâî èç áîëüøîé äåðåâÿííîé ÷àøè. Âûïèâ,

ãîñòè êèäàþò â íåå ìîíåòó. Áîëåå òîãî, ìíîãèå îáåùàþò ñäåëàòü

íåâåñòå îòâåòíûé ïîäàðîê — õîçÿéñòâåííûå ïðåäìåòû, äîìàøíèõ

æèâîòíûõ è ò.ä. Îïÿòü íàêðûâàþò äâà ñòîëà. Æåíèõ, íåâåñòà è

«ñèäÿùàÿ ðÿäîì» çàíèìàþò ìåñòà çà æåíñêèì ñòîëîì — íà íåì â

áîëüøèõ äåðåâÿííûõ òàðåëêàõ áëèíû. Çàòåì æðåö ïðîèçíîñèò ìî-

ëèòâó, ïðè ýòîì ó÷àñòíèêè òîðæåñòâà ñòîÿò, à æåíèõ, íåâåñòà è

«ñèäÿùàÿ ðÿäîì» ñèäÿò. Ïîñëå ýòîãî ìóæ÷èíà ñ ðîçãîé êðåñòîîá-

ðàçíî ðàçðåçàåò óëîæåííûå îäèí íà äðóãîé áëèíû íà ÷åòûðå ÷àñòè,

èç êîòîðûõ æåíèõó ïîëàãàåòñÿ äåâÿòü, íåâåñòå — ñåìü, «ñèäÿùåé

ðÿäîì» — ïÿòü. Ñòîëüêî æå ÷åòâåðòåé ïîëó÷àåò îí è ñàì. Êîãäà

æåíèõ è íåâåñòà åäÿò, îíè òðèæäû ìåíÿþòñÿ äðóã ñ äðóãîì ïîðöèÿ-

ìè áëèíîâ, ñúåäàÿ, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, êàæäûé òó ÷àñòü èç íèõ,

êîòîðóþ ïåðâîíà÷àëüíî ïîëó÷èë. Ïîñëå òðàïåçû ïëÿøóò è ïîþò äî

è õîð ïàðíåé. Òåïåðü æåíèõ õâàòàåò íåâåñòó çà ðóêó, ëèöî êîòîðîé

îäíà èç ñâàäåáíûõ æåíùèí çàêðûëà òåì ïëàòêîì, î êîòîðîì óïîìè-

íàëîñü âûøå. Æåíèõ òðèæäû ïûòàåòñÿ ïðèòÿíóòü åå ê ñåáå, íî îíà

ñîèçâîëèò ïîäíÿòüñÿ òîëüêî íà òðåòèé ðàç. Çàòåì âñå ïåðåõîäÿò

îáðàòíî â èçáó, ïðè÷åì ìóæ÷èíà ñ ðîçãàìè îïÿòü èäåò ïåðâûì,

ïîäìåòàÿ äîðîãó, çà íèì ñëåäóþò æåíèõ, íåâåñòà è âñå ãîñòè. Òåì

âðåìåíåì â èçáå íàêðûâàþò äâà ñòîëà; çà îäèí ñàäÿòñÿ æåíùèíû,

íåâåñòà è «ñèäÿùàÿ ðÿäîì», çà äðóãîé — ìóæ÷èíû, êîòîðûõ óãîùà-

åò æåíèõ. Ïî çàâåðøåíèè òðàïåçû «ïðèåìíûé ðîäèòåëü» ñîîáùàåò,

÷òî íàñòóïèëî âðåìÿ îòïðàâëÿòüñÿ âî äâîð æåíèõà. Êîãäà ãîñòè

ðàñõîäÿòñÿ, «ïðèåìíûé ðîäèòåëü» âðó÷àåò íåâåñòå åùå êîøåëåê äëÿ

ïðîâåðêè è ãîâîðèò: êîëè ñîáèðàåøüñÿ ñòàòü õîçÿéêîé, òû äîëæíà
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ãëóáîêîé íî÷è, ïîêà ìóæ÷èíà ñ ðîçãîé, íàêîíåö, íå ïðîâîæàåò

ìîëîäîæåíîâ â êëåòü íà íî÷ëåã. Ïðè ýòîì îí îïÿòü ïîäìåòàåò äîðî-
ãó ïåðåä ìîëîäûìè.

Â êëåòè íåâåñòà ðàçäåâàåò ñâîåãî ìóæà: â ñâàäåáíóþ íî÷ü ïðèíÿ-

òî, ÷òîáû æåíèõ ñàì íå ðàçäåâàëñÿ. Íî íåâåñòà â ïîñòåëü åùå íå
ëîæèòñÿ. Ñêîðî òàì ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî âåñåëûõ ïàðíåé è äåâóøåê,

êîòîðûå ðàçâëåêàþò íîâîáðà÷íûõ èãðîé è ïåíèåì. Îäíàêî ìíîãèå

èç íèõ óæå â øàòêîì ñîñòîÿíèè, åëå-åëå äåðæàòñÿ íà íîãàõ, è äåëè-

êàòíûå ñâàäåáíûå ïåñíè, êîòîðûå ïåëè â èçáå, ïîëó÷àþò òåïåðü
áîëåå ìóòíîå ñîäåðæàíèå. Ïî âûðàæåíèÿì ëèö, â êîòîðûõ íè÷åãî

íåïðèñòîéíîãî íåò, ìîæíî ñóäèòü, ÷òî äëÿ äåòåé ïðèðîäû, âîñïðè-

íèìàþùèõ âñå åñòåñòâåííî, ýòè íî÷íûå ïåñíè íå òàêèå äâóñìûñ-

ëåííûå, êàê ìîæíî áûëî áû äóìàòü ïî èõ ñëîâàì. Íàêîíåö, â òåì-
íîé êëåòè ñèëüíûå ðóêè ïîäíèìàþò «ñèäÿùóþ ðÿäîì» ââåðõ è

âíåçàïíî êèäàþò åå íà áðà÷íîå ëîæå ê æåíèõó. Íåìíîãî ïîùóïàâ

åå, îí áóðêàåò â îòâåò: óâåäèòå, îíà íå ìîÿ! Îïÿòü ñëûøíû øóì

ïåñíè è òîïîò òàíöà. Çàòåì âñêîðå «ñèäÿùàÿ ðÿäîì» îêàæåòñÿ ñíî-
âà íà ëåòó — è òîò æå ñàìûé òðþê ïîâòîðÿþò åùå è â òðåòèé ðàç.

Òîëüêî êîãäà íåâåñòó ïîäíèìàþò ê æåíèõó íà ëîæå, îí ãîâîðèò

«Îíà ìîÿ!» è ìîëîäåæü óõîäèò ïîä çâîí îðóäèÿ ìóæ÷èíû ñ ðîçãîé.

Æåíèõ è íåâåñòà îñòàþòñÿ âäâîåì.

Îäíàêî äîëãî ñïàòü â ñâàäåáíóþ íî÷ü íå ïîëîæåíî. Óæå ðàíî

óòðîì ìóæ÷èíà ñ ðîçãîé èäåò áóäèòü íîâîáðà÷íûõ. Îñòîðîæíî óäà-

ðèâ íåâåñòó ïî ñïèíå, îí óïðåêàåò åå, ãîâîðÿ: «Òû íå çíàåøü, ÷òî

æåíà äîëæíà âñòàâàòü íà ðàññâåòå, ÷òîáû çàâàðèâàòü ÷àé è òîïèòü
áàíþ?».

Èòàê, ñî ñâàäåáíîé íî÷üþ äåâè÷üÿ æèçíü îñòàëàñü ïîçàäè, íà÷à-

ëèñü õëîïîòû è çàáîòû õîçÿéêè. «Ñèäÿùàÿ ðÿäîì» ïîìîãàåò ìîëîäîé
æåíå â ðàçíûõ åå äåëàõ, çíàêîìèò åå ñ äâîðîì, ïîêàçûâàåò, ãäå ðó÷åé

è ãäå ïîëåííèöû. Âñþäó, êóäà ìîëîäàÿ èäåò â ïåðâûé ðàç, îíà æåðò-

âóåò ìîíåòó äóõàì ýòîãî äîìà äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ áðàêà è õîçÿéñòâà.

Ïîñëå áàíè (à êàæäûé, êòî ïðèíÿë áàíþ, äîëæåí áûë áðîñàòü
ñåðåáðÿíóþ ìîíåòó â ÷óãóíîê) âñå ñîáèðàþòñÿ â èçáå íà òðàïåçó. Âî

âðåìÿ åäû ïîþò è èãðàåò ìóçûêà. Â çàêëþ÷åíèå ñîâåðøàåòñÿ îáðÿä,

ïðè êîòîðîì õîäÿùèé ñ ðîçãîé ìóæ÷èíà ñ ïðèêðåïëåííûì ê ðîçãå

ñâàäåáíûì ïëàòêîì òðè ðàçà îáõîäèò ñòîÿùèõ ðÿäîì ìîëîäîæåíîâ.
Ïîòîì îí ïîêðûâàåò ýòèì ïëàòêîì èõ ãîëîâû. Ïîñëå ýòîãî íåâåñòà

ïîëó÷àåò ïëàòîê è, êàê æåíà, îíà äîëæíà íîñèòü åãî, ïî êðàéíåé ìåðå,

ïðè âñåõ òîðæåñòâàõ. Æåíèõ æå, â êà÷åñòâå ñèìâîëà õîçÿèíà, ïîëó÷àåò

ðîçãó. Â äàëüíåéøåì õîä ñîâìåñòíîãî ïðåáûâàíèÿ ñîáðàâøèõñÿ íà

ñâàäüáó ëþäåé íå îòëè÷àåòñÿ îò îáûêíîâåííîãî ïèðøåñòâà.Ñâàäåáíûå ìóçûêàíòû — Hääsoittjat
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Ñîðîêîâàÿ íî÷ü75

Ðàäîñòü è ñìåõ, åäà è ïèòüå, ïåñíÿ è òàíåö, ãîðå è ñëåçû — âñå

ýòî çàêëþ÷åíî â ñîðîêîâóþ íî÷ü, ò.å. â ïîñëåäíþþ íî÷ü, êîòîðóþ,

ïî ïðåäñòàâëåíèÿì ÷åðåìèñîâ, ïîêîéíèê ïðîâîäèò â äîìå ñâîèõ

ðîäíûõ. Ïîýòîìó îíà è âûäåëÿåòñÿ îñîáî ñðåäè âñåõ ïîìèíîê, ïî-

ñâÿùåííûõ óìåðøåìó ÷åëîâåêó.

×åðåìèñ âåðèò, ÷òî ïîñëå ñìåðòè ÷åëîâåê åùå íåêîòîðîå âðåìÿ

æèâåò â âåñüìà òåñíîé ñâÿçè ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè: õîòÿ îí

ïåðåøåë íà ïîãîñò, ãäå â åãî ðàñïîðÿæåíèè èìååòñÿ ïîäçåìíàÿ èçáà

ñ ìàëåíüêèì îêíîì, òåì íå ìåíåå îí òîñêóåò ïî ñâîåé ïðåæíåé

æèçíè, òî è äåëî ïîñåùàåò ñâîé ñòàðûé äîì.

Íà ïðîòÿæåíèè ýòîãî ïåðèîäà íèêòî íå îñìåëèâàåòñÿ òðîãàòü

åãî âåùè è åãî ðîäíûå îáÿçàíû çàáîòèòüñÿ îáî âñåõ íóæäàõ ïîêîé-

íèêà. Ó ÷åðåìèñîâ ýòî íå òîëüêî ïðåäàíèå èëè âûó÷åííàÿ íàèçóñòü

âåðà, à ñâîåîáðàçíîå ÷óâñòâî, êîðíÿìè óõîäÿùåå â ñóìåðêè ãëóáî-

êîé äðåâíîñòè. Òîò, êòî ñîìíåâàåòñÿ â ýòîì, ïóñòü âîéäåò ñî ìíîé

â ÷åðåìèññêèé äâîð, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ ïîìèíàëüíîå òîðæå-

ñòâî â ÷åñòü ïîêîéíîãî õîçÿèíà.

Ïðèãîòîâëåíèÿ ê òîðæåñòâó ìû îñòàâëÿåì íà ïîïå÷åíèå âäîâû è

áàá, ïðèøåäøèõ ê íåé íà ïîìîùü, è îòïðàâèìñÿ ñ áðàòîì ïîêîéíèêà

íà êëàäáèùå, ÷òîáû ïðèãëàñèòü óìåðøåãî. Áðàò çàïðÿãàåò ëó÷øèõ

ëîøàäåé â êðûòóþ ïîâîçêó, áåðåò ñ ñîáîé åäó è ïèòüå è, êîãäà ñîëíöå

åùå âûñîêî, ïîä çâîí áóáåí÷èêîâ åäåò íà êëàäáèùå. Îáðÿä äîëæåí

áûòü òàêèì æå òîðæåñòâåííûì, êàê ñâàäüáà, è âñå óìåðøèå äîëæíû

ïîíÿòü, çà êåì èìåííî ïðèåõàëè â ïàðíîé óïðÿæêå, ÷òîáû îòâåçòè íà

ïèðøåñòâî. Ëîøàäè îñòàíàâëèâàþòñÿ, ñúåñòíûå ïðèïàñû êëàäóò

ó ìîãèëû è íàïîìèíàþò óñîïøåìó, êàêèå ïîìèíêè ïðîâîäÿòñÿ ñåé-

÷àñ. «Ïîäíèìàéñÿ, — ãîâîðèò áðàò ñâîåìó óìåðøåìó áðàòó, — ñìîò-

ðè, ÷òî ìû òåáå ïðèâåçëè: âîäêó è ìåäîâóõó, õëåá, ñûð è áëèíû,

ïîäíèìàéñÿ è ïðèíèìàé! Íàñòóïèëà ñîðîêîâàÿ íî÷ü, îòïðàâëÿéñÿ

ñ íàìè â äåðåâíþ. Äîìà äëÿ òåáÿ çàðåçàëè îâöó, âäîâà è äåòè æäóò

òåáÿ, ðîäñòâåííèêè æåëàþò âñòðåòèòüñÿ ñ òîáîé. Ìû ïðèåõàëè ê

òåáå íå ïðîñòî òàê. Ìû çà òîáîé ïðèåõàëè, ÷òîáû åõàòü íà âåëèêèé

ïðàçäíèê». Ñêàçàâ ýòî, îí âûëèâàåò íàïèòîê è êðîøèò ïèùó íà

ìîãèëó, ÷àñòî ïîâòîðÿÿ ñëîâà: «åøü, ïåé!» Íàêîíåö, ïîêîéíèêà

ïðîñÿò ñåñòü íà ïîâîçêó, ãäå äëÿ íåãî ïîñòåëåí ìÿãêèé ìàòðàö. Òî

ëè ïîêîéíèê çàñòåñíÿëñÿ, òî ëè ñìóùàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî áðàò çàâåðÿ-

åò: «Âåäü òû óçíàåøü ìåíÿ, è òåëåãó óçíàåøü, òàê è ëîøàäè òâîè».

Ðàñïóøèâ ïîäóøêó, îí ãîâîðèò: «Ñÿäü ðÿäîì ñî ìíîé, âìåñòå ïî-

åäåì äîìîé!» Õîòÿ ñèäÿ÷åå ìåñòî ïóñòîå, ÷åðåìèñ óâåðåí, ÷òî íà

íåì ñèäèò äóøà ïîêîéíèêà. Ïî ïóòè áðàò ìíîãîêðàòíî îáðàùàåòñÿ

ê íåìó è ðàçãîâàðèâàåò ñ íèì.

Äîìà óìåðøåãî âñòðå÷àåò âî äâîðå âäîâà, îíà ñòîèò ñ äåòüìè íà

êîëåíÿõ ó êðûëüöà. Ïåðåä íèìè ñ òîðæåñòâåííûì âèäîì ñòîèò îäèí

èç èñïîëíèòåëåé îáðÿäà, â ðóêàõ ó íåãî õëåá, ñûð è íàïèòîê. Îí

âåæëèâî îáðàùàåòñÿ ê óñîïøåìó, íàçûâàÿ åãî ïî èìåíè, è äîáðî-

äóøíî ïðîñèò åãî âîéòè â èçáó. Âäîâà è äåòè ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
75 «‘Neljäskymmenes yö.’ Matkakirjeitä 6.», ãàçåòà «Uusi Aura» îò 19 îêòÿá-

ðÿ 1913 ã.

Ïðåäàíèå çåìëå (Áèðñêèé ó.) — Hautaanpano (Birskin piirikunta)
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ñìîòðÿò íà âîçâðàòèâøèõñÿ ñ êëàäáèùà. Êîãäà ðåøàò, ÷òî ïîêîé-

íèê óæå ñîøåë ñ òåëåãè, ïîäóøêó, î êîòîðîé óæå øëà ðå÷ü, çàíîñÿò

â èçáó è êëàäóò â îïðåäåëåííîå ìåñòî â çàäíåé ÷àñòè êîìíàòû è

ïðåäëàãàþò åìó ñåñòü òóäà. Íà ýòî ìåñòî íèêòî èç æèâûõ íå ñàäèòñÿ,

à ïîáëèçîñòè îò íåãî ñ ïîòîëêà ñâèñàåò âñÿ îäåæäà ïîêîéíîãî, äàæå

ëàïòè. Óêàçûâàÿ íà íèõ, âäîâà ãîâîðèò: «Ñìîòðè, çäåñü òâîÿ îäåæ-

äà, íèêòî åå íå íîñèë, è ìû íè îäíîé âåùè íå ïîòåðÿëè». Äëÿ

óìåðøåãî êëàäóò ïèùó è íàïèòîê è, êîãäà ïîëàãàþò, ÷òî îí óæå

íàåëñÿ, ìóæèêè âûõîäÿò ñ íèì ñìîòðåòü çàäíèé, ñêîòíûé äâîð,

ñêèðäû ñ õëåáîì è îðóäèÿ òðóäà — íåðåäêî ñ íèì èäóò äàæå ìûòüñÿ

â áàíþ. Íåêîòîðûå ãîñòè, ðîäñòâåííèêè, æèâóùèå äàëåêî, óæå ïðè-

åõàëè, íî ïðîâåäåíèå ñàìîãî îáðÿäà íà÷èíàåòñÿ òîëüêî ïîñëå çàõî-

äà ñîëíöà.

Ê òîìó âðåìåíè â äîìå ñîáèðàþòÿ âñå ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ

óñîïøåãî. Òàê æå, êàê ó íàñ â Ôèíëÿíäèè, ïðèãëàøåííûå ãîñòè

ïðèåçæàþò íà ïðàçäíèê ñ ïîäàðêàìè: çäåñü ïî îáû÷àþ êàæäàÿ ñå-

ìüÿ ïðèíîñèò íà ïîìèíêè ãîñòèíöû — ðàçíîãî ðîäà åäó è íàïèòêè.

Íà òîðæåñòâå, ïîñâÿùåííîì óìåðøåìó, ýòî ñîâåðøåííî íåîáõîäè-

ìî, ïðèéòè ñ ïóñòûìè ðóêàìè àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî. Êðîìå åäû,

êàæäûé ãîñòü ïðèíîñèò ñ ñîáîé òàêæå è ñàìîäåëüíóþ âîñêîâóþ

ñâå÷ó, êîòîðóþ çàæèãàþò è âñòàâëÿþò â îñîáóþ ïîäñòàâêó. Òàì, â åå

ñåðåäèíå, ãîðèò áåðåñòÿíîé ôàêåë âûñîòîé â îäèí ìåòð è òîëùèíîé

â òðè ñâå÷è. Ñïðàâà îò íåãî ðÿä ñâå÷åê, ïîñâÿùåííûõ òåì ðîäñòâåí-

íèêàì ïîêîéíîãî, êîòîðûå óìåðëè äî íåãî. Íà ëåâóþ ñòîðîíó êàæ-

äûé ãîñòü ñòàâèò â ÷åñòü ïîêîéíèêà ïî ñâå÷å. Âìåñòî òåõ ñâå÷åê,

êîòîðûå äîãîðåëè, ïîñòîÿííî âñòàâëÿþò íîâûå. Êîãäà ñìîòðèøü

íà ýòèõ äâèãàþùèõñÿ ïðè ñâåòå ñâå÷åé ëþäåé, îäåòûõ ïî-ïðàçäíè÷-

íîìó, íåâîçìîæíî íå îùóùàòü îñîáîé òîðæåñòâåííîñòè àòìîñôå-

ðû, öàðÿùåé â èçáå. Âåðîÿòíî, ýòè îãíè ñîðîêîâîé íî÷è ïðîèçâî-

äÿò íà ÷åðåìèññêèõ äåòåé òàêîå æå ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå, êàê ñâå÷è

ðîæäåñòâåíñêîé öåðêîâíîé ñëóæáû íà íàøèõ äåòåé.

Îáúåêòîì âíèìàíèÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ÿâëÿåòñÿ íåâèäèìûé

ãîñòü. Êàæäûé íàïðàâëÿåò ñâîé âçîð ê ïîäóøêå, êîòîðàÿ ëåæèò ïîä

ñâå÷îé íà ëàâêå ó çàäíåé ñòåíû. Âåðÿò, ÷òî óìåðøèé ñèäèò íà òîé

ïîäóøêå. Æåíùèíû íàïåðåáîé íîñÿò òóäà åäó, âñå, ÷òî íàãîòîâè-

ëè, — ýòî äëÿ ïîêîéíèêà. Îäíàêî æèâûå áåç âíèìàíèÿ íèêàê íå

îñòàþòñÿ. Ïîìèíêè — ýòî ïðàçäíèê, íà êîòîðîì îáÿçàòåëüíî îáèëü-

íî åäÿò è ïüþò. ×åðåìèñ âåðèò, ÷åì ñûòíåå ãîñòè, òåì ñûòíåå è

óñîïøèé, è ÷åì âåñåëåå ãîñòè, òåì âåñåëåå òàêæå è óñîïøèé. Ñïå-

öèàëüíî äëÿ íåãî ïîñòàâëåíà ïîñóäà: äëÿ ìÿñà è õëåáà — êîðûòöå,

äëÿ ïèâà è âîäêè — áîëüøàÿ äåðåâÿííàÿ ÷àøà. Êàæäûé, êòî èäåò
Ïðèãëàøåíèå óìåðøåãî íà ïîìèíêè äîìîé (Óðæóìñêèé ó.) —

Kuollutta kutsumassa (Urzhumin piirikunta)
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åñòü, ñòàíîâèòñÿ íà êîëåíè âîçëå ìåñòà ñèäåíèÿ ïîêîéíîãî, êëàäåò

äëÿ íåãî íåìíîãî åäû â ïîñóäó è ãîâîðèò: «Åøü, åøü, åøü âäîâîëü!»

Ïðè ýòîì ñòàðèêè äîëãî ñòîÿò íà êîëåíÿõ, ìîëÿòñÿ î òîì, ÷òî ó íèõ

íà ñåðäöå: ÷òîáû ïîêîéíèê çàùèòèë ñåìüþ, îáåðåãàë ñêîò îò ïàäå-

íèÿ â îâðàãè è îò äèêèõ çâåðåé, ïîìîã âûðàùèâàòü õëåá, âûãíàë

ëè÷èíîê ñ ïîëÿ è ìûøåé èç àìáàðà è ò.ä.

Ê ïîëóíî÷è, ïî êðàéíåé ìåðå æèâûå, íàåëèñü äîñûòà. Ó âñåõ

âåñåëîå íàñòðîåíèå, ñòîïêè èç-ïîä âîäêè ñïëîøü è ðÿäîì îïóñòî-

øàþòñÿ, è â ÷àøêå óìåðøåãî íàêîïèëîñü íåìàëî ïèòüÿ. Âîëûíêó,

êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð ìîë÷àëà ïîä ðóáàøêîé åå âëàäåëüöà, äîñòàþò è

ìíîãèå ïðèãëàøàþò óìåðøåãî òàíöåâàòü. Íèêòî íå ñèäèò íà ìåñòå,

âîçÿòñÿ, êðóòÿòñÿ. Óñòàëûå ðóêè åëå-åëå ìîãóò çàæèãàòü è ïðèêðåï-

ëÿòü íîâûå ñâå÷è. Äàæå âäîâà è åå ìàëîëåòíèå äåòè, ñàìàÿ ìëàäøàÿ

èç êîòîðûõ êà÷àåòñÿ â ëþëüêå, ïîäâåøåííîé ê ïîòîëêó, çàáûëè íà

ìèíóòó î ñâîåì ãîðå. Ìíîãèå èç ñòàðèêîâ äâèãàþòñÿ óæå ëèøü ïî

èíåðöèè, íåêîòîðûå çàñíóëè ïî óãëàì.

Íî íåìàëî è òåõ, êîòîðûå óïîðíî áîäðñòâóþò. Íà ìèã ïðåêðà-

ùàåòñÿ òàíåö è áîëòîâíÿ. Âíèìàíèå ëþäåé îáîñòðÿåòñÿ, êîãäà êòî-

òî ó äâåðè âîñêëèöàåò: «Óìåðøèé èäåò!» Òîãäà â èçáó âñòóïàåò ìó-

æèê íåáîëüøîãî ðîñòà è çàíèìàåò ìåñòî ïîêîéíîãî. Âäîâà èäåò ê

íåìó, çàêëþ÷àåò åãî â îáúÿòèÿ, ñòàðèêè çäîðîâàþòñÿ ñ íèì çà ðóêó è

îáðàùàþòñÿ ê íåìó ïî èìåíè óìåðøåãî. Ñîãëàñíî ÷åðåìèññêîìó

îáû÷àþ, íà ïîìèíêàõ âûáèðàþò ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïî ðîñòó è âíåø-

íåìó îáëèêó íàïîìèíàåò ïîêîéíîãî. Íî÷üþ ýòîò ÷åëîâåê íàäåâàåò

íà ñåáÿ îäåæäó óìåðøåãî. Ïîäîáíûì îáðàçîì îí çàìåùàåò óìåðøå-

ãî è ïîñëå ýòîãî âñå âíèìàíèå è äîáðîäóøèå ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ

èñêëþ÷èòåëüíî íà íåì. Êàæäûé æåëàåò âñÿ÷åñêè íàêîðìèòü è íà-

ïîèòü åãî, îñîáåííî íàïîèòü. «Óìåðøèé» ñîâåòóåò, ÷òîáû ðîäíûå

æèëè â ñîãëàñèè, èçáåãàëè ðàçäîðîâ, óñåðäíî ðàáîòàëè è ðàçâèâàëè

õîçÿéñòâî. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, äîìî÷àäöû ïðîñÿò, ÷òîáû «óìåðøèé»

çàùèòèë èõ.

Ñâå÷è îäíà çà äðóãîé íà÷èíàþò ïîñòåïåííî óãàñàòü; òîëüêî ñà-

ìàÿ áîëüøàÿ èç íèõ ïðîäîëæàåò ãîðåòü. Ñî äâîðà â èçáó âõîäèò

îäèí èç ñòàðèêîâ è íà÷èíàåò áóäèòü ñïÿùèõ ñî ñëîâàìè: «Âñòàâàé-

òå, ñâåòàåò, ïîêîéíûé æåëàåò èäòè íà ïîêîé». Óòîìëåííûå ëþäè

îæèâëÿþòñÿ, ïîòîìó ÷òî óñîïøåãî ñëåäóåò äîñòîéíî ïðîâîäèòü íà

êëàäáèùå. Íî äî ýòîãî ïðîâîäèòñÿ ìîëèòâà; âñå îïóñêàþòñÿ íà

êîëåíè ëèöîì ê ìåñòó óìåðøåãî. Çàòåì îäèí áåðåò ïîäñòàâêó ñî

ñâå÷àìè, äðóãîé — êîðûòöå ñ ïèùåé, òðåòèé — ÷àøêó ñ íàïèòêàìè,

à æåíùèíû âî ãëàâå ñ âäîâîé íåñóò îäåæäó ïîêîéíèêà. Èòàê, âñå

âûõîäÿò âî äâîð, ïåðâûì èäåò «óìåðøèé». Ñî äâîðà ïðîâîæàþùèå

âûõîäÿò íà óëèöó è èäóò â ñòîðîíó êëàäáèùà. Æåíùèíû ïëà÷óò â

ãîëîñ. Îäíàêî øåñòâèå íå äîõîäèò äî êëàäáèùà, îíî îñòàíàâëèâà-

åòñÿ íà îäíîì èç ïðèãîðêîâ, êóäà áðîñàþò îñòàòêè ñâå÷åé, òàêæå

åäó è ïèòüå. Çäåñü åùå ðàç ïîìèíàþò ïîêîéíèêà, æåëàþò, ÷òîáû

ñ÷àñòüå ñîïóòñòâîâàëî åìó íà íîâîì ìåñòå, ñîâåòóþò óæèòüñÿ ñ òà-

ìîøíèìè æèòåëÿìè è íå âîçâðàùàòüñÿ äîìîé — âî âñÿêîì ñëó÷àå,

áåç ïðèãëàøåíèÿ. Êðîìå åäû è íàïèòêîâ, ïðè ïðîùàíèè óìåðøåìó

äàþò äåðåâÿííóþ ëîæêó è ÷àøêó. Îäíàêî èõ ñðàçó òàì æå è ðàçáè-

âàþò, èíà÷å ïîêîéíèê èõ íå ïîëó÷èò — òàê ñ÷èòàþò ÷åðåìèñû.

Îñòàòêè ïèùè íà ïîëÿíå ñúåäàþò ñîáàêè, îäåæäó ïîêîéíîãî

îòäàþò ìàëîîáåñïå÷åííûì, è ñèäåâøèé íà ìåñòå óìåðøåãî ìóæèê

ïåðåîäåâàåòñÿ â ñîáñòâåííóþ îäåæäó. Èòàê, ïîêîéíîìó îêàçàíû

ïîñëåäíèå ïî÷åñòè.
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Vuoden 1911 tutkimusmatka

Helsingistä — Moskovaan1

Tuntemattomat vaiheet ovat pirstoneet Suomen suvun, hajottaneet
sen moniksi eri kansoiksi, siroittaneet ne etäälle toisistaan sinne tänne
vieraiden kansallisuuksien keskuuteen, eri kulttuurivirtausten koske-
tukseen. Miten erilainen kohtalo onkaan ollut sukumme kansoilla! Ani
harvat ovat päässeet kohoutumaan sivistyskansojen joukkoon. Muutamat
ovat jääneet perin alhaiselle kehitystasolle, elävät miltei villi-ihmisten
elämää. Jotkut ovat kokonaan sortuneet sukupuuttoon. Ja kuitenkin ne
ovat samaa sukua, niillä on kerran ollut yhteinen alkukoti, samat esi-
isät, sama uskonto, tavat ja kieli. Useat kielelliset yhtäläisyydet sekä
monet pakanuudenaikuiset menot ja uskomukset ovat meidän päiviimme
asti säilyneet muinaisen yhteisolon muistomerkkeinä. Näitä pyhiä
heimositeitä eivät monivaiheiset vuosisadat eikä tuhatvirstaiset taipaleet
ole voineet kokonaan katkoa. Yhteistä perintöä hyväkseen käyttäen voi
vertaileva tiede loihtia esiin kuvan entisestä Esi-Suomen kulttuurista.
Sen henkiseen puoleen perehtyäkseni olen matkalla Itä-Eurooppaan.

Helsingistä lähtiessäni ei sattunut vaunussa olemaan ketään tuttuja.
Oli iltamyöhä istuin jonkun aikaa ajatuksiini vaipuneena, kunnes
nukahdin junan yksitoikkoiseen jytinään. En tiedä miksi uneksin
nukkuvani jossakin telttamajassa korkean, humisevan puun juurella.
Aamulla kun heräsin oltiin raja-asemalla, missä tapahtui tullitarkastus
ja muutama hetki sen jälkeen saapui juna Pietariin.

1 Turun Sanomat, 20. huhtikuuta 1911.
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Ei ollut aikaa viivähtää tämän maailmankaupungin hyörinässä.
Ainoastaan muutama tunti oli käytettävänäni. Juoksin ostoksilla,
kirjastossa ja muutamia tuttuja tervehtimässä. Pietarin kadut olivat
aivan lumettomat. Ihmisjoukot vaelsivat Nevskillä yhtä kiireisin askelin
kuin ennenkin. Omituista on syrjästä katsoa noita kirjavia ihmislaumoja.
Yhä kulkevat ja kulkevat yötä ja päivää lakkaamattomana virtana.
Kaikki kasvot ovat vieraita. Eurooppalaisten rinnalla näkee aasialaisiakin
naamoja, komeita kaukaasialaisia, leveäkasvoisia kirgiisejä j. n. e.
Kiinalaiset ovat kireiden valtiollisten suhteiden vuoksi kadonneet, kuten
jaapanilaiset Japanin sodan aikana. Pietarilaista komeutta ja ylellisyyttä
ei näe Suomen kaupungeissa. Eikä kurjuutta! Loisto ja lika on täällä
kaikkialla rinnan. Vieläpä kerjäläisten puvussakin. Näin naisen, jolla
oli päässään silmiin asti ulottuva, suuri, komea, koreasulkainen päähine,
mutta ei ollut sukkia jaloissaan. Joku ylhäinen rouva lienee lahjoittanut
hattunsa, kun ehkä joku vielä uudenaikaisempi on häntä enempi
miellyttänyt. Ja millaista on Pietarin palatsien ympärillä esikaupungeissa
ja maaseudulla! Ei milloinkaan ole eroitus ihmiselämän ja ihmiselämän
välillä niin pistänyt silmiini kuin viime syksynä tehdessäni Pietarista
kansantieteellisiä keräysmatkoja kaupunkia ympäröivälle maaseudulle.
Erääseen mökkiin syysmyöhällä yöpyessäni näin, miten puolialastomat
ihmiset vetoisessa tuvassa, lattialla olevilla oljilla loikoen, pienen
käryävän lampun sammuttua tuijottelivat taivaanrannalla olevaa
kajastusta. Ihmettelin itsekin, revontuletko näkyvät? Ei, vaan Pietarin
valot, matkaa oli päälle kuusi peninkulmaa. Tämän suurkaupungin
valon ja sitä ympäröivän maaseudun pimeyden eroitus on päivän ja yön
eroitus.

Vähitellen oli siirryttävä rautatieasemalle, sillä Pietarin Moskovan
radalla vallitsevan vilkkaan liikkeen takia on toisinaan hyvin vaikea
saada pilettiä, jollei sellaista ole edeltäpäin kaupunginasemalta hankkinut.
Myöhään tulin sittekin, en päässyt aikomallani junalla. Seuraava lähti
1½ tuntia myöhemmin. Uteliaisuudella odotin millaisia seuralaisia
tulisin saamaan vaunu-osastooni. Kaksi suuriturkkista herraa anastivat
alimmat sijat. Toinen, jolla oli päässään venäläinen virkalakki alkoi
puhella kanssani. Hän oli varsin tyytyväinen, etten tupakoinut. Tupakka
turmelee ihmisen. Oli saanut tupakan savusta päänsä kipeäksi eräässä
kahvilassa. Enin häntä harmitti, että naiset polttavat. Hän on itse täysin
mallikelpoinen ihminen, ei juo viiniä, ei kahvia ei teetä, ei polta
tupakkaa ja menee illalla varhain levolle. Kuitenkin hän oli kauheasti
hermostunut.

Vielä oli neljäs sija vaunu-osastossa vapaana. Vasta viime hetkellä
saapui eräs nuori herra henki kurkussa, kuten sanotaan. Hänestä olin
saava seurakumppanin itselleni yli sijalle. Nuorukainen oli hienosti
puettu, rillit nenällä, pienet käherretyt viikset, koruompeleilla neulottu
samettiliivi ja hyvin hoidettujen hiuksien halki kulki jakaus suora ja
sileä kuin Pietarin–Moskovan rautatie. Hän alkoi lukea saksalaista
sanomalehteä.

Tuo normaali-ihminen teki ensiksi tuttavuutta hänen kanssaan: Eihän,
herra, kuorsaa unissaan?

— En!

— Eikä puhu unissaan?

— Luultavasti en.

— On matkustavaisia, jotka sekä kuorsaavat, että puhuvat unissaan,
ja siten häiritsevät kauheasti muita matkustavaisia.

Oltiin päästy puheen alkuun ja pian sain tietää, että viimeksi tullut
nuori mies oli Tarton yliopistosta, luki jumaluusoppia, mutta ei ollut
vielä ennättänyt päättää kurssiaan. Hän oli matkalla Moskovaan, jossa
oli saarnaaja-apulaisena eräällä vanhalla papilla. Hänen opintonsa kun
eivät minullekaan olleet vieraita, oli meillä paljon puheenaihetta.
Myöhään yöhön keskustelimme Tarton yliopistosta, saksalaisista
jumaluusoppineista, vertailevasta uskontotieteestä j. n. e. kunnes tuo
normaalimies huomautti, että on kerrassaan sopimatonta häiritä muiden
matkustavaisten yörauhaa.

Seuraavana päivänä kun saavuimme Moskovaan, olimme juma-
luusoppineen nuoren herran kanssa tulleet jo niin hyviksi tuttaviksi,
että niinä parina päivänä, kuin viivyin kaupungissa oli minulla maksuton
asunto Mikaelin kirkon kodikkaassa saksalaisessa pappilassa.

Miten suuri eroitus onkaan Pietarin ja Moskovan välillä! Pietarin
suorat leveät kadut ja säännöllisesti rakennetut rakennukset tekevät
länsieurooppalaisen vaikutuksen, jota vastoin Moskovassa, jossa kapeat
kadut nousten ja laskien kiemurtelevat sinne ja tänne ja jossa
rakennustyyli on sangen kirjava ja katu-elämä monivärinen, jo tuntuu
Itä-Eurooppalainen tuulahdus. Moskova on aito venäläinen kaupunki.
Sisämaan kaupan keskustana ollen näkee sen kaduilla silmänkan-
tamattoman jonon rahtikuormia. Kauhean suurilla jyrisevillä vankkureilla
kuljetetaan kaikenlaista kauppatavaraa kankaita, hedelmiä, teetä j. n. e.
Paksukavioisten hevosien takkuisia karvoja koristavat kaikenlaiset
kirjavat vyöt ja välkkyvät messinkirenkaat. Luokka, suuri, useasti
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punaiseksi maalattu kiiltää auringossa komeana kuin taivaankaari. Sen
kylkeen on kirjaeltu kaikkea, mitä omistajan kaupassa on myytävänä.
Mustapartaiset ajurit polviin asti liejussa, mielihyvissään irvistelevät
päivän paisteessa. Tämä todella tekee venäläisen vaikutuksen!
Pääkaduilla, joiden varrella asuu Moskovan pohattakauppiaitten perheet,
on jonkun verran siistempää. Vaikkakin Moskova on likainen, kuten
aito venäläiset kaupungit ainakin, ei täällä tautien ole tapana vierailla,
sillä Moskovassa on kuivan ilma ja vesi kirkas kuin kristalli.

Huolimatta siitä, että kaupunkiin tullessa ensin joutuu suuren
kerjäläislauman saarrettavaksi, on Moskova rikas kaupunki. Kauppias-
sääty on osittain upporikas. Yksityiset henkilöt ovat tehneet kaupungille
suurenmoisia lahjoituksia, rakentaneet komeita kirkkoja, kouluja,
museoita, sairaaloita j. n. e.

Enimmän mieltäkiinnittäviä ovat Moskovassa tietenkin muinaisajan
muistot, joista vanha muurien ympäröimä kaupungin osa n. k.
kiinalaiskaupunki herättää huomiota ja kuuluisa Kreml, koko Venäjän
kansan pyhiinvaelluspaikka. Siellä olevasta Iivana Suuren korkeasta
kellotapulista voi matkailija saada yleiskatsauksen yli koko laajan
kaupungin. Näyttää korkealta katsoen siltä kuin ei Moskovassa olisi
muita rakennuksia kuin kirkkoja, niin lukematon joukko niitä on joka
puolella. Tuskin mikään paikka maailmassa on siihen määrään, kuin
tämä, uskonnolliseen tarkoitukseen pyhitetty. Miten juhlallista lieneekään
venäläisen hurskaan mielestä kuulla kirkkaana pääsiäisaamuna Moskovan
lukemattomien kirkonkellojen helinää, vielä kun muutamat niistä ovat
niin suunnattoman suuria, ettei esi-isiemme kotarakennus niille olisi
vetänyt vertoja. Pääkirkko on Uspenskin tuomiokirkko, jota vanhan
tavan mukaan käytetään keisarien kruunauspaikkana.

Matkailija ei myöskään saa unohtaa käydä Moskovan monissa
museoissa, joista varsinkin historiallinen ja kansatieteellinen on
katsomisen arvoiset ynnä Tretjakovin maailmankuuluisat taulukokoelmat.
Sitä paitsi ansaitsee huomiota kaupungin monet palatsit, suuremmoiset
pasaasit, moniaat komeat kauppapuodit j. n. e. Viimeksi mainitut
rakennukset ovat kuitenkin kaikki verrattain nuoria ja nykyaikaisia,
sillä, kuten muistamme, oli Moskova 100 vuotta sitte tulimerenä.
Asukkaat tietävät vielä osoittaa joen kohtaa, josta ranskalaiset ryntäsivät
kaupunkiin ja mäkeä, josta Napoleonin kerrotaan katselleen kaupungin
paloa. Ensi vuonna on venäläisillä suuri isänmaallinen juhla, jolloin
pystytetään muistopatsas valtakunnan pelastumisen muistoksi.

Kaupungin henkisiin harrastuksiin ei voi parin päivän oloaikana
perehtyä. Kuinenkin monet merkit osoittavat, ettei venäläisen tieteen ja
taiteen kukinta Moskovassa ole pietarilaista kehnompi. Kouluja
kaikenlaisia, poikia ja tyttöjä varten, näkee miltei kaikilla kaduilla.
Mikäli voin päättää on keskisääty Venäjän kaupungeissa jotakuinkin
koulutettu. Yliopistollisia rientoja ehkäisee suuressa määrin se seikka,
ettei korkeakouluilla Venäjällä ole minkäänlaista itsehallintoa.
Ylioppilaiden rinnalla istuu luentosaleissa santarmeja, jotka määräävät
mistä aineista ja mihin suuntaan opettajat saavat esitelmöidä. No,
ymmärtäähän sen, ettei tällainen menettelytapa tiedettä, joka ennen
kaikkea kaipaa vapautta, edistä. Paitsi oppi- on Moskovassa lukemat-
toman paljon kaikenlaisia taide- ja ammattikouluja. Moskovalaiset
kauppiaat ovat tehneet isänmaalleen suuren palveluksen sillä, että ovat
runsaasti varoillaan kannattaneet varattomain taiteilijain ja koululaisten
harrastuksia.

Venäjällä on vahoista ajoista ollut kaksi kansanainesta, toinen on
rutivanhoillinen ja toinen pyrkii kaikkialla uudenaikaisimpien aatteiden
tasolle. Tämä juopa tuskin missään on niin syvä kuin Moskovassa.
Täällä on vanha ja uusi kaikkialla toistensa vastakohtana, kuten tuossa
kadulla vanhat kömpelöt venäläiset vankkurit ja hieno uudenaikainen
automobiili, josta neitonen, varmaankin näyttelijätär, hypähtää pieneen
rukouskappeliin ristimään rintansa ennenkuin hän astuu näyttämölle
hurmaamaan ihmisiä. Moskovassa, jossa näin niin paljon, paljon vanhaa
sekä tavoissa että puvuissa näin myös ensi kerran tuon paaville niin
paljon mielipahaa tuottaneen muotihulluuden n. k. housuhameen.

Vielä sananen Moskovan suomalaisista. Kuka voisi uskoa, että
täällä Venäjän sydämessä voisi tavata suomalaisia, jotka eivät ole täällä
vain matkalaisia, vaan ovat syntyneet ja kasvaneet Moskovassa. Mikaelin
kirkon pappilassa tulin tuntemaan eräitä. Sain kuulla, että täällä oli
joku viikko sitte kuollut eräs vanha saksalainen pappi, joka Suomessa
syntyneenä osasi suomenkieltä ja 24 vuoden oloaikanaan Moskovassa
oli tullut suomalaisille varsin rakkaaksi. Hän oli auttanut köyhiä heidän
toimeentulossaan ja oli toimittanut heidän lapsensa saksalaiseen kouluun.
Tapasin muutamia sellaisia nuorukaisia. Moskovassa syntyneinä ja
kasvaneina oli kumma kuulla heidän puhuvan ihan selvää suomea.
Muutamat olivat käyneet jonkun kerran isiensä maassa. Suomalaisten
perheiden luku lienee noin satamäärä, monet ovat hyvin varakkaita,
kaikenlaisia ammattimiehiä, kulta- ja kelloseppiä. Olin kutsuttu erääseen
perheeseen, jossa minua kestittiin kuin sukulaista. Vaikkakin perhekieli
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on Suomi, tekee kaikki muu heidän kodeissaan venäläisen vaikutuksen.
Eikä kumma olekaan venäläisten kesken asuessaan.

— Aikovatko vielä kerta muuttaa Suomeen?

— Tuskin tulee muuttoa, kun täällä kerta on toimeentulo.

— Entä lapset, jäävätkö hekin tänne ikiajoiksi muukalaisten joukkoon,
kunnes vihdoin sulautuvat vieraaseen kansallisuuteen?

— Jumala sen tietää, mitä tekevät, olemme varoittaneet heitä
unohtamasta isiensä kieltä.

Moskovasta Kasaniin2

Rautatie Moskovasta Kasaniin on yksityisen yhtiön. Junien kulku
on hidasta, vähäpätöisimmilläkin asemilla viivähdellään. Huomautin
konduktöörille, eikö olisi syytä asettaa pikajuna näin pitkälle rata-
osalle. Hän mietti hetkisen, loi tiukan katseen naapukkalakkiini ja sanoi
välinpitämättömästi: — Minne teillä on kiire nuori mies? Niin tosiaan!
Jäin ajattelemaan hänen elämänviisauttaan ja aloin kotiutua junavaunussa.
Täällä ovat muutkin kuin kotonaan, varsinkin pitkämatkalaiset.
Kummakseni katselin, miten ihmiset olivat vapaita. Ukot tuolla
paitahihasillaan tarinoiden juovat teetä pitkin päivää. Tuolla loikoo
neitonen vatsallaan ja lukee romaania. Kengät hän on riisunut jaloistaan.
Rouvashenkilö, jonka kohtalo on antanut minulle seurakumppaniksi,
istuu päiväkaudet aamunutussaan, vähän väliä nukahtaen penkilleen.
Kaikki ovat kuin saman perheen jäseniä. Miehillä ja naisilla ei ole edes
eri makuuvaunua.

Olin onnellinen, että olin sattunut saamaan tämän rouvashenkilön —
Natalia Nikolajevnan — matkaseurakseni, sillä Kasanista kotoisin ollen
hän tiesi antaa paljon hyviä neuvoja asumukseen y. m. nähden vieraassa
kaupungissa. Sitäpaitsi hän tarkasti suojeli tavaroitani pistäytyessäni
silloin tällöin asemille nauttimaan hapantakaalia, paistettuja siansorkkia
tai muita venäläisiä herkkuja. Täällä ei voi matkustaa yhtä huolettomasti
kuin Suomessa, sillä tämän seudun ihmiset voivat helposti — tietysti
erehdyksestä — poistua vaunusta toisen paketti tai matkalaukku

kädessään. Jollei ole tottunut ystävällisesti korjaamaan tällaisia
erehdyksiä, voi helposti joutua puille paljaille.

Huomattuani, että olin päässyt suojelevien siipien suojaan, nukuin
ensimmäisen yön Moskovan monista nähtävyyksistä väsyneenä niin
sikeästi, että en olisi tuntenut, vaikka olisivat ottaneet minulta
umpisuolen. Siksi on vaikea kertoa, mitä yöllä tapahtui. Aamulla, kun
heräsin, huomasin ilokseni, että vielä olin samassa vaunussa ja että
matkakapineet kaikki olivat tallella. Matkustajista oli moni yön aikana
lähtenyt. Uusia naamoja oli joka puolella. Natalia Nikolajevna istui
ikkunan pielessä kastellen vehnäleipää teelasiinsa. Vieressäni yli-sijalla
nukkui tattari-ukko peitteenä kallisarvoiset turkit. Vaunun toisella sivulla
istui hänen tyttärensä kasvoillaan tuuhea, musta harso, jalassaan punaiset,
polviin asti ulottuvat saappaat, joiden varret olivat taitehikkaasti
koruompeleilla kirjaellut. Harson läpi häämöttivät sievät, sopusuhtaiset
kasvonpiirteet ja suuret, ruskeat silmät. Tattarittaren kieltää uskonto
näyttämästä vieraille kasvojaan.

Ukko alkoi hieroa unta silmistään. Näin hänen matkatamineistaan,
että hän oli varakas mies. Kertoi olevansa kauppias. Hänellä oli
haaraliike täällä jossakin radan varrella, pääkauppa oli Kasanissa,
sitäpaitsi hänellä oli myymälä markkinaviikkojen aikana Nichni-
Novgorodissa. Hän on kiinalaisen teen välittäjä.

Matkustajista, joista jo puolet ovat tattareja, huomaa lähestyvänsä
Itä-Eurooppaa. Radan varrella on silmänkantamattomia lumisia
tantereita. Harmaa taivaanranta hukkuu nietoksiin. Tuntikausiin ei näe
puuta, kiveä eikä kumpua. Mikä ääretön lakeus! Tuolla on lumessa
ikäänkuin musta rihma! Lähemmäksi tultua näkyy pitkä jono
kuormahevosia. Minne pyrkii tämä karavaani? En saanut selkoa, oliko
siinä maantie, vaiko vain lumeen tallattu tie. Miten suuri erotus onkaan
mukavasti lämpimässä junavaunussa matkustamisen ja tuollaisen kylmän
kyydin välillä. Ajatellessa niitä viimoja, jotka vinkuvat noilla aukeilla
mailla, katselen entistä suuremmalla kunnioituksella tattari-naapurini
komeata turkkia. Täällä on taivaan tuulilla tilaa tepastaa. Ymmärrän
venäläisten kirjailijain lumimyrskykuvaukset: “viimat vinkuvat kuin
villikissa, itkevät kuin lapsi, ulvovat kuin nälkäiset sudet.” Ymmärrän
myöskin sen tunteen, joka valtaa matkamiehen eksyessään tieltä
tuiskusäässä. Kerrotaan, ettei hän kuole kylmään eikä nälkään, vaan
kauhuun. Aina vaan lunta ja lunta niin kauas kuin silmä kantaa.
Luonnossa on vain kaksi väriä, jotka etäisyydessä yhtyvät: valkoinen
maa ja harmaa taivas.2 Turun Sanomat, 29. huhtikuuta 1911. Kirjeeseen liittyvä valokuva on sivulla 66.
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Tuolla on jokin musta pilkku tasangolla. Näkyy olevan jonkinlaisia
asumuksia, niinkuin muurahaiskekoja suuri joukko yhdessä ryhmässä.
Äärettömällä lakeudella, johon silmäni ei ole tottunut, näyttävät ne
perin pieniltä. Ne ovat ihmisasuntoja. Sen voin päättää kahdestakin
syystä, muutamista keoista nousee sininen savu (yksikään nykyään
elävistä eläimistä ei tunne tulen käyttöä), sitä paitsi kohoaa siellä
patsas, joka kaikesta päätellen on kirkontorni. Millaiselta tuntuisi
viettää talvea tuollaisessa kylässä? — Taas ei näe tasangolla muuta kuin
lunta taivaan rantaan asti. Muutamat kylät ovat lähempänä rautatietä.
Rakennusten seiniä ei näe nietoksesta, ainoastaan keltaiset korkeat
olkikatot. Mitä kansallisuutta niissä asuu on vaikea sanoa. Tuolla
tavoin ovat varmaankin esi-isämme ennen muinoin asuneet. Kukin
suku on muodostanut oman kylänsä. Silloisten elinkeinojen vuoksi oli
pakko heimon elää hajallaan. Toisella kyläkunnalla ei ollut toiseen
asiaa, paitsi kun lähdettiin sotaretkille tai käytiin neitosia ryöstämässä.
Vihollisten hyökkäyksien varalta oli kylän asumukset yhdessä ryhmässä.
Sitä paitsi oli ihmisten suojeltava itseään kaikenlaisilta pahanilkisiltä
pedoilta.

Asemat, joille juna silloin tällöin uskollisesti pysähtyy, ovat
enimmäkseen vähäpätöisiä ja tavallisesti sijaitsevat kaukana asutuilta
seuduilta. Punertavan ruskeat seinät ovat täynnä kaikenlaisia kirjavia
ilmoitustauluja. Yleisö asemasillalla on köyhää ja ryysyistä. Niin hyvin
miehet kuin naiset ovat lampaannahkoihin puetut. Jaloissa heillä on
tuohivirsut, muutamilla myös punertavat huopasaappaat. Herrasäätyisiä
näkee vain isommilla asemilla. Tavallisesti ne ovat maan virkamies-
perheitä. Miehillä on kaikennäköisiä uniformuja ja virkalakkeja. Naiset
ovat puetut yleiseurooppalaiseen tapaan. Kaikilla heillä on paslikat
niskassa. Asemayleisöön kuuluu myös joukko raajarikkoisia kerjäläisiä,
jotka piirittävät jokaisen matkustajan, joka asuu ylemmän luokan
vaunuista. Useilla pienillä asemilla juna pysähtyy kauvan ja kuitenkaan
ei ole yhtään tulijoita. Ahkerat teen juojat täyttävät miltei joka pysäkillä
teekannunsa kiehuvalla vedellä.

Aurinko alkaa laskea, taivas käy tummaksi kuin teräs, yhtäkkiä
ilma jäähtyy, tuntuu yön viluinen viima. Onnellinen, kenellä on lämmin
suoja, sillä tällaisina öinä ei lukuunottamatta tulta suitsevaa junaa näillä
lakeuksilla kulje kukaan muu kuin kuolema.

Ennen puoliyötä pysähtyy juna eräälle suurelle asemalle. Lähden
katselemaan asemaa, sillä pysähdysaika on tunti ja viisi minuuttia.
Äärettömän suuri ravintola on täynnä yleisöä. Mistä se on tullut, en

tiedä. Ainakaan junasta se ei ole tullut. Luultavasti ollaan asutuilla
seuduilla. Pitkä pöytä on täynnä koreita pulloja, viinurit juoksevat kuin
kilpa-ajossa ja korkit paukahtelevat toinen toistaan äänekkäämmin.
Asematalo on suuri kivitalo. Siinä on kirjakauppa ja hieno parturisali.
Korkeiden peilien edessä istuu upseereja parta vaahdossa. Neitoset
ravintolasalissa ovat puetut Pietarin tyyliin, korkean hatun alta näkee
tuskin muuta kuin muutama tuuma kapeita kengän korkoja. Ryhdyn
illastamaan ja odotan junan lähtöä.

Seuraavana yönä en nukkunut yhtä sikeästi kuin edellisenä. Heräsin
usein asemilta tulevien meluun. Kuulin, kuinka Natalia Nikolajevna
kaiken yötä taisteli matkustajatulokkaita vastaan, jotka yrittivät tunkea
tavaroitaan meidän yhteisille sijoillemme. Monasti oli ottelu sangen
kimakka. Tunnustan, etten itse olisi voinut pitää puoliani yhtä
urhoollisesti kuin hän. Venäläisillä on tapana tuoda mikäli mahdollista
kaiken matkatavaransa vaunuun, sillä pakaasimaksu on Venäjällä
verrattain korkea. Vaunuissa kyllä onkin tilaa koko lailla, mutta kaikkien
tavaraa on niihin mahdoton sijoittaa. Olen itse oppinut venäläistä
laskutaitoa sen verran, että pidin edullisempana Moskovassa antaa
kantajalle ruplan, jotta hän “laillisesti” sijoittaisi tavarat vaunuosastooni,
kuin että olisin mennyt maksamaan 4 ruplaa pakaasista, joista ehkä
puolet olisivat matkalla “erehdyksistä” kadonneet.

Venäjällä ei ole ollenkaan kumma jos näkee koirien kävelevän
vaunussa tai kuulee kukkojen kiekuvan toisen luokan hyllyltä. Mitä
sitte mahtaakaan olla kotieläimiä kolmannessa luokassa!

Aamupuoleen yötä nukahdin. Herätessäni oli kirkas päivänpaiste.
Maisemat olivat käyneet aaltoilevammiksi. Siellä täällä oli joen uomia
ja muutamia kauniita metsäisiä kumpuja. Pääasiallisin puulaji näyttää
olevan tammi. Ruskeat käpristyneet lehdet ovat vielä viime kesän
muistoja. Astun vaunusillalle hengittämään raitista kevätilmaa. Eilen
vielä oli talven tunnelma, mutta tänään on kevät kaikkialla ilmassa. On
kuin joet jo odottaisivat jäiden lähtöä ja harmaat tammet lehtiään ja
laululintuja. Hanget ovat kirkkaat, että silmiä huikaisee ja puiden
varjot ovat syvät, siniset.

Tattarikukko tulee keskustelemaan kanssani. Hän on erittäin
tiedonhaluinen. Suomesta hän on paljon kuullut puhuttavan, mutta
hänellä ei kuitenkaan ole aivan selvä käsitys Suomesta. Muun muassa
hän luulee, että Pohjois-Suomessa asuu samojeedeja.

— Onko suomalaiset hyviä kauppamiehiä?
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Nyökäytän hänelle päätäni, sillä huomaan, että hän arvostelee
kansaa yksin sen mukaan, miten taitava se on kaupanteossa.

— Minkä firman puolesta te matkustatte?

Vastaan hänelle, että firman nimi on Suomalais-ugrilainen Seura.

— Tekeekö se teekauppaa?

— Ei, tietääkseni!

Ikävä, sillä hän on puhtaan ja hyvän teen välittäjä.

Vähitellen tullaan eräälle asemalle, jolta on hankittava erityinen
piletti Volgan yli matkustamista varten. Volgan yli ei näet ole
rautatiesiltaa. Muutaman minuutin päästä pysähtyy juna. Matkustavat
tavaroineen siirtyvät keltaisiin rekiin, jotka takaa ovat varsin leveitä,
mutta edestä kapeat kuin lumi-aura. Volgan yli ajavat ajurit kilpaa.
Muutamilla on kaksi, muutamilla kolme hevosta valjaissa. Kymmenen
minuutin kuluttua ollaan toisella rannalla, jossa uusi juna on valloitettava.
Kukin kiirehtii etsimään itselleen ja tavaroilleen edullisimmat paikat.
Muuten ei ole mitään kiirettä, sillä minulle tuntemattomasta syystä juna
seisoo vielä puoli tuntia.

Katselen Volgaa jäisissä kahleissaan. Vangittunakin se herättää
kunnioitusta, sillä nuo syvät rannat, jotka se on aalloillaan murtanut
todistavat ääretöntä luonnon voimaa. Muutaman viikon päästä se purkaa
jäänsä. Kasanissa olen tilaisuudessa katselemaan sen kevätvoimaa ja
kuulemaan sen vapaudenlaulua.

Vähitellen alkaa juna jälleen pyöriä. Maisemat muuttuvat jonkun
verran. Metsiä, asumuksia näkyy usein. Olemme siis jo sivuuttaneet
nuo sanattomat lakeudet. Radan varrella olevat rakennukset kertovat
korkeammasta viljelyksestä. Kulttuurikehto, joskin itä-eurooppalainen
on yhä lähempänä. Suurissa, korkeissa ilmoitustauluissa on paitsi
venäläisiä arapialaisiakin kirjaimia.

Natalia Nikolajevna, joka ei enää ole samassa vaunuosastossa, tulee
jättämään jäähyväiset toivottaa menestystä opinnoilleni ja ilmoittaa,
että muutaman minuutin kuluttua tämä junaelämä jo loppuu. Pian
ajettiinkin yli Kasanin joen, jonka toisella rannalla on samanniminen
kaupunki.

Volgalta Kaamalle3

Volga, jota Venäjän kansa kutsuu äidiksi, aaltoilee jo vapaana ja
väljänä herättäen rannan eri sukuiset asukkaat ikäänkuin uuteen elämään.
Jäiden lähdettyä on vesi vielä mutaista, vasen niittyranta on kevättulvan
peitossa ja veden pinnalla liikkuu puun juuria, ruohoja ja kaikenlaista
roskaa, jota tuhatvirstainen virta Venäjän sydänsaloilta tuo mukanaan.
Laivaliikenne Astrakaaniin on ollut käynnissä jo viikon verran, jota
vastoin, Kaamalla kun jäiden lähtö on ollut hidasta, Permiin menevä
höyrylaivamme tekee talven jälkeen vasta ensimmäisen matkansa.

Sijoitettuani matkatavarani nousen kannelle katselemaan satamassa
kuhisevaa elämää. Ihmiset juoksevat ja huutavat, suuret kuormarattaat
jyrisevät ja avoimet raitiovaunut kulettavat kaupungista rantaan yhä
uutta kevätpukuista yleisöä. Jätetään jäähyväisiä, annetaan kukkia,
itketään ja suudellaan. Oli kansa mikä hyvänsä, samanlaiset tunteet on
sillä sydämessään. Laiturilla seisojat katselevat ikäänkuin kadehtien
niitä, jotka matkalle lähtevät. Volgan kevätvedet herättävät sen rantojen
kansoissa suuren matkustamisen kaihon.

Alus erkanee rannasta. Kasanin Kreml loistaa ilta-auringon valossa.
Muhametinuskoiset tattarit keräytyvät laivan kannelle iltarukousta
pitämään. Katselen heidän menojansa. He riisuvat päällyskengät
jaloistaan, poistavat nenäliinan taskustaan ja levittävät jalkojensa alle
kirjavan maton. He tahtovat esiintyä puhtaina Jumalansa edessä. Kaikilla
on kasvot käännettyinä Mekkaa, muhamettilaisten pyhää kaupunkia
kohti. Edempänä yksinään kumartelee mies, jolla on valkoinen vaate
pään ympäri kierretty. Se on merkkinä siitä, että hän on kerta elämässään
tehnyt pyhiinvaellusmatkan musulmannien pyhään kaupunkiin.
Puoliääneen rukoillen arapialaista rukousta he väliin seisovat katsellen
kämmeniään, väliin asettuvat polvilleen painaen silloin tällöin otsansa
laivan kanteen. Kuulen heidän monta kertaa toistavan sanoja: Allah on
Jumala ja Muhamet on hänen profeettansa.

Laiva, jossa matkustan, on suuri ja mukava, mutta rakenteeltaan
vanhanaikainen. Mahtavat, kummallakin kyljellä kiertävät siipipyörät
kulettavat sitä eteenpäin. Matkustajat väittävät, että tällainen alus on
ainoa Venäjän virroilla mahdollinen, sillä monasti kulettaa vesi mukanaan

3 Turun Sanomat, 1. kesäkuuta 1911. Kirje on päivätty 10.5.1911.
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suuret määrät hietaa, joten helposti moudostuu hyvinkin matalapohjaisia
paikkoja. Volgassa sellaisia on lukematon paljous. Yhtäkkiä hiljenee
vauhti, pysähdytään keskellä virtaa. Huomaan, että laivamme ottaa
eräästä kaspialaisesta aluksesta naftaa, jota se käyttää polttoaineenaan.

Katselen ihastuksella volgalaisia kevätmaisemia. Matala niittyranta,
joka on veden vallassa, näyttää toisin paikoin laajenevan ikäänkuin
suureksi järveksi. Pähkinä- ja pajupensaat kasvavat vedessä. Harvassa
on sillä puolen asuttuja seutuja. Oikeanpuolinen vuorena kohoava ranta
on sitä vastoin taajaan asuttu. Kylät ovat hyvinvoipia ja suuria, vaikka
asumukset tuolla ylhäisellä joki-äyräällä näyttävät perin pieniltä. Tällä
rannalla ovat myös useammat laiturit.

Ilta alkaa hämärtää. Kaukaisista kylistä tulet tuikkivat. Keitä niissä
asuu? Näillä seuduin on paljon eri sukuisia kansoja, tschuvasseja,
tattareja, tscheremissejä, mordvalaisia. Osa Suomen sukua on näille
etäisille rannoille sijoitettu. Mahdollisesti ovat meidänkin esi-isämme
kerta täällä Maamme-laulunsa laulaneet. Miksi ovat siirtyneet näiltä
viljavilta mailta Suomen suoperäisien metsien helmaan? Miksi eivät ole
jääneet virittämään Juhannus-tuliaan Volgan lauhkeille rannoille?
Tuijottelen myöhään yöhön hämärtyvästä ikkunasta. Kuinka mietinkin,
tunnen kuitenkin, etten mitenkään voisi vaihtaa synnyinseutuani. Suomen
valoisaa kesäyötä, johon lapsuudesta olen tottunut, ei täällä tunneta.
Eikä näillä puuttomilla mailla ole Suomen metsien tenhoa.

Istun yksinäni. Kaikki ihmiset ovat vieraita. Kielet, joita laivassa
kuulen ovat vieraita. Ainoa, jota hyvin ymmärrän on tuo yksitoikkoinen
surunvoittoinen laulu, jota kansa laivanruumassa kaiken yötä laulaa.
En tiedä, onko sävel tschuvassien, tattarien tai suomensukuisten kansain,
tunnen vain, että vieraiden sanojen alla itkee sama ihmissydämen
ikuinen ikävyys.

Aamulla kun astun hytistäni, on virta jo toinen ja maisemat ovat
jonkun verran muuttuneet. Ollaan Kaaman vesillä. Täälläkin on toinen
ranta toista paljon korkeampi. Hietaäyräällä on sametinhieno vihertävä
ruoho. Muutamin paikoin kasvaa harvassa kaunista mäntymetsää. Tuolla
on rantahieta vyörynyt alas niin, että puiden juurakot ovat paljaat.
Kaaman matala ranta on samoin kuin Volgan tykkänään tulvaveden
vallassa. Tuolla on vedessä komea koivikko, jonka urvut punertavat
päivänpaisteessa. Kuinka monta ihanaa kevätmaisemaa täällä olisikaan
taiteilijan kuvata!

Tullaan Vjatkajoen haaraan, jossa vedet väljenevät ja Kaama tekee
jyrkän käänteen. Oikeanpuolinen ranta käy yhä korkeammaksi. Toisin

paikoin rantarotkoissa loistaa vielä valkoinen lumi. Katselen rannan
lukemattomia kalastajia. Miten keveästi heidän veneensä liikkuvat!
Mahtavat olla kalarikkaat nämä Kaaman vedet. Tuolla kulkee suuret
karjalaumat laitumella ja kuitenkaan ei maassa vielä näy nimeksikään
ruohoa.

Laivamme poikkeaa vain suurimmille laitureille. Ranta-yleisö katselee
ihastuksella kevään ensimäistä airutta. He tietävät, että se tuo mukanaan
kesän ja elämän. Talvella on näillä etäisillä mailla täydellinen hiljaisuus.
Satamatyömiehet tuntevat suonissaan uuden veren kiertävän kantaissaan
laivasta suuria teekääröjä, sitroonatynnyreitä, mehiläiskekoja j. n. e.
Rannalla on rivissä pitkiä vilja-aittoja, joissa säilytetään kaupaksi
olevaa viljaa. Volgan ja Kaaman rantojen silmänkantamattomat vainiot
ovat nimittäin varsin viljavat. Maa on kivetön, tasainen, multa mustaa
ja mehevää. Tämän seudun valkoiselle nisulle eivät edes Amerikan
viljat vedä vertoja. Koko maailma tuntee näiden maiden vehnän maun.
Muutamat rakennukset jokiäyräällä ovat puistoineen ja torneineen komeat
kuin kuninkaan palatsi. Niissä asuu kesäisin Venäjän upporikkaita
viljakuninkaita.

Jelabugaan saavuttua alkaa ilta jälleen hämärtää, sähkövalot
sytytetään. Kaupungin tulet kuvastuvat Kaaman pintaan. Tuossa menee
ohitsemme laiva, jonka punaiset ja vihertävät lyhdyt pilkkopimeässä
yössä näyttävät varsin somilta.

Olen löytänyt mielenkiintoisen puhekumppanin, nuoren lääkärin,
joka kertoo seikkailuistaan Siperiassa. Muun muassa hän on asunut
Obdorskissa ostjakkien keskuudessa ja tuntee paljon heidän pakanallisia
menojaan. Hänen mielestään ei ole mitään maata ja valtakuntaa niin
intressanttia kuin Venäjä. Täällä jos jossain on hänen mielestään
kansatieteellä tutkittavaa. Siinä hän onkin oikeassa. Moittii länsi-
eurooppalaisia tiedemiehiä siitä, etteivät tunne kansatieteelle niin tärkeätä
kieltä kuin venäjä. Istuimme myöhään yöhön ruokasalissa kiehuvan
samovaarin ääressä.

Seuraavana aamuna sivuutamme Uralilta tulevan Kaaman sivujoen
n. k. Valkoisen joen. Ilma ei ole enää yhtä leuto kuin edellisinä
päivinä. Ufan puoleinen ranta on tuuhean metsän peitossa. Ilmassa
tuntuu raitis havupuiden tuoksu. Suomesta lähdettyäni näen ensi kerran
Venäjällä oikean metsän. Huomaan, että nuo silmänkantamattomat
aukeat tasangot ovat jo ohitse ja metsäiset maisemat alkamassa, jotka
jatkuvat yli Uralin ja peittävät suuren osan pohjoista Siperiaa.
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Yhtäkkiä alkaa ankara sade. Tumman veden pinnalla vesi hyppii
valkoisina helminä. Rannan harmaat kylät käyvät entistä harmaammiksi.
Muutaman tunnin kuluttua paistaa jälleen aurinko. Iloitsen siitä, sillä
seuraavalla laiturilla on minun noustava maihin ja alettava 80 virstainen
maamatka.

Staraja Kirga4

Kylä on vanhanaikuinen votjaakkikylä pienen Bui joen rannalla.
Toisella puolella jokea, jossa siellä täällä on venäläisiä uutisasutuksia,
kohoo korkeita mäkiä, joita paikkakuntalaiset kutsuvat vuoriksi.
Votjaakkikylän puolella sitä vastoin alkaa lakeus, ääretön, taivaan
rantaan asti. Itäpuolella on kaksi tsheremissikylää, joiden komeat
uhrilehdot opastavat tasangon taivaltajaa. Eteläpuolella asuu baskiirejä,
joiden aulojen keskellä kohoaa kapeat suippopäiset tornit, huipussa
kullattu puolikuu. Ne ovat muhamettilaisia minareettejä.

Nykyään elävät nämä erisukuiset kansat sovussa keskenään, mutta
entisinä aikoina oli yhtämittaisia verisiä otteluja. Vanhimmat asukkaat
täällä ovat baskiirit. Jo varhain saapuivat myöskin tsheremissit.
Sitävastoin votjaakit tulivat vasta n. 300 v. takaperin. Vanhukset
tietävät kertoa lapsilleen tarinoita noista rauhattomista ajoista. Kun
Vjatkan papisto väkipakolla yritti kääntää votjaakkeja kristinuskoon,
pakeni osa ja piiloutui tänne silloisen tuuhean metsän suojaan. Että
Permin läänin votjaakit todella ovat vjatkalaisia todistavat sekä sukunimet
että puheenparsi. Tsheremissit olivat auttaneet heitä anastaessaan
baskiirien maa-alueita.

Vaikkakin votjaakit silloin kunnialla selviytyivät ylivoimaisista
vihollisistaan, eivät he kuitenkaan ole voineet vastustaa baskiirien
muhamettilaista kulttuuria. Tosin ei ole heidän kylissään vielä metschetiä
(tattarilaista kirkkoa) eikä mullaa (tattaril. pappia) eivätkä naiset vielä
kulje kasvot peitossa, mutta monet merkit osoittavat, ettei sekään aika
liene aivan kaukana. Venäläinen vastavaikutus sitä vastoin on vähäinen.

Rakennukset, puvut, laulut ja tanssit ovat tattareilta lainattuja. Sitä
paitsi huomaa kielessäkin ynnä monissa uskonnollisissa menoissa
baskiirilaista vaikutusta. Venäläistä täällä on tuskin muu kuin raha ja
viina. Muhamettilainen vaikutus on osaksi ollut eduksi sillä muselman-
nien monet puhdistussäännöt ovat opettaneet kansaa siisteyteen. Jokaises-
sa tuvassa on ovipielessä suuri vaskinen pesuastia, jossa tupaantulija
viruttaa kätensä varsinkin ruualle ruvetessaan.

Kylä on rakennettu yhteen ryhmään. Rakennukset ovat rivissä kapeiden
kujien kahden puolin. Pihoja ympäröivät olkikattoiset ulkorakennukset
ainoastaan kyläkujan puolella on korkea lauta-aita. Portti, jonka päällä
on puinen katos, teljetään yöksi vahvoilla telkimillä. Päärivi, jonka pääty
on kujaan päin, on osittain kaksikerroksinen. Kummassakin päässä on
suuri tupa, joista toista käytetään vain juhlatilaisuuksissa vieraita kestitessä.
Siellä riippuu katon reunasta kaikenvärisiä koreita kankaan kaistaleita.
Peräseinällä on leveä laveri, jossa on paljon pehmeitä patjoja matkamiehen
päänalaksi. Toisessa tuvassa asustaa talon väki. Sen alla on vielä alistupa,
jossa on kaikenlaisia naisten työkaluja, värttinöitä ja kangaspuita. Siellä
ollaan päivät pitkät työn touhussa. Alistuvassa asuu myös votjaakkien
käsityksen mukaan talonhaltija (korka-murt), jolle sairauden sattuessa
annetaan musta lammas uhriksi.

Ennen elivät votjaakit etupäässä kalastuksella ja metsästyksellä,
nykyään on maanviljelyksellä etusija. Viljamaat ovat kylän ympärillä
kolmessa ryhmässä, yksi on rukiilla, toisessa kasvaa kevätviljat, kolmas
peltomaa on kesantona. Jokainen peltoryhmä on erikseen aidattu ja
siinä on kullakin perheellä eri lohkonsa. Sitä paitsi on kylällä yhteinen
karjan laidun, jossa karjat kulkevat yhteisen paimenen paimentamana.
Siellä näkee suuret määrät pitkävillaisia lampaita, vuohia, lehmiä ja
hevosia. Sikoja ei käytetä. Sekin tattarilaista vaikutusta! Hevosia on
sitä vastoin varsin runsaasti. Hepo onkin täällä ehkä tärkein kotieläin,
sillä paikkakunnan asukkailla on siitä sangen monipuolinen hyöty.
Paitsi ajo- ja työjuhtana käytetään sitä metsästykseen, sen liha nautitaan
jokapäiväisenä ravintona ja sen maito kirnutaan voiksi, jolla parhaita
vieraita kestitään. Sitä paitsi on hevonen jumalille otollinen uhrieläin.
Votjaakki-ukko nauroi makeasti meidän makuamme kun väitin, että
meikäläiset ihmiset pitävät lehmän lihaa hevosen lihaa maukkaampana.
Kylän rikkaimmalla miehellä on 3 vaimoa, 8 lehmää ja 36 hevosta.

Paitsi suurta karjaa on votjaakeilla kanoja, hanhia, kalkkunoita
ja kesyjä sorsia suuret joukot, jotka poikineen kuljeksivat kylän
kadulla kurkoittaen kaulaansa vastaantulijoille. Sitäpaitsi harjoittavat

4 Turun Sanomat, 1. kesäkuuta 1911. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla
73–74 ja 76–77.
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votjaakit ahkerasti mehiläishoitoa. Peltomaan laidassa olevaan
pensaikkoon on mehiläisten asunnoksi asetettu puunrungosta koverrettuja
kyynärän kokoisia pönttöjä. Votjaakit käyttävät mettä teen kera sokerin
asemesta.

Kuten mainittu on Permin läänin votjaakkien puku täydellisesti
tattarilainen. Miehillä on yllään pitkä kauhtana. Juhlahetkinä puku on
valkoinen. Päässä on muhamettilainen tebeteika, jota ei huoneessakaan
riisuta, jaloissa suuret niinipuun kuoresta tehdyt virsut. Naisten puku
on varsin kirjava. He rakastavat räikeitä värejä. Palmikkoon, joka
vanhoillakin riippuu selässä, on kiinnitetty rahoja tai muita kiiltäviä
helyjä. Samoin kuin miehillä on täysikasvuisilla naisilla aina päähine
päässään. Varsinkin juhlatilaisuuksissa käyttävät naiset paljon kalliita
koristuksia. Varakkailla on rinta suurten hopearahain ja helmien peitossa.
Hopearahoilla, helmillä ja valkoisilla näkinkengillä, joita ripustetaan
myös lasten vaatteisiin, vieläpä kehtoonkin, näyttää olevan suojeleva
merkitys. Luultavasti onkin useita koristuksia alkujaan alettu käyttää
taikauskoisista syistä.

Kansan sivistys on varsin alhaisella kannalla. Ainoastaan venäläisellä
kauppiaalla on jokunen kirja, sanomalehteä ei tule kenellekään. Tuskin
missään ovat votjaakit niin taikauskoisia kuin täällä. Pakanuus on
kaikkialla täydessä karvassaan. Pyhissä puissa riippuu uhri-eläinten
luita, joiden ympärillä korppiparvet rääkyen lentävät. Sellaista paikkaa
votjaakki katselee pelonsekaisella kunnioituksella eikä sitä milloinkaan
ilman uhria lähesty. Kylässä asuu neljä sukua. Kullakin suvulla on
omat pyhät paikkansa.

Vierasta matkustajaa katsoo kansa kummeksien. Uskovat, että
vieraalla ihmisellä on yliluonnollisia voimia. Varovaisesti sivuutetaan
vieras. Ainoa tervehdyssana, jota kansa käyttää on: “mihinkä menet!”
Eli toisin sanoen: “elä vaan meille mene!” Rukouksissaan he pyytävät,
että jumalat varjelisivat heidän lapsiaan ja karjojaan vieraan silmiltä.

Saapuessani kylään oli vaikea saada yösijaa. Ei kukaan voinut
käsittää, miksi minä oikeastaan tulin. Vaikea on sanoa, että tulin heitä
ja heidän menojaan tutkimaan. Sanoin, että keisari on lähettänyt, sillä
hän tahtoo tietää miten votjaakit asuvat. Vihdoin venäläisen kauppiaan
avulla sain itselleni asunnon. Talo on varakas ja vanhin poika on
“sivistynyt” ihminen, hän näet on ollut sotaväessä. Naapurissa on
myös sivistynyt virsuntekijä, joka varsin usein tahtoo vierasta puhutella.
Ensin hän väitti, että olen jaapanilainen vakooja, joka on miesvoimalla
karkoitettava. Hän vaati minulta paperia, jossa olisi keisarin nimikir-

joitus. Itse hän kuitenkaan ei osaa kirjoitusta lukea. Sanoi, että jos
keisari olisi minut lähettänyt, olisi hän varmaan antanut mukaan pari
henkivartiaa. Vihdoin sain hänet kuitenkin uskomaan, etten ollut
japanilainen enkä vakooja ja niin meistä tuli hyvät ystävät. Vielä kolman-
nenkin sivistyneen ihmisen tulin tuntemaan, joka sotaväessä ollessaan oli
palvellut Suomessa ja siitä osituksena näytti minulle penninrahaa sekä
mustunutta, tyhjää tulitikkulaatikkoa, jossa oli suomalainen tehtaanleima.

Vähitellen aloin päästä kansan suosioon, niin ainakin itse arvelin.
Kauppias varoitti minua luottamasta kansaan. Missä kuljin kerääntyi
suuret joukot ihmisiä ympärilleni kysellen ja kummeksien. Koetin
urkkia heiltä kaikenlaisia tarpeellisia tietoja. Selitin, että suomalaisilla
ja votjaakeilla on ennen muinoin ollut sama kieli ja sama uskonto.
Mainitsin heille muutamia kielellisiä yhtäläisyyksiä. Ja niin he
luottamuksella kertoivat uskomuksiaan vähän väliä tiedustellen,
uskotaanko Suomessakin niin. Tehdäänkö Suomessakin sadetta samoin
kuin täällä? Täällä kerätään kuraa, heitetään seiniin, ikkuniin ja ihmisiin
ja pian sen jälkeen tulee sade. Muutamilla on tapana myös jokirannassa
kastella toinen toisiaan. Ei aina kuitenkaan tule sade. Onko ehkä
suomalaisilla luotettavampia keinoja? Ja tehdäänkö Suomessakin tuulta
viheltämällä? Paljon he tahtoivat kuulla Suomen votjaakeista. Ase-
tetaanko Suomessakin uhrieläinten nahat ja luut puihin?

Neitoset näyttivät koristuksiaan ja kyselivät Suomen neitosista.
Onko heillä rinnassaan ehkä enempi rahoja, punaisia lasihelmiä ja
valkoisia näkinkenkiä? Kuinka varhain Suomen neitoset menevät
miehelle? Ryöstävätkö miehet Suomessa vaimonsa, vaiko rehellisesti
maksavat heistä määrätyn summan morsiamen vanhemmille? Mitä
Suomessa maksaa morsian? Täällä maksaa 40–50 ruplaa hyvä ja
ahkera vaimo. Miksi ette tuoneet vaimoanne mukananne? — Kysymyksiä
sinkosi joka puolelta. Uhripappi uteli, millaisessa puvussa kansa
Suomessa kokoontuu kesäisiin uhrijuhliin. Onko Suomen uhripapilla
päässään valkoinen lakki? J. n. e. Jokaisessa tuvassa puhuttiin Suomen
votjaakeista.

Elämä tuntui mielenkiintoiselta. Kävin vieraisilla useissa vot-
jaakkituvissa, kaikkialla kestitsivät teellä ja valkoisella leivällä. Ukot
antoivat minulle arvokkaita tietoja ja paljon uhrijuhlia oli odotettavissa.
Mutta silloin kääntyi myötäinen onni. Keväiset päivät olivat kylmiä ja
votjaakkien uhreista huolimatta ei kesää kuulunut. Eräänä yönä alkoi
sataa lunta niin, että maa oli aivan valkoinen. Sellaista ei ollut sattunut
kymmeniin vuosiin ja ukot olivat hämillään. Viisaat kokoontuivat
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tuumimaan, mitä on tehtävä, missä on syy ja millainen uhri ehkä on
tarpeen. Sain tietää, että useimpien mielestä syynä kesäiseen lumeen
tuloon oli Suomen votjaakki, joka eräänä päivänä oli käynyt kaikissa
pyhissä lehdoissa uhria antamatta. Vainajat ovat närkästyneet ja täten
kovasti kostavat. Yksimielisesti päätettiin, että vieras on hetimiten
karkoitettava.

Seuraavana päivänä saapui luokseni kaksi arvokkaan näköistä ukkoa
ja pyysivät minua poistumaan kylästä, sillä viipymiseni voisi aiheuttaa
votjaakeille uusia vitsauksia ja minulle itselleni kiihtyneen kansan
vihat.

Itäeurooppalainen maantie5

Ei ole maantie täällä Ufan läänissä Suomen maantie. Tiepohja on
tumma ja surullinen ei keltainen ja iloinen kuten Hämeessä. Ei ole
telefoonipylväitä tienvierellä, eikä niiden langoilla laulavia pääskysiä; ei
ole ojaa sen sivussa, ei ojan takana sammaltuneita kiviä eikä harmaata
riukuaitaa. Kulje kuinka pitkälle tahansa, ei kukaan laske askeleitasi, ei
koskaan kohoa tien poskessa valvovaa pylvästä, joka vakavana sinulle
sanoo, niin ja niin paljon olet kulkenut ja niin ja niin paljon on vielä
jäljellä. Täällä saat uskoa petollista kyytimiestä, joka sanoo, miten häntä
haluttaa tietäessään joka virstapätkältä saavansa 6–8 kopekkaa.

Ja kuitenkin matkustaminen täällä tuntuu ensikertalaisesta mielenkiin-
toiselta. Maisemat eivät juuri suurinkaan vaihtele, mutta kylät ja niiden
asukkaat muuttuvat miltei joka tuntimatkan päästä. Aja kymmenen
peninkulmaa, sillä matkalla kyytimiehesi puhuvat jo 6–7 eri kieltä.

Tuossa tulee vastaan pitkä jono kuormahevosia. Ajurit ovat puettuja
pitkäkauhtanaiseen tattaripukuun. Muutamat nukkuvat kuormallaan.
Vankkureissa, jotka nostavat maasta melkoisen pölyn, on kaikissa
paksut puu-akselit, joiden päät ovat vahvasti tervattuja. Varta vasten on
jokaisen matkamiehen mukana tervapytty riippumassa. Hevosten kaviot
ovat kengittä, sen huomion olen tehnyt jo ennen useat kerrat.
Kyytimieheni votjaakki sanoo vastaantulijoiden olevan tsheremissejä ja

puhuttelee heitä tattarin kielellä. Tattarien kieli täällä on yleisenä
sivistyskielenä. Sanoo miesten menevän markkinoille hamppuja
myymään, sillä ne ovat nykyään hinnassa.

Tsheremissejä ne todella olivat, tuolla on mäen alla tsheremissikylä.
Kylän nähdessään nousee kyytimies seisaalleen ja karauttaa hevoset
täyttä laukkaa mäkeä alas. Täällä ajavat kyytimiehet aina kylän läpi
ääretöntä kyytiä. Luokkaan ripustetut suuret kulkuset kimajavat niin,
että korvia särkee. Ajetaan yli sillan, joka on rakennettu aivan veden
rajaan ja paksulta oljilla päällystetty. Kylän läpi kulkee leveä, sileä
katu, jonka varrella olevat talot ovat tavallista siistemmät ja kertovat
matkailijalle, että kylässä asuu hyvinvoipaa väkeä. Jokaisen talon
päätyyn on veistetty muhamettilainen puolikuu. Sitä käyttävät
itäeurooppalaiset kansat amulettinaan, kuten länsieurooppalaiset ristiä.
Pihoissa on pitkiä seipäitä, joiden nenissä on linnunpesiä. Siinä kaunis
piirre seudun asukkaista, sillä näillä metsättömillä mailla ei lintuparoilla
ole kunne laskea levähtämään, minne rakentaa pesänsä. Sen vuoksi ei
täällä tapaa Suomen laululintuja. Yhtäkkiä pysähtyvät hevoset, raskas
portti aukenee, ollaan tsheremissitalon pihalla.

Kulkusten äänet kuultuaan kiiruhtaa talon väki kuistille tulijaa
kurkistelemaan. Isäntä puhuttelee kyytimiestä votjaakin kielellä ja
saatuaan tietää, että vieras herra teetä juotuaan täällä aikoo vaihtaa
hevosia, pyytää hän venäjän kielellä minua astumaan tupaan. Hän on
kielitaitoinen mies tämä isäntä. Paitsi omaa kieltään hän haastaa
votjaakkia, tattaria ja venäjää. Olen pannut merkille, että missä votjaakit
ja tsheremissit asuvat rinnan, puhuvat viimeksimainitut sujuvasti myös
votjaakin kieltä, jota vastoin votjaakit osaavat vain harvoin tsheremissiä.
Se johtunee siitä, että tsheremissit yleensä ovat vilkkaita; votjaakit ovat
hidasluontoisia. Votjaakit eivät silti aina ole tsheremissejä tuhmempia.
He punnitsevat asiaa useammalta puolelta kuin viimeksimainitut.

Maksan kyytimieheni ja astun tupaan. Emäntä pyytää minua istumaan
perälaverille asetetulle koreaneuleiselle patjalle. Samovaari on kie-
humassa, lattia on lakaistu, pöytä katettu ohukaisilla ja naiset ovat
juhlapukimissa. Tänään on perjantai tsheremissien pyhäpäivä. Naiset
näyttelevät kutomiaan kankaita ja neulomiaan ompeleita. Lapsella,
tytöllä, nuorella vaimolla ja vanhalla eukolla on kuillakin oma kuosinsa.
Miten paljon tsheremisseillä onkaan omia ompele- ja kangasmalleja,
joita ei tapaa ympäri asuvilla kansoilla! Siinä todistus tsheremissien
muinaisesta kulttuurista.

5 Turun Sanomat, 22. kesäkuuta 1911. Kirjeeseen liittyvä valokuva on sivulla 82.
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Pian on valjaissa hevoset, kaksi kaunista, valkoista, toisella on
varsa vieressään. Varsan kaulassa on punainen lanka. Kyytimies selittää,
että esiisillä oli tapana sitoa punainen lanka tai raudanpala nuoren
elikon kaulaan suojaksi pahoja silmiä vastaan. Nykyinen polvi seuraa
heidän esimerkkiään. Toista hevostaan kutsuu kyytimies kirgiisiksi,
sanoo sen kirgiisiltä ostaneensa. Ajetaan hurautetaan kylän läpi. Talojen
seinustalla istuu paljon koreapukuista yleisöä. Kylän sivulla tien vieressä
on kauniilla paikalla hautausmaa. Koivun oksista riippuu punaraitaisia
pyyhinliinoja, kuolleille omistettuja. Aidan vieressä, portin pielessä on
kasa äsken kuolleen ruumisarkun latuja sekä puku- ja sänkyvaatteita.
Tsheremisseillä on tapana kantaa kaikki, mikä on ollut kuolleen
kosketuksessa hautuumaalle. Muutamien hautojen ympäri on rakennettu
puinen kehä.

Kaksi virstaa kylästä on viljavainioiden keskellä tuuhea metsikkö.
Kysymättä arvaan, että se on tsheremissien pyhä lehto. Maantie kulkee
aivan läheltä sen ohi. Puut ovat ijänikuisia paksuja tammia ja niinipuita.
Muutamat ovat jo sortuneet maahan. Sieltä ei tsheremissi, oli puun
puute miten suuri tahansa, tuo tikkua kotiin. Kyytimies kertoo, että
joku vuosi takaperin eräs tattari oli alkanut yöllä puuta hakata, mutta
muutaman iskun jälkeen hän kaatui kuoliaana maahan. Useiden puiden
alla on nuotiotulen jälkiä, sellaisten puiden ympäri on kierretty veitsellä
kirjaeltu niinipuinen uhrivyö. Vyössä kiiltää valkoinen tinaraha.
Muutamissa korkeissa puissa riippuu yläoksissa uhrieläinten nahkoja,
varsinkin hevosten. Päätä, kavioita ja häntää ei ole nahasta irroitettu.
Lehdossa toimittavat tsheremissit suuria suku-uhreja kerta vuodessa
kesällä. Useat lähikylät ottavat niihin osaa. Lehdon laidassa on kapea
puro, josta nousee lentoon kolme joutsenta. Linnut ovat majesteetillisen
komeita, valkoiset siivet välkkyvät päivän paisteessa. Silmäni ihailevat
niiden lentoa, ne eivät ole menettäneet vapauttaan, kuten meikäläiset
joutsenet, ne lentävät korkealle yli maantien, kohti aurinkoa. Joutsenia
ei täkäläinen kansa koskaan pyydystä. Se pitää niitä pyhinä lintuina.

Vankkurini vyöryvät yli mäen, tsheremissikylä uhrilehtoineen jää
sen taakse. Pian ollaan notkon pohjassa ikäänkuin padassa, sillä joka
puolella kohoaa korkeita kumpuloita. Tämä pata ei kuitenkaan ole
mikään tavallinen paistinpannu, sillä sen pohjan läpimitta kuuluu olevan
8 virstaa. Laskeudutaan yhä alemmaksi. Notkon pohjassa on
pähkinäpuinen viidakko. Tuolla tulee tietä myöten kolme ratsastajaa.
Niillä on kullakin pyssyt selässä. Kyytimieheni selittää niiden olevan
baskiireja. Sellaisia herroja ei ole hyvä kohdata ainakaan hämärän

aikana. Kyytimies karauttaa hevosensa lentoon, kaivan esille revolverin.
Vähän matkan päähän meistä he pysähtyvät. Tumman ruskea naama,
pikimusta parta ja lumivalkoiset hampaat kiiltävät. He katselevat
tavaroitani ja puoliääneen haastelevat keskenään. Tunnen hiljaisen
jännityksen sydämessäni, se kuitenkin pian karkkoaa nähdessäni, että
joku matkustaja kolmivaljakolla ilmaantuu vastaiselle mäelle. Kysyn
kyytimieheltä, keitä ne ovat nuo ratsastajat ja miksi niillä on pyssyt
selässään. Hän naurahtaa ja sanoo niiden olevan metsästäjiä. Metsää ei
kuitenkaan lukuunottamatta muutamia uhrilehtoja ole missään näkyvissä.

Ylemmille maille tultua näkyy jälleen edessämme avarat näköalat.
Aukealla tasangolla on kolme baskiirikylää aivan lähellä toisiaan. Tie
kulkee laajan laitumen poikki, jossa karjaa kaikenlaista kuljeksii.
Enimmäkseen on siinä hevosia ja lampaita. Lampaat ovat pitkävillaisia,
valkoisia, varsinkin selkävillat ovat valkoisia kuin lumi. Niitä paimentaa
nuorukainen, jolla on yllään pitkä valkoinen mekko ja kädessään
piiska, varsi tuskin puolta kyynärää pitkä, mutta siima 3–4 syltä.
Jokaisessa kylässä kohoaa minareetti, huipussa selällään oleva uusikuu,
joka todistaa, että Muhametin oppi on täällä saavuttanut jalansijan.
Sillan korvassa tuossa kirkon juurella on papin asunto pienessä puistossa.
Vihreän portin päällä on kuun kuva. Kysyn kyytimieheltä, missä
yliopistossa tämän seudun papit päättävät opintonsa, ja saan tietää, että
heidän sivistyksensä on ainoastaan se oppimäärä, jonka he omaksuvat
kylän kolmivuotisessa koulussa. Kaikissa kolmessa kylässä ovat kirkot
samaan tyyliin rakennetut, kapeat ruohonvihreät tornit kohoavat kirkon
keskeltä, alttarin puoli on aina etelään päin.

Äärimmäisessä kylässä aijon yöpyä. Ei haluta lähteä kylättömälle
taipaleelle yön selkään. Aurinko ei tosin vielä ole laskenut, mutta heti
kun laskee, yllättää pimeys, sillä täällä ei ole Suomen valoisaa kesäyötä
eikä edes hämärää iltapuhdetta. Käsken kyytimiehen etsimään itselleni
yösijan ja hän tietääkin sellaisen ehdottaa. Kohta olen kapineineni
avarassa baskiirituvassa.
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Tattarikylässä6

Tänään on markkinat ja kansaa kaikenlaista on kokoontunut
tattarikylään. Avaran kadun laidassa on kauppatelttoja, joiden kylteissä
prameilee räikein värein suuria arabialaisia kirjaimia. Missä on teetä ja
sokeria myytävänä, missä lankoja ja naisten koristuksia, missä kankaita
ja niinivirsuja, kuka ostaa kuormittain hamppuja kulettaakseen niitä
jälleen suuremmille markkinoille. Joka kojussa on elämää ja kiirettä,
tingitään ja torutaan. Kaikkialla kiiltää kuparinkarvaisia kasvoja, hiki
juoksee pitkin miesten puhtaaksi ajettua päälakea ja likainen tiubeteikka
on kuin veteen kasteltu.

Äärimmäisenä kadun kulmassa on leipurin koju. Siellä on
rinkelinauhoja, punaisilla koristuksilla päällystettyjä valkoisia leivoksia,
tavattoman paksuja kakkuja ja kaikkea muuta maallista hyvyyttä, joka
on omiaan nostamaan veden matkamiehen kielelle.

Kojun edessä seisoo rivi hymyileviä neitosia. Pääliinan alta, joka on
syvään silmille vedetty ja sivukulmista leuvan alle sidottu, näkyvät
kapeat valkoiseksi puuteroidut kasvot. Hameet, jotka ulottuvat polviin
asti ja joihin on kudottu liljojen ja ruusujen ja tulikukkien kuvioita,
heiluvat tuulessa. Ne ovat tattarikaunottaria, jotka ilkkuen tirkistelevät,
mitenkä kauppaa tekevä poikanen hermostuneena taistelee herkeämättä
kymmeniä kyyhkysiä ja satojatuhansia kärpäsiä vastaan, jotka maksutta
tahtovat anastaa hänen omaisuutensa.

Ilma on rasittavan helteinen. Aurinko paahtaa kuin sulatusuuni. Sen
säteet putoilevat kuuman tuhan tavalla kadulla hyöriviin ihmisiin,
telegoihin ja kuormavankkureihin, jotka joka puolelta kulkijan piirittävät.
Silloin tällöin tulee tuulenvihuri, joka vinhasti kiertäen nostaa maasta
tummaa hiekkaa kapeana patsaana satojen metrien korkeuteen.

Turhaan ei ole tässä kylässä markkinoita pidetty. Rakennukset ovat
tavallista uhkeammat, varsinkin tuo tuossa, jossa on komea portti,
auringonkukkaveistoksilla kirajeltu, ja jonka pihalla on paljon miehiä
ja hevosia. Kuuluu olevan pohattakauppiaan talo. Päärakennus on
kaksikerroksinen, alemman kerroksen kadulle päin oleva seinä on
ilman ikkunia ja ylemmässäkin osastossa ovat ne keltaisilla uutimilla
verhotut. Tarkoitus on suojella kotia vieraan silmiltä, varsinkin vaimonsa

pitää tattari yksinomaisena kalleutenaan, jota ei perheväkeen kuulumat-
tomille näytetä. Siksi eivät naiset yleensä ota osaa ulkotöihin. He
istuvat kammioissaan koreilla patjoilla ja neulovat itselleen alati uusia
pukuja isäntäänsä hurmatakseen.

Kuulen väkijoukosta jonkinlaista soittoa ja näen ihmeekseni pienen
gramofoonin, jossa on äärettömän pitkä, vihreä torvi. Kauppias on
hyvällä tuulella ja huvittelee kansaa. Suuria ja pieniä tunkeutuu
kuuntelemaan soittoa seisten suut auki, päätään puistaen tahtomatta
uskoa korviaan. Kone kaikesta päättäen tekee täällä ensimäistä
voittokulkuaan. Sävel on tattarilainen tanssi, kuuluu rummutusta ja
kimakkaita vihellyksiä. Kaksi poikaa alkaa pihalla tanssia tahdin mukaan.
Kädet lanteilla he asettuvat vastatusten tömistäen maata jaloillaan,
vähän päästä he kyljetysten sivuuttavat toisensa iloisesti hihkuen.
Tattareilla kuuluu hyvään tapaan, että ainoastaan miehet tanssivat.
Kaikessa, ihmisissä ja asunnoissa, tanssissa ja soitossa on outo, itämainen
leima.

Astun kadun yli, sillä mullah muhamettilainen pappi pyytää minua
luokseen. Olen kerta ennenkin ollut hänen luonaan. Hän onkin ainoo
tuttavani tässä kylässä. Tuolla hän seisoo kuistilla ja hymyilee nojautuen
pitkään vihreään sauvaan. Hänellä on yllään vaaleasta miltei harsomai-
sesta kankaasta tehty vilpoisa mekko ja jaloissaan äärettömän avarat
valkoiset hamemaiset housut. Niiden rinnalla ameriikkalaiset kapeat
hamehousut ovat todella muotihulluus. Päässään hänellä on arvonsa
mukainen päähine n. k. tschalma, pitkä, kapea, moninkerroin kierretty
valkoinen liina.

Hän tervehtii minua ystävällisesti tarttuen tarjoamaani käteen
molemmin käsin, johdattaa minut kapeita portaita myöten ylistupaan,
heittää lattialla oleville matoille paksun pehmeän tyynyn ja vaatii
vierasta istumaan. Samassa hän juoksee alistupaan hommaamaan
samovaaria. Huoneessa ei ole yhtään pöytää eikä tuolia. Näen avoimesta
ovesta toisesta tuvasta tattarittarien uteliaina kurkistelevan. Yleisen
tavan mukaan ne eivät tule vierasta tervehtimään. Ne ovat tämän
tattaripapin vaimoja. Jo viime kerralla käydessäni tulin tietämään ettei
ystäväni, joka kaikesta päätellen on varakas mies, ole halveksinut
pyhän oppikirjansa koraanin lausetta: “valitkoon kukin itselleen
aviovaimoja naisista, jotka häntä miellyttävät kaksi, kolme eli neljä”.
Aviovaimoja saattaa siis olla ainoastaan neljä, mutta jalkavaimoja
miten suuri luku hyvänsä. Kuinka erilainen onkaan ihmislasten kohtalo!
Naapurikylässä valittaa venäläinen pappi, että hänen armaansa kuoli jo6 Turun Sanomat, 16. heinäkuuta 1911.
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muutamien kuherruskuukausien jälkeen eikä hän uskontonsa mukaan
enää milloinkaan saa mennä naimisiin. Ja mies on vielä parhaissa
voimissaan. Tekisi mieleni ehdottaa, että tämä tattaripappi antaisi
venäläiselle yhden kolmesta vaimostaan. Luultavasti ei hän sitä
kuitenkaan tekisi, päinvastoin näyttää siltä, kuin hän vielä aikoisi lisätä
perhettään. Nuorin vaimoista, jolla riippuu korvissa suuret hopeaiset
uudenkuun muotoiset korvarenkaat, on varsin viehättävä. Mullah sanoo
hänestä maksaneensa 320 ruplaa. Vanhin naisista, jolla on mustaksi
maalatut hampaat, on kovin paksu ja pöhöttynyt, eikä keskimäinenkään
ole varsin puoleensa vetävä.

Mullah heittää täkin tapaisen maton eteeni lattialle ja pian tulee hän
jälleen hikipäässä touhuten kantaen käsissään suurta samovaaria, jonka
hän asettaa matolle. Saatuaan kaikki kuntoon istuu hän mukavasti
lattialle jalkojensa päälle kuten räätäli pöydällään. Keskustellaan
markkinoista, pitkästä poudasta ja muhamettilaisten uskonnollisista
menoista ja käsityksistä. Vähänväliä palaa mullah ylistämään uutta
asuntoaan, jonka hän muutama kuukausi sitte on saanut valmiiksi:

— Eikö se kaikin puolin ole ajan mukainen?

Nyökäytän hänelle päätäni ja hän yhä enemmän sitä ylistää. Eivät
olisi ymmärtäneet rakentaa, jollei hän itse olisi antanut tarkkoja ohjeita.
Tämä tässä on hänen työhuoneensa. Se on valoisa, siinä on kolmella
seinällä pieniä ikkunoita. Etelään päin olevien ikkunain eteen on
lattiaan tehty kohoke, jossa on päälikkäin eri värisiä mattoja. Siinä
mullah “työskentelee” s. o. rukoilee 5 kertaa päivässä.

Kysyn häneltä, saako muhametinuskoinen rukoilla jumalaltaan, mitä
asioita tahansa. Hän hymyilee tyhmää kysymystäni:

— Ei tietenkään! Maallisia asioita, kuten elannon huolia, ei sovi
ottaa puheeksi. Sitä paitsi kaikki rukoukset ovat valmiita profeetan
ajoilta, mitään tilapäisiä rukouksia ei ole.

Ymmärtääkö kansa arabialaisia sanoja, joita se rukouksissaan hokee?

— Luonnollisesti ei, eikä ole tarvis ymmärtää.

Saavatko naiset milloinkaan rukoilla?

— Hän nauraa makeasti, että vatsa keikkuu hänen sylissään, iskee
silmää, vaihtuu vakavaksi ja sanoo ettei nainen ole luotu niin pyhää
tarkoitusta kuin rukoilemista varten.

Hän kaataa teetä leveäpohjaisiin kuppeihin ja alkaa jälleen ylistää
asuntoaan. Nurkassa on kaivonkehän tapainen kohoke, jonka keskellä

on suuri ympyräinen reikä. Nähdessään, että sitä kummastelen, alkaa
mullah selittää, mitä varten se on olemassa. Sen sisässä on vettä ja siinä
hän pesee jalkansa joka kerta kun ryhtyy rukoukseen. Toisessa nurkassa
on tavattoman suuri messinkinen pesuastia. Se on käsien pesua varten.
Käsiä ja jalkoja varten ei saa käyttää samaa astiaa eikä pyyhinliinaa,
sillä siinä tapauksessa rukous olisi arvoton. Mitään jumala ei
muhametinuskoisilta niin vaadi kuin, että jumalanpalveluksessa
noudattavat määrättyä järjestystä.

Yhdellä seinällä on muutamia moskeain kuvia sekä Mekkan musta
pyhä kivi. Mullah selittää, että kivi oli alkujaan valkoinen silloin, kun
jumala heitti sen paratiisista maan päälle. Sen jälkeen on se vähitellen
aikojen kuluessa mustunut syntisten ihmisten suudelmista. Jokaisen
Mekkaan vaeltavan on sitä suudeltava, silloin synnit siirtyvät ihmisestä
kiveen ja jumala ei siitä päivin niitä hänelle lue. Pyhiinvaeltajat kertovat
Mekkan kivestä ihmeellisiä asioita, muun muassa he väittävät, ettei
kivi ole maassa, vaan näkymättömät kädet pitävät sitä ilmassa maanpin-
nan yläpuolella. Sellaisena on se taulussakin kuvattuna. Maa ja taivas
ja tähdet häviävät kerta, vakuuttaa mullah, mutta Mekkan pyhä kivi ei
koskaan häviä.

Mitään muuta puheenaihetta antavaa ei huoneessa ole lukuun ottamatta
korkeaa kasaa pehmeitä patjoja ja polstareita eräällä sivuseinällä, jotka
yöksi levitetään lattialle sekä suurta lapsilaumaa, joka likaisin naamoin
sormet suussa seisoo ovipielessä.

Yhtäkkiä hypähtää mullah pystyyn ja kysyy, olenko halukas näkemään
hänen metsheettiään, tattarilaista kirkkoa. Hän poistuu hetkeksi ja
palaa pian suuri avainnippu kainalossaan. Astumme pienen puron yli,
jonka toisella rannalla on tattarikylän pyhättö. Etehisessä on kengät
riisuttavat, sillä maasta tullut pöly saastuttaa temppelin. Nainen ei
missään tapauksessa saa pyhättöön astua. Nousemme korkeita portaita
ja astumme avaraan saliin. Metsheetti ei missään suhteessa eroa niistä,
joita ennen olen ollut tilaisuudessa näkemään. Lattialla on punainen
kapea matto, joka kulkee ovesta perälle asti. Tattarilaisessa pyhäkössä
ei ole suurinkaan nähtävää, siellä ei ole minkäänlaisia kuvia, eikä
symbooleja lukuunottamatta tornin huipussa olevaa uudenkuun kuvaa.
Kun kansa perjantaina, tattarien pyhänä päivänä, saapuu rukoilemaan
tuo kukin rukousmattonsa mukanaan, jonka hän pyhän toimituksen
ajaksi levittää lattialle jalkainsa alle.

Pääasiallisin osa jumalanpalveluksesta on pesut ja rukous ynnä
vuosittainen yhden kuukauden paasto, jota muhamettilainen hurskas
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tarkoin noudattaa. Se sattuu joka 13 kuunkerros ja vaihtelee siis
vuosittain. Tänä vuonna se kuuluu olevan elokuun tiennoissa. Koko
kuukauden aikana, jota muhammettilaiset kutsuvat “ramazan”, ei syödä
eikä juoda auringon ollessa taivaalla. Ainoastaan yöllä voidaan nauttia
ravintoa. Kuuman kesän aikana on mainitun paaston noudattaminen
varsin tuskallista, ymmärtäähän sen, kun esim. pellollaan ahertava
työmies ei saa nauttia vesipisaraa väsyneen ruumiinsa virkistykseksi.
Ramazan paaston päätyttyä onkin muhametinuskoisilla suurin ja iloisin
juhlansa. Muita vuotuisia uskonnollisia juhlapäiviä on ainoastaan ani
harvoin, tuskin ollenkaan.

Sitä vastoin maanviljelys- ynnä muita maallisia juhlia on varsin
runsaasti. Sellaisina päivinä ymmärtävät tattarit huvitteleida, sillä he
ovat älykästä, iloista ja vierasvaraista kansaa.

Uhrivuorella7

Eivät ole olleet ilman makua ne votjaakki-isät, jotka tälle vuorelle
ovat uhrilehtonsa laatineet. Pyhättö tosin itsessään ei suurinkaan eroa
votjaakkien muista pyhistä metsiköistä: vanhuuttaan kallistunut kapea
portti, puoleksi lahonnut puinen aitaus ja sen sisässä iänikuisia tammia
ja niinipuita, joista muutamia syysmyrskyt ovat rajusti runnelleet —
sellainen itse pyhättö, mutta näköalat sieltä kerrassaan verrattomat.

Vuori on korkeakumpuinen, kivetön ja uhrilehtoa lukuunottamatta
puuton hiekkaharjanne, johon sinne tänne on muodostunut syviä
halkeamia. Rinteillä kasvaa harva, hieno vaaleanvihreä ruohonurmi,
alempana on tuuheata pähkinäpensaikkoa, jossa mehiläiskuningattaret
kaitsevat satojatuhansia alamaisiaan. Puron takana vuoren eteläpuolella
näkyy kellertävien ruisvainioiden ja sinikukkaisten niittyjen keskellä
kyläpahasia, runonkauniita pakanallisia votjaakkikyliä, joiden asujamet
uuvuttavan kesantokynnön jälkeen — päivänpaisteessa on ollut yli
50°C — ovat kylpeytyneet ja valmistuneet vastaanottamaan suven
suurinta, monen kylän yhteistä uhrijuhlaa.

Pitkin kapeita kiemurtelevia vuoripolkuja astuu ukkoja päät
kumarassa. Heidän vakava katseensa ja hopeaiset suortuvansa todistavat,
etteivät he ensi kertaa näitä pyhiä polkuja pole. Kaikesta päätellen ovat
he pyhän paikan vartioita tai jumalanpalveluksen toimittajia, veden
tuojia, kattilan kantajia j. n. e. Kullakin ukolla on oma määrätty
erikoinen tehtävänsä. Silmäni seuraa uteliaana heidän kulkuaan. Pyhän
lehdon portilla he pysähtyvät.

Kummallista, oli ihmislasten uskonnoilla miten erilaiset muodot
tahansa, yhteistä niille kaikille on hartauden tunne, jonka ne uskovissaan
herättävät. Arvelen, ettei Atenan ja Rooman taitehikkaat temppelit,
Indian pagodit, musulmanien komeat moskeat tai katoolilaisten
tuomiokirkot kaikkine kalliine aarteineen voi herättää käviöissään sen
syvempiä uskonnollisia tunteita kuin tämä koruton lehto, jossa ei ole
kultaa eikä hopeaa, ei marmoria eikä norsunluuta, vaan vanhat, värisevät
puut paljaan taivaan alla vuoren korkealla huipulla.

Uhrilehtoon astuttuaan ukot tekevät tulen. Eläimet sidotaan pyhiin
puihin vartavasten punotulla valkoisella niiniköydellä, jota ei sitä ennen
eikä sen erän perästä muuhun tarkoitukseen käytetä. Puiden oksiin
ripustetaan punaraitaisia pyyhinliinoja käsien puhdistamista varten, sillä
jokaisen pyhän toimituksen edellä on kädet pestävät. Nämät puhdistus-
seremoniat ovat votjaakit aivan varmaan naapureiltaan tattareilta oppineet.
Vanhemman ajan muistoja sitä vastoin lienee tuo riepu, joka riippuu
uhritulen ääreen tehdyssä telineessä ja johon uhrin teurastaja pyhän
toimituksen jälkeen pyyhkii veriset kätensä. Sitä ei edellisten tavalla
vedessä viruteta, vaan se uhrimenojen loputtua poltetaan nuotiossa.

Itse jumalanpalvelus on yksinkertainen ja koruton. Ennenkuin
ryhdytään teurastukseen tekee uhripappi leivällä uhrilupauksen. Hän
asettaa edessään olevalle penkille valkoisen liinan sekä sille muistorik-
kaan jo esi-isien ajoilta ainoastaan uhrijuhlissa käytetyn, kaivertamalla
koristetun puuvadin, jossa on paksu, ympyräinen, äsken leivottu
ohraleipä. Hellävaroen ottaa hän vadin liinoineen ja leipineen käsiinsä,
kääntyy etelää kohti ja alkaa puoliääneen rukoilla kohottaen silloin
tällöin leipävatiaan. Ensimmäisen päivän ensimmäinen uhri on Inmarin
(Ilmarin) taivaan jumalan, siksi uhripappi ensiksi tekee hänelle lupauksen.
Usko, että taivaan jumalaa tulee rukoilla kasvot etelään päin on samoin
kuin monet puhdistusmenot tulleet tattarien taholta. Uhrilupauksen
jälkeen, jonka aikana kaikki uhrilehdossa olijat seisovat hartain mielin,
hiljaisina, siunaa uhripappi leivän, paloittaa sen osiin ja jakaa kaikille
osaaottaville.

7 Turun Sanomat, 29. heinäkuuta 1911. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat
sivuilla 89, 91–93, 95 ja 97.
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Sen jälkeen alkaa n. k. uhrikoetus. Uhraajat ovat uteliaita tietämään,
onko asianomainen uhrieläin jumalalle kelvollinen. Millaisen tulee
uhrin olla, sitä varten on kyllä useita tarkasti noudatettavia määräyksiä.
Niinpä esim. taivaan jumalalle ei mitenkään sovi uhrata mustaa
uhrieläintä, jota vastoin maa-emolle valkoinen uhrieläin on kokonaan
kelvoton. Millekään jumaluusolennolle ei sovi uhrata moniväristä,
raajarikkoista tai yleensä eläintä, joka vain kertakin elämässään on
sairastanut. Sitä paitsi uhrieläinten tulee olla koskemattomia, ikeenalaisia
ei saa uhrata ja lisäksi on huomattava, että ainoastaan määrätyt eläinlajit,
joita vielä lähemmin määrää kukin erikoinen uhritarkoitus, ovat
uhriteuraiksi kelvollisia. Ja kaikesta huolimatta, miten tarkasti
uhrimääräyksiä noudatetaankin voi kuitenkin sattua, että uhrieläin
sittenkin on kelvoton, jumala ei sitä huoli, uhri ei tuota tarkoitustaan,
vieläpä voi sattua sen seurauksena onnettomuuksia. Siksi on toimitettava
n. k. uhrikoetus, s. o. uhriteuraan selkään kaadetaan päästä alkaen
raitista lähdevettä koivulehvien lävitse. Sen tehtyään ukot harrasmielisinä
tarkastelevat, vavistuttaako vesi eläintä. Jollei se sitä tee toimitetaan
koetus kerta vielä ja joskus useat kerrat. Joka kerta vettä valutettuaan
huokaavat ukot: Inmar ota vastaan uhri! Jollei eläin vielä yhdeksän-
nelläkään kerralla puistattele on se merkkinä siitä, että uhri on jumalalle
vastenmielinen ja uusi uhriteuras, miten suuria hankaluuksia sen
etsiminen monesti tuottaakin, on tarpeen. Jos sitä vastoin uhrin toimittajat
huomaavat, että eläin on otollinen, ryhtyvät he tyytyväisin mielin sitä
teurastamaan. Suurimmat vaikeudet ovat silloin ohi, kaikki muu käy
kuin tanssi, vanhastaan kukin tuntee tehtävänsä. Teurastaja taluttaa
eläimen nuotion ääreen, sen jalat sidotaan, pää käännetään etelää kohti,
se kaadetaan maahan vasemmalle kylelleen. Yhtäkkiä pistää teurastaja
puukon sen kurkkuun, veri valutetaan puukuppiin ja kaadetaan tuleen.
Teurastuksen aikana uhripappi koko ajan rukoilee, pyytäen jumalalta
kaikkea maallista hyvää, sadetta ja päivänpaistetta, runsasta satoa,
terveyttä ja rikkautta, lapsia ja karjaa. Heti hengen lähdettyä nahka
irroitetaan ja levitetään kuivamaan puun oksalle.

Sen jälkeen alkaa uhrilihojen paloittaminen ja jako. Kaikkia lihoja
ei sovi keittää yhdessä kattilassa ja sitä paitsi ovat lihat paloitettavat
ilman, että yksikään luu särkyy. Mutta ennen kaikkea tulee muistaa,
että uhriteuraan jaloimmat elimet, kuten sydän, maksa pala keuhkoa,
ensimmäinen oikeanpuolinen kylkiluu j. n. e. ovat eri kattilassa
keitettävät, sillä ne ovat uhrin arvokkain osa. Muut lihat keitetään
erikseen yhdessä tai useammassa kattilassa eläimen koosta riippuen.

Uhrilihojen kiehuessa, joka kestää pari, kolme, joskus useampiakin
tunteja ukot istuvat rivissä keskustellen, ainoastaan tulen kohentaja
hommaa nuotioiden ääressä. Sytykkeiksi ja polttopuiksi käytetään lehdon
lahonneita puita ja juurakkoja, joita ei milloinkaan saa kantaa pyhän
paikan aitauksen ulkopuolelle. Ukot selittävät, että jos lehdosta kaataa
puun, tulee rakeita rangaistukseksi ja jos sen käyttää polttopuiksi,
syttyy talo palamaan.

Vähitellen ilmestyy ihmisiä mäen rinteelle. He astuvat rivissä
peräkanaa. Jokaisella on kantamus käsivarrella. Lähemmäksi tultua
näen, että heillä on liinasessa leipiä ja ohukaisia ja sitä paitsi on
kullakin kädessään kupponen tattari- tai ohraryynejä. He levittävät
liinat nurmelle riviin ja asettavat niille tuomansa herkut. He tulevat
hiljaa ja poistuvat sanaa sanomatta. Jokainen talo osaltaan lähettää
uhrijuhlaan liinasen leipiä ja kupposen ryynejä.

Kun lihat vihdoin ovat hyviä, paloitetaan ne entistä pienempiin osiin
ja kaadetaan pitkiin, kapeisiin puukaukaloihin. Erikseen keitetyt elimet
asetetaan taaskin erikseen puuvatiin. Liemi kerätään suureen kattilaan,
johon myös kustakin talosta tuodut ryynit kaadetaan. Kattila asetetaan
uudelleen tulelle ja niin siinä valmistetaan n. k. uhripuuro. Puuron
kiehuessa alkaa juhlakansa kerääntyä uhrilehtoon. Kaikki ovat puhtaissa,
siisteissä pukimissa. Naisilla on yllään erikoinen juhlapuku. Hopeaiset
rahat ja koreat nauhat välkkyvät päivänpaisteessa. Ainoastaan miehet
astuvat uhrilehtoon, naiset pysähtyvät portin edessä olevalle kedolle.

Kun puuro on kypsynyt jakavat keittäjät siitä osan kullekin
perhekunnalle. Naiset saavat osansa aitauksen ulkopuolelle. Ennen
kuin ryhdytään syömään asettaa uhripappi erikoisen, jumalalle pyhitetyn
puurokupin liinalle, kohottaa sitä käsissään ja lukee lyhyen rukouksen.
Sen jälkeen istutaan aterioimaan, kukin perhekunta asettuu riviin
ruokakuppinsa ympärille.

Uhripuuron syötyään nousee kansa. Uhripappi ja hänen apulaisensa
keräävät nurmelta leivät ja ohukaiset ja asettavat ne valkoiselle liinalle
suureen läjään. Jokaisen leivät reunasta leikataan pieni pala ja asetetaan
penkille puuvatiin. Alkaa uhrilihojen pyhittäminen. Uhripappi tarttuu
vatiin, jossa on nuo erikseen keitetyt uhriteuraan elimet, kääntyy
kasvot etelään päin ja alkaa rukoilla tavan takaa kohottaen ilmaan
uhriantia. Samoin kohottavat hänen apulaisensa jotka seisovat hänen
rinnallaan, muita lihakaukaloita. Sen jälkeen uhripappi pyhittää myös
leivät kohottaen ilmaan penkillä olevaa leipävatia. Se ynnä teuraan
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pyhät elimet asetetaan rukouksen jälkeen puun oksalle, jota toimitusta
votjaakit kutsuvat koroittamiseksi.

Kansa istuu jälleen kedolle perhekunnittain. Kukin saa leipä- ja
lihaosansa nautittavakseen. Nytkin syövät naiset osansa uhriaitauksen
ulkopuolella. On mielenkiintoista seurata heidän juhlimistaan.
Kalvamansa luut he heittävät nuotioon, jotteivät ne joutuisi koirien
tielle. Mitä juhlaruuista jää syömättä, se viedään kotolaisille, jotka
syystä tai toisesta ovat olleet estettyjä uhrilehtoon tulemasta.

Aterian päätyttyä kerää kukin ruokaloput liinaseensa ja asettaa
kedolle uhripapin eteen. Alkaa yhteinen juhlarukous. Uhrin toimittajat
ynnä kansa, myös naiset aidan ulkopuolella, asettuvat riviin polvilleen.
Uhripappi esittää jälleen jumalalle kaikki köyhän kansan elinhuolet.
Jokaisen pyynnön jälkeen hän kumartuu maahan ja koko juhlayleisö
seuraa hänen esimerkkiään. Kuulen hänen useat kerrat toistavan sanoja:
Suuri Inmar.

Jularukouksen jälkeen nousee yleisö, kukin kerää ruokaliinasensa ja
puukuppinsa kotiin viedäkseen. Puun oksalle asetetut uhriantimet ottaa
uhripappi ja nautti yhdessä apulaistensa kera. Pyhiä, jumalalle omistettuja
uhrilihoja, joita pidetään uhrieläimen sielun eli sielullisten voimain
kannattajina, eivät naiset milloinkaan saa nauttia.

Vielä illemmällä toimitetaan lehdon reunassa aitauksen ulkopuolella
lammasuhri vainajain muistoksi. Heidän kunniakseen sytytetään myös
omatekoisia vahakynttilöitä, sillä vainajainkin uskovat votjaakit voivan
aikaan saada monenlaisia asioita, miltei samoja, kuin itse Inmar, siksi
on heitäkin uhrilahjoilla muistettava. Vainajille omistetun uhriteuraan
luita ei polteta, vaan ne kuopataan maahan.

Näin päättyy ensimmäinen uhripäivä, uhrijuhlaa jatkuu vielä useita
päiviä. Sinä aikana eivät uhrintoimittajat yöksikään poistu uhrivuorelta
ja kansa kylässä ei ryhdy työhön. Silloin iloitaan, käydään naapurissa,
ajetaan kilpaa hevosten selässä, soitetaan ja lauletaan.

Istun myöhään lehdossa, keskustelen ukkojen kera ja katselen,
mitenkä iltaaurinko kylvää kultaa köyhään, olkikattoiseen pakanakylään.

Votjaakkien häätapoja8

Avioliiton solmimiseen liittyvät menot ja tavat eivät varmaankaan
ole yhtä muinaiset kuin kuoleman ja syntymisen “hengen lähdön” ja
“hengen tulon” yhteyteen kuuluvat seremoniat. Viimeksi mainittuja
tavataan jo alhaisimmillakin tunnetuista ihmisroduista. Häämenot sitä
vastoin näyttävät olevan useille villikansoille tuntemattomia. Niinpä
esim. Anton Tschehov, joka matkaili giljaakkien luona Shakalinin
niemimaalla,9 kertoo, ettei heillä ole minkäänlaisia häämenoja. Kun
hän tiedusteli niitä eräältä vaimolta, nauroi tämä ja lausui: “mitähän
erityisiä menoja siinä olisi tarpeen”. Ryöstä itsellesi vaimo ja sillä
hyvä.

Varhaisimpina aikoina, jolloin ei tunnettu että isä on suhteessa
jälkeläisiinsä, jonka vuoksi poika luettiin eri sukuunkin kuin isä, äidin
esiisien arveltiin näet elävän uudelleen lapsissa ja jonka vuoksi ei poika
perinytkään isäänsä, vaan äitinsä ja tämän sukulaiset, arveltiinpa lisäksi,
että isä saattoi olla avioliitollisissa suhteissa tyttäriensä kanssa, tuona
etäisenä aikana oli miehen ja vaimon välinen suhde tietysti vielä aivan
hetkellistä laatua ja avioliitto, jos siitä sillä asteella ollenkaan voimme
puhua, varsin eläimellinen. N. k. ryöstöavioliitto todistaa jo jonkun
verran korkeampaa kulttuuria, sillä sinä aikana vaimo jo siirtyy joskin
väkivaltaisella tavalla usein elämänijäksi miehen kotiin.

Nykyaikana ei ryöstöavioliittoa enää yleensä tavata millään
suomensukuisella kansalla. Sitä vastoin monia jälkiä siitä on säilynyt
heimokansojemme pakanuudenaikuisissa häämenoissa. Nykyään
ryöstöavioliittoa käytetään, kuten Ufan läänin votjaakit selittivät, ainoastaan
siinä tapauksessa, että morsiamen vanhemmat eivät suostu mistään
hinnasta antamaan tytärtään. Morsianta ei kuitenkaan ryöstetä ilman
hänen suostumustaan, sillä käyttääkseni erään votjaakkiukon sanoja “ei
nykyaikana, kuten ennen, voi naista väkivallalla pitää luonaan, jollei
hänellä itsellään ole halua”.

Ryöstöavioliiton aikuisia tapoja voi kansatieteilijä löytää useitakin
votjaakkien nykyisistä häämenoista. Sellaisia lienee esim., että morsian

8 Turun Sanomat, 6. elokuuta 1911. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla
101 ja 103.

9 Sahalinin saari.
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viedään sulhasen kotiin kasvot peitettynä, että morsian teeskentelee
ikäänkuin hän ei olisi halukas lähtemään, asettuupa usein leikillään
tekemään vastarintaa tai että morsian häitten edellä joksikuksi aikaa
katoaa kodistaan ja piileksii naapurikylässä sukulaistensa luona, jossa
hän valmistelee itselleen hääpukuja. Sen ajan tapoihin kuulunee myös
käsitys, että sulhasen, mikäli mahdollista on etsittävä itselleen vaimo
vieraasta kylästä. Erityisesti ylistetään sitä sulhoa, joka kaukaa on
kultansa löytänyt. Viimeksi mainittu tapa johtunee myös osaksi siitä,
että kylät ennen olivat yksinomaan sukukyliä ja sukulaiset eivät yleensä
vallitsevan käsityksen mukaan mene keskenään naimisiin. Votjaakeilla
ei tämä avioliittoeste rajoitu ainoastaan lähimpiin sukulaisiin, vaan
heillä se ylettyy yli koko suuren, laajalle levinneen sukupiirin niin, että
esim. Kaksha-sukuinen mies Permin läänistä ei mene naimisiin saman
sukuisen naisen kanssa, oli hänen kotipaikkansa miten kaukana tahansa
Ufan tai Vjatkan lääneissä. Entisaikaan noudatettiin sääntöä varsin
tarkasti, jokainen votjaakki tuntee näet sukuperänsä ja säilyttää
sukunimensä, vaikka hän minne muuttaisi vieraaseen seutuun. Tämä
johtuu siitä, että votjaakit palvelevat sukunsa esi-isiä.

Lisäksi lienee ryöstöavioliiton muistomerkkeihin luettava tuo
eriskummallinen tapa, ettei naista miehelään mentyään uudessa kodissa
kutsuta hänen omalla syntymänimellään, vaan sen sukukylän nimellä,
josta hän on kotoisin.

Ryöstö on kaupan edelläkävijä avioliitonkin markkinoilla. Nykyään
pakanalliset votjaakit ostavat itselleen morsiamen. Millainen hinta
neidosta on maksettava ei riipu niin paljon silmien suloudesta ja kutrien
kauneudesta kuin ruumiin rotevuudesta ja terveydestä. “Kyllä siitä
kannattaa maksaa”, sanovat votjaakit, “sillä se on tanakka työihminen”.
Toinen on pieniluinen, ei ole monen ruplan arvoinen. He valitsevat
vaimonsa raatamista varten. Aviohinta vaihtelee tietysti myös riippuen
yleensä seudun varallisuudesta. Arvelen, että morsian Ufan läänissä on
kahta vertaa kalliimpi kuin Kasanin läänissä.

Hinnasta päättävät ja sopivat tavallisesti asianomaisten vanhemmat.
Kauvan tuumittuaan ja useita kertoja asiasta keskusteltuaan ukot ratkaisevat
sen usein nuorten mieltä tiedustelematta. Hinnasta sovittuaan he kahden
kesken juhlivat viinapikarien ääressä. Toisinaan sovitaan kaupasta jo
varhain, kun asianomaiset vielä ovat aivan nuoria. Eräässä talossa
Birskin piirikunnassa, jossa asuin, oli isäntä 21 vuotias ja hänellä oli
kuuden vuoden vanha poika. Olin utelias tietämään, miten varhain hän

oli mennyt naimisiin ja sain ihmeekseni kuulla, että se oli tapahtunut jo
12 v. ijässä. Hänen veljensä, joka asui samassa talossa, oli mennyt
naimisiin 14 v. ikäisenä. Kummankin vaimo oli miestään paljon vanhempi.

Aviohintaa ei tavallisesti makseta heti kaikkea yhdellä kertaa. Ensi
kerralla annetaan ainoastaan osa käsirahoiksi. Vähitellen kolmessa,
neljässä erässä loppu suoritetaan. Ennenkuin kaikki on maksettu, ei
morsianta lasketa miehen kotiin, vaikkakin neito niin pian kun käsirahat
ovat suoritetut, pidetään miehelle myytynä. Hän on jo silloin sulhasen
oma ja sulho vapaasti oleskelee hänen luonaan. Ettei neitoa sen erän
perästä enään katsota kotiperheeseen kuuluvaksi, osoittaa parhaiten se
seikka, ettei hän kotoisen uhrin aikana enää voi muun perheväen
tavalla nauttia sitä uhriruokaa, jota ei perheeseen kuulumattomille
anneta.

Paitsi paksulla kukkarolla voi morsiamen hankkia itselleen myös
palvelemalla määrätyt vuodet morsiamen isää. Se onkin köyhien kesken
hyvin tavallinen keino. Ainoastaan orpoja voi saada rahatta ja työttä
vaimokseen.

Kun viimeinen osa aviohinnasta on suoritettu lähdetään parivaljakolla
noutamaan morsianta sulhasen kotiin. Votjaakeilla on määrätyt vuoden
ajat, jolloin tämä toimitus saattaa tapahtua. Jokainen aika ei ole yhtä
onneatuottava. Niinpä esim. sinä aikana, jolloin hanhet hautovat
muniaan, ei sovi häitä viettää. Kesäiset häät pidetään tavallisesti Pietarin
päivän tienoissa. Silloin juhlitaan sekä morsiamen että sulhasen kodissa.
Pitoja varten valmistetaan runsaasti n. k. kumyskaa, votjaakkilaista
schampanjaa eli kotitekoista pahalle tuoksuvaa paloviinaa. Viina on
täällä häissä pääasiallisin “trahtamentti”.

Pitopäivänä puolipäivän jälkeen kun monet ukot jo ovat kokolailla
“liikutettuja”, saapuu varta vasten kuomilla varustettu telega
(nelipyöräiset korirattaat) morsiamen talon pihalle. Se on votjaakittarelle
merkki, että kotikulta kohta on jätettävä kaikkine kalleuksineen ja
siirryttävä uusiin oloihin. Nähdessään telegan morsiamelle vierähtää
kyynel silmään. Sulhanen ei itse saavu noutamaan häntä, vaan veli tai
joku muu sukulaisista. Heti kohta ei lähdetä liikkeelle, noutajaa on
kestittävä ja morsian ei vielä ole valmistunut.

Matalasta tuvasta raikuu iloinen elämä. Pöydällä on kaikkia herkkuja,
mitä köyhässä votjaakkikylässä on tarjonna. Pöydän päässä istuu laverilla
“töre” erityinen, varta vasten valittu juhlaisäntä ja hänen rinnallaan
hänen emäntänsä. Heidän huolenaan on juhlamenojen järjestys. Tavan
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takaa kaataa “töre” uutta viinaa pieniin puisiin kuppeihin. Sivuseinillä
istuvat partasuut ukot leikkiä laskien ja uunin ääressä soi rakkopilli
minun mielestäni alakuloisen yksitoikkoisesti, mutta votjaakkien mielestä
on sävel iloinen hääsävel.

Sinä aikana puuhaa morsian aitassaan. Kylän neitoset ovat
kokoontuneet sinne jättämään hänelle jäähyväiset. Seinistä riippuu
kaikenlaisia vaateparsia, kirjavia hihapaitoja, joita votjaakittaret samalla
käyttävät hameenaan. Niiden liepeessä on erivärisistä kankaista neulottuja
palteita. Orsille on levitettynä iso joukko pitkiä, kapeita, valkoisia
pyyhinliinoja, joiden päät ovat kutomalla tai neulomalla koreasti
kirjaeltuja. Niitä ripustavat naidut naiset hartioilleen. Sitä paitsi on
aitassa nuorikon ja vaimon käyttövaatteita, pyhä- ja arkipukuja,
hopearahakoristuksia, kirjaeltuja päähineitä y. m., jota morsiamen
ahkerat sormet ovat tätä päivää varten valmistaneet. Kylän neitoset
katselevat ja ylistelevät hänen käsitöitään. Sinä aikana hän pukeutuu
uuteen paitaan, käärii uudet, puhtaat rievut jalkoihinsa ja panee niihin
ennen käyttämättömät, valkoiset niinivirsut. Tänä päivänä hän pukeutuu
viimeisen kerran neidon pukuun.

Kun hän vihdoin on valmistunut astuu hän tupaan jättämään jäähyväisiä
kyläläisille ja omaisilleen. Kaikki tunkeutuvat hänen ympärilleen, kaikki
tahtovat puhutella häntä, antaa neuvoja ja toivottaa onnea uuteen kotiin.
Jättäessään hyvästit vanhemmilleen ja siskoilleen morsiamen suru puhkee
valloilleen, hän alkaa itkeä ääneen. Omaiset ja vieraat lohduttavat häntä.
“Miksi itket”, toruvat ukot, “ovathan vanhempasi sinut miehelle myöneet
ja saaneet sinusta hyvän aviohinnan.” Vanhempain tahto votjaakeilla on
Jumalan tahto. Lohduttaakseen morsianta eräs ukoista kertoo hänelle
seuraavan kaskun: “Alussa Jumala sääsi miehen menemään vaimolle,
mutta mies alkoi valittaa ja sanoa: sääli on jättää peltoa tänne ja hepoa ja
auraa, miksi lähtisin vaimolle. Nähdessään miehen surun Jumala armahti
häntä ja määräsi neidon menemään miehelle. Neito alkoi vuorostaan
valittaa ja itkeä: miksi lähetät minut miehelle, isää ja äitiä on ikävä jättää
ja koiranpentua ja kissanpoikasta on sääli jättää. Jumala nauroi neidon
surua. Siitä päivin menee vaimo miehelle.”

Vähää ennen morsiamen lähtöä ottaa “töre” vakavana leivän käteensä,
kääntyy etelää kohti ja rukoilee morsiamen esi-isiä, etteivät he panisi
pahakseen, vaikka heidän jälkeläisensä nyt siirtyy toiseen sukuun. Sen
jälkeen hän paloittaa leivän ja jakaa kullekin palasen. Itkevä morsian
nostetaan telegaan, kasvot peitetään varta vasten tehdyllä verholla ja
niin häntä lähdetään viemään sulhasen kotiin.

Kun saavutaan perille ammutaan ilmaan uuden kodin portilla, jotta
kaikki onnettomuutta tuottavat henget karkkoaisivat. Sulhasen taloon
kerääntyneet pitovieraat, jotka pääasiallisesti ovat sulhasen sukulaisia,
tervehtivät tulokasta pihalla ja toivottavat hänelle kaikkea hyvää.
Täälläkin pitää erityinen “töre” (juhlaisäntä) huolen pitojen menoista.
Ennen kaikkea hän rukoilee morsiolle onnea uudessa kodissa ja pyytää,
että sulhasen kuolleet sukulaiset suostuisivat häneen, kohtelisivat häntä
lempeästi, eivät lähettäisi sairautta, eivätkä häiritsisi nuoren vaimon
yöunia. “Olkoon”, hän lopettaa rukouksensa, “jokainen auringonkierros
nuorten elämässä onneatuottava, niin monen kiven yli kuin morsian
astuu, rikkautta tulkoon, niin runsaasti kuin hänellä on hiuksia päässään,
ymmärrystäkin olkoon. Synnyttäköön hän terveitä lapsia ja kasvattakoon
jaloa karjaa. Minne hän lähteekin, olkoon matkalla menestystä. Niinkuin
hänellä oli leipää vanhassa kodissaan, olkoon hänellä täälläkin uudessa
kodissa.” Häävieraat kylvävät jyviä morsiamen päälle.

Sen jälkeen ottaa morsian vesiämpärit hartioilleen ja lähtee purolle
neitojoukon saattamana. Täällä pestään hänen jalkansa, vedellä valetaan
myös uteliaat ihmiset, jotka kokoontuvat rannalle tulokasta katselemaan.
Sitte täyttää morsian ämpärit, kantaa tupaan ja polvistuen kunkin
edessä antaa kaikkien juhlavierasten juoda. Jokainen, joka vettä maistaa,
heittää morsiamelle lahjaksi hopearahoja vesiämpäriin. Sitä paitsi
lahjoittavat kestivieraat nuorikoille hevosia, lehmiä, lampaita ynnä
kaikenlaisia talousesineitä. Morsian puolestaan lahjoittaa “törelle” ja
sulhasen vanhemmille paitoja ja pyyhinliinoja.

Pääasiallisin seremonia kuitenkin sulhasen kodissa on morsiamen
pukeutuminen, hän näet riisuu tyttöpukunsa ja pukeutuu nuorikon
sievään pukuun, jota hän kantaa muutaman kuukauden ajan, joskus
kokonaisen vuoden, niin hyvin pyhänä kuin arkena. Tämän ajan kuluttua
jolloin votjaakeilla jälleen on pienoinen juhlansa, vaihtaa hän pukunsa
uudelleen, lakkaa kantamasta palmikkoa ja siirtyy siten vähitellen jo
varsinaisten vaimojen lukuun.

Sillä aikaa kun morsian pukeutuu hääpäivänä nuorikkopukuunsa,
tanssivat muut tytöt vuorotellen yllään se peite, johon morsian
häämatkallaan oli verhottuna. Tanssilla lienee vertauskuvallinen tarkoitus
saattaa muutkin vielä naimattomat neitoset morsiamen onnesta osallisiksi,
sillä yksinäisen neidon kohtaloa pitävät votjaakit jumalan kirouksena.
N. k. vanhoja piikoja ei heidän keskuudessaan ole muut kuin
raajarikkoiset ja mielisairaat.
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Votjaakkien vainajainpalveluksesta10

Paitsi näkyväistä ruumista on ihmisessä votjaakkien käsityksen mukaan
näkymättömät osat: henki “lul” ja sielu “urt”. Myöhempinä aikoina on
“lul”, varmaankin vieraan vaikutuksen takia, astunut etusijalle. Monista
seuduin on “urt” nimitys jo miltei tykkänään unohtunut tai on se
säilynyt ainoastaan ani harvoissa vanhanaikuisissa sanantavoissa. Niinpä
esim. sanotaan säikähtyneestä ihmisestä “urtäs kostäm”, hänen sielunsa
lähti. Sielun lähdettyä, joka tapahtuu votjaakkien käsityksen mukaan
myös vaikeiden tautien aikana, kutsutaan tietäjä etsimään sitä takaisin,
jotta ihminen jälleen tulisi tajuihinsa ja terveeksi. Toimitusta kutsutaan
“urt kuton” (sielun etsintä).

Sielu lähtee vaeltamaan myös ihmisen nukkuessa. Silloin se tavallisesti
esiintyy erään yölinnun, lepakon muodossa, jota votjaakit sen vuoksi
kutsuvat nimellä “urt-kyts” (sielunlintu). Eräs Ufan läänin votjaakkiukko
selitti, ettei mainittua lintua milloinkaan näe päivin, jolloin ihmiset
valvovat, vaan ainoastaan öin, jolloin nukutaan. Olipa ukolla esittää
todistuskin siitä, että lepakko todella on ihmisen sielu: “Eräs mies nukkui
ja toverit valvoivat istuen pihalla. He näkevät miten “urt-kyts” lentelee
määrätyissä paikoissa. Kun nukkunut heräsi, kysyivät toverit häneltä,
mitä hän uneksi maatessaan. Mies kertoi unissaan kulkeneensa siellä ja
siellä eli aivan samoissa paikoissa, missä lepakko lenteli. Siitä he
tiesivät, että “urt-kyts”, jonka näkivät, oli nukkuneen miehen sielu.”

Vaikkakin “urt” ihmisen nukkuessa tai sairastaessa jättää asuntonsa,
pysyy kuitenkin ihmisen “lul” hänessä. Se on ihmisessä ikäänkuin elon
prosessi ja ilmaantuu henkenä eli höyrynä. Vastaava sana suomenkielessä
lienee “löyly” sana. Vasta kuoleman tullen jättää kumpikin niin hyvin
“urt” kuin “lul” ihmisen ruumiin.

“Lul” lähtee ihmisestä suun eli sieramien kautta, sillä “sen korina
kuuluu viimeksi kurkun päässä.” Mitä on tämä “lul” ja minne se
menee, sitä eivät votjaakit osaa selittää. Ainoastaan suurista noidista he
sanovat, että niiden kuollessa syntyy vihuri tai rajuilma.

“Urt” sitä vastoin on vielä ihmisen kuoltua ainakin jonkun aikaa
ruumiin uskollinen seuraaja. Se onkin hyvin ymmärrettävissä, sillä se

on kuolleen haamu eli varjosielu. Ruumiin ollessa “laudalla” se liikkuu
sen läheisyydessä. Hautaamisen jälkeen se oleskelee kalmistossa, josta
se kutsuttuna tai kutsumatta saattaa käydä kotitaloa ja kotolaisia
tervehtimässä. Vainajan sielun voi kuitenkin erityisillä menoilla myös
asettaa asumaan määrättyyn erikoiseen paikkaan.

Kun ihmisestä on henki lähtenyt suletaan kuolleen silmät ja suu,
suuhun asetetaan tavallisesti voita, joskus sivellään sitä silmiinkin. Sitte
peitetään ruumis liinalla ja valmistaudutaan hautaamiseen. Ensiksi on
vainaja puhdistettava, miehet pesevät miehiä, naiset naisia, sen jälkeen
puetaan ruumis valkoiseen votjaakkipukuun. Miehille pannaan
kotitekoinen huopahattu päähän, jakoihin uudet jalkarievut ja niinivirsut,
ukolle asetetaan sauvakin käteen. Naiset puetaan ijän mukaisiin
koristuksiinsa. Pukemisen aikana tekee joku omaisista vainajalle arkun
pihalla. Niin pian kuin se on valmis viedään se tyhjänä kalmistoon,
johon kaivetaan matalapohjainen hautasija. Sen jälkeen vielä samana
päivänä kuin kuolema tapahtui saattavat vainajan omaiset, tavallisesti
vain mieshenkilöt, kuolleen viimeiseen lepoonsa. Vainajaa kuletetaan
reessä niin hyvin talvella kuin kesällä, siinä hän makaa selällään kädet
rinnan päällä. Vasta haudan ääressä hän nostetaan arkkuun. Se on
lankuista tehty nelinurkkainen laatikko, jonka pohjalle on asetettu
niinen lastuja ja villoja ynnä pieni patja päänalaksi. Arkkuun asetetaan
kuollut selälleen. Mukana pannaan erilaisia vaatekertoja, kuten paitoja
ja housuja jotta vainaja tarpeen tullen voisi vaihtaa pukuaan. Morsiolle,
jonka elämä on sammunut vähän ennen hänen häitään, annetaan mukaan
hänen ompeleensa ja kehoitetaan menemään miehelle uudessa elämässä.
Lapset saavat mukaan leikkikalunsa, jotteivät ikävystyisi ja kaipaisi
äitiään. Välttämättömästi annetaan vainajalle lisäksi vähäisen rahaa,
jota omaiset heittävät arkkuun toivottaessaan hänelle hyvää ja onnellista
oloa: “tässä on sinulle, käytä, kun tarvitset!” Muutamat selittävät, että
raha on tarpeen paikan ostamista varten tulevassa elämässä.

Ennenkuin sulkevat arkun, repäisee joku kuolleen omaisista valkoisen
kankaankaistaleen, jonka hän on tuonut mukanaan kalmistoon, haudalla
kahtia, sen osan, joka jää vasempaan käteen, jättää hän kuolleen rinnan
päälle, oikean käden puolinen osa viedään kotiin ja sidotaan tuvan
orteen tai seinään. Revästessä sanotaan: “samoin kuin osa tästä kankaasta
jää tänne ja osan otamme kotiin, samoin elä sinä vielä meistä kokonaan
erkane,” tai vain lyhyesti: “ruumiisi tänne jääköön, “urt” kotiin tulkoon,
onni kotiin tulkoon.” Arkun kanteen, joka puu- eli rautanauloilla
kiinnitetään arkkuun, on oikealle sivulle tehty vähäinen neliskulmainen

10 Turun Sanomat, 26. elokuuta 1911. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla
110–111.
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reikä jotta kuolleen “urt” voisi sen kautta tarpeen tullen vapaasti kulkea.
Reikää kutsutaankin sen vuoksi nimellä “urt vetlon par” (sielun
kulkureikä). Omaiset peittävät arkun mullalla ja asettavat haudalle vielä
vainajaa varten muutamia tarve-esineitä, kuten puukupin ja -lusikan,
joita aina näkee votjaakkien kalmistoissa, usein särjettyinä, jotteivät
varkaat voisi niitä käyttää hyväkseen. Haudan suunta on pohjoisesta
etelään, kuten tattareilla, kuolleen kasvot ovat käännetyinä etelää kohti.

Palatessaan kotiin hautuumaalta on votjaakeilla monenlaisia
puhdistusseremonioita. Jo hautausmaan portilla lyö joku saattomiehistä,
joka on tuonut kuusen oksia mukanaan, niillä kutakin seurakumppaniaan
selkään sanoen: “mene kotiin, elä tänne jää!” Kotiin tultua heitetään
tuhkaa tulijain päälle tai tehdään pihalle nuotio ja hypitään sen yli, jotta
tuli puhdistaisi kaikesta kalman tartunnasta. Samaa tarkoitusta varten
asetetaan tuvan seiniin oven ja ikkunain kohdalle katajanoksia. Sitäpaitsi
huone pestään ja siivotaan ja saattajat sekä koko perheväki kylpeytyvät
saunassa. Vasta sen jälkeen alkaa varsinainen peijaisten pito.

Jo kuoleman hetkellä on joku vainajan omaisista kiskaissut kukolta
hengen. Osa höyheniä poltetaan heti, mutta liha valmistetaan juhlakeitoksi
vasta saattajaisten jälkeen. Silloin valmistetaan myös kiisseliä ja
paistetaan ohukaisia. Pöytä katetaan valkoisella liinalla. Juhla-ateriaan
voivat ottaa osaa ainoastaan vainajan omaiset. Myös kuollutta varten
on pöydällä kuppi ja puulusikka, peijaisiin ajatellaan näet kuolleenkin
ottavan osaa. Lisäksi uskotaan, että ennen kuolleet sukulaiset ovat
saapuneet tulokasta vastaanottamaan. Niitä varten on asetettu astia
uunin ääreen, johon kukin juhlavieras vuodattaa vähäisen ruokaa sekä
teetä ja viinaa. Astian reunalla palaa kotitekoisia vahakynttilöitä, joiden
luku on kuolleiden omaisten luvusta riippuva. Jos kynttilät palavat
hyvin, on se todistus vainajain hyvinvoinnista, jos sitävastoin kynttilät
käryävät, on se merkkinä siitä, etteivät manalle menneet ole oloihinsa
tyytyväisiä. Asettaessaan ruokaa ja juomaa vainajain astiaan lausuvat
votjaakit: “syö, juo!” ja lisäksi mainitsevat joka kerta kunkin
asianomaisen sukulaisvainajan nimen. Jos aterian aikana ruokapala
sattuu putoamaan maahan, ei sitä saa sieltä poimia, sillä yleensä
uskotaan, että vainaja siten osittaa ruokahaluaan. Ei kukaan epäile, että
kuolleet todella itse persoonallisesti ottavat osaa juhlaan, sen huomaa
juhlakansan vakavasta ja hiljaisesta käytöksestä. Saattaapa vainaja
joskus ilmaantua näkyväisessäkin, pienen, valkoisen perhon muodossa,
jota votjaakit kutsuvat “urt-bubuli” (sieluperhonen). Nähdessään sellaisen

lentelevän peijaisjuhlissaan he iloitsevat ja sanovat: “vainajan “urt” on
tullut seuraamme perhosen muodossa.” Siksi on suuri synti surmata
sieluperhosta.

Pitojen päätyttyä kannetaan ruoka-astia uunin luota pihalle, jossa
sen sisältö jaetaan koirille. Silloin katselevat votjaakki-ukot uteliaisuudella
koirien syömistä, sillä he päättävät, että, jos koirat ahnaasti käyvät
ruokaan käsiksi, se on merkkinä siitä, että vainajat ovat nälkäisiä ja
juhla-ateria on heille ollut mieluinen, jos koirat sitä vastoin eivät välitä
ruuista, todistaa se, että vainajatkin ovat ylenkatsoneet heille tarjotun
peijaisaterian.

Paitsi kuolinpäivänä vietetään muistoaterioita vainajan kunniaksi
3:tena, 7:tenä, 40:tenä ja vuosipäivänä. Nämät muistoateriat muistuttavat
suuresti itse peijaisjuhlaa. 3:tena ja 7:tenä päivänä teurastetaan kana,
40:tenä ja vuosipäivänä käytetään suurempia kotieläimiä, kuten hanhia,
lampaita ja vasikoita. Viimeksi mainittuina päivinä ottaa pitoihin osaa
paljon suurempi luku kuolleen omaisia ja sukulaisia kuin ensimäisinä
muistajaispäivinä. Vainajaa näkyväisesti edustaa hänen vaatteensa, sillä
kuolleen paita ja housut tai hame, jos hän on naispuolinen henkilö,
ripustetaan seinään pitopöydän kohdalle. Juhlaa kestää tavallisesti pari
päivää, jälkimäisenä päivänä on vainajien päänparantajaiset. Vuoden
päästä ei enää pidetä mitään määräpäiväistä muistojuhlaa yksityisen
vainajan kunniaksi. Siihen asti on omaisten ja vainajan välinen suhde
vielä ollut jotakuinkin läheinen. Vainaja on viihtynyt kotolaistensa
seurassa, tästä lähin hän jo siirtyy muiden kuolleiden pariin.

Ainoastaan vuosipäivän muistajaisjuhlan aikana käydään kalmistossa,
jonne viedään mukana myös ruokaa ja juomaa. Sinä päivänä votjaakit
ikäänkuin uudelleen saattavat vainajan maanalaiseen asuntoonsa.
Liinanenkin, joka kuolinpäivänä hautaamisen jälkeen sidottiin tuvan
orteen, otetaan nyt esille, viedään kalmistoon ja kuopataan maahan.
Muutamilla votjaakeilla on silloin myös tapana tehdä haudan ympärille
puinen kehys, jonka tavan he varmaankin ovat oppineet naapureiltaan
tatareilta. Useimmilla haudoilla ei ole minkäänlaista muistomerkkiä.

Kolmen, viiden, joskus useammankin vuoden kuluttua, sillä mitään
varsinaista määräpäivää ei ole olemassa, viettävät votjaakit vielä jonkun
vanhemman vainajan muistoksi juhlan, jota kutsutaan hevoshäiksi.
Nimitys johtuu siitä, että silloin teurastetaan hepo, jonka pään ja
jalkojen luut viedään soitoin ja häälauluin hautausmaalle. Uhriteurastus
tapahtuu kotona, jonne suuri joukko vainajan omaisia, ystäviä ja
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kaukaisiakin sukulaisia on kokoontunut kesteihin. Aterian päätyttyä
tuodaan tupaan pärevasu, jonka pohjalla on olkia. Tähän vasuun asetetaan
hevosen luut, pääkallo päällimmäiseksi. Sen jälkeen soitetaan häälauluja,
tanssitaan ja iloitaan. Kun tanssivalta kysytään “kenelle tanssit?”,
vastaa tämä lausumalla vainajan nimen. Illan hämärässä laulujen loputtua
viedään kori pihalle, valjastetaan parihevoset reen eteen ja lähdetään
kulettamaan hevosen luita hautausmaalle. Paljon nuorta kansaa, poikia
ja neitosia menee mukaan, matkallakin iloitaan ja lauletaan, kuten
häämatkalla ainakin. Kalmistoon saavuttua vuodatetaan vasuun vielä
votjaakkilaista kotitekoista paloviinaa ynnä sytytetään kynttilä vainajan
kunniaksi. Lopuksi ripustetaan luut niiniköysillä jonnekin kalmiston
puuhun. Tällainen juhla toimitetaan tavallisesti myöhään syksyllä tai
talvella, joka tapauksessa vain kerta kunkin asianomaisen kuoleman
jälkeen. Hepo teurastetaan miesvainajan, lehmä naisvainajan muistoksi.

Sen jälkeen ei enää vietetä muistojuhlia yksityisen vainajan kunniaksi,
mutta yleisiä, vuotuisia vainajain juhlia vietetään pääsiäisen ja helluntain
tienoissa ynnä syksyllä peltotöiden päätyttyä.

Usein muulloinkin muistelevat votjaakit vainajiaan varsinkin taudin,
kadon tai jonkin muun onnettomuuden sattuessa, sillä votjaakit pitävät
vastoinkäymistä vainajain rangaistuksena. Sellaisessa tapauksessa on
kuolleitten henkiä uhreilla lepytettävä. Tällöin eivät votjaakit kuitenkaan
käänny kalmiston puoleen, vaan heillä on kylässään erityinen vainajille
pyhitetty paikka aivan kylän läheisyydessä, jota kutsutaan niinenkuoren
heittopaikaksi, sillä sinne kannetaan kuoleman jälkeen niinipuun kuoret,
joilla vainajan ruumis makaa “laudallaan” ynnä vihdat, joilla sitä
pestään sekä vainajan kuolinpuku ynnä kaikkea muuta kuolleen
kosketuksessa ollutta törkyä, jota siellä kasoittain näkee mätänevän.
Niinenkuoren heittopaikassa näkee lisäksi pieniä noin puolenkyynärän
korkuisia puupatsaita, joiden edessä tavallisesti on vielä pieni
yksijalkainen pöytä. Pöytä on asetettu uhriruokia varten, pölkky on itse
vainajan asunto, siis jonkunlainen alkuperäinen jumalankuva.
Nykyaikana tekevät votjaakit sellaisia ainoastaan niiden omaisten
muistoksi, jotka ovat kuolleet jossakin vieraassa seudussa syystä siitä,
että vainajan “urt”, kuten eräs votjaakkiukko selitti, ei ilman sitä palaa
kotiseutuunsa omaistensa luo.

Vuoden 1913 tutkimusmatka

Tsheremissien luo11

Matkustaessaan Itävenäjällä asuvien suomensukuisten kansain luo
on tutkijoilla ollut tapana suunnata ensiksi matkansa Kasaniin, joka
Itävenäjän vanhana pääkaupunkina vieläkin on paikkakunnan niin hyvin
henkisen kuin aineellisen sivistyksen keskus. Täällä kertaa oli kuitenkin
poikkeus tehtävä, sillä Romanov-juhlien vuoksi syntyneen kansanvael-
luksen takia oli mahdoton päästä Moskovaan meneviin juniin, kun ei
pääsylippua ollut ennakolta tilannut. Aikaa kun ei ollut odottaa, päätin
astua pohjoisen radan vaunuun ja niin tuli matkani ensimäiseksi
päämääräksi Perm.

Pohjoisellakin radalla, joka on yhdyssiteenä pääkaupungin ja
kaukaisen idän välillä, oli tungos niin suuri, ettei toisenkaan luokan
vaunuissa ollut istumasijaa saatavissa. Illan tullen tuntui jo tuskalliselta,
kunnes ruplan raha palautti konduktöörin mieleen, että yksi vaununosasto
ensimmäisessä luokassa vielä oli vapaana. Olin tyytyväinen vaihtoon
siitäkin syystä, että edellisessä vaunussa ainoana valon antajana yöllä
oli usein kynttiläpahainen.

Pietarista alkaen eivät maisemat tien varrella tarjoa matkailijalle
mitään erikoista nähtävää. Samanlaisia yksitoikkoisia metsämaisemia
ilman minkäänlaista vaihtelua ulottuu aina Vologdaan asti ja siitäkin
ohi, kunnes vasta Vjatkan läänissä luonto jonkun verran muuttuu.
Rautatie kulkee pääasiallisesti asumattomien seutujen poikki jättäen

11 Uusi Aura, 17. elokuuta 1913.
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viljelykset ja väkirikkaat kylät kaunistamaan jokilaaksoja. Metsät
havupuineen, kanervineen ynnä muine kasvineen muistuttavat suuresti
Suomen metsiä ja siksi kaikesta vaatimattomuudestaan huolimatta ovat
meikäläisestä mielenkiintoisia. Mutta ei ainoastaan siksi, vaan senkin
vuoksi, että niiden asukkaat ovat olleet suomensukuista kansaa. Tässä
on Vatjan ja Inkerin alueet, pohjoisempana laulurikas Vienan Karjala
ja noiden metsien takana tuolla on syrjäänien maa Vienan itäisten
sivujokien varsilla. Kotelnitsh tuossa Vjatkan rannalla, jonka juna
sivuuttaa, on entinen tsheremissikaupunki ja Glazovin aseman seudut,
Tsheptsan huuhtelemat, ovat nykyisten votjakkien emämaa. Ja ken
tietää, ehkä näiden suurten metsien helmassa on asunut muitakin
suomensukuisia kansoja, jotka mahdollisesti jo ovat sulautuneet
myöhemmin paikkakunnalle siirtyneeseen isovenäläiseen väestöön. En
tiedä, miksi nuo leveänaamaiset, tuuheapartaiset ukot sydänmaan asemilla
tekevät minuun niin perin suomalaisen vaikutuksen. Epäilemättä on
näiden seutujen venäjää puhuvassa yleisössä paljon suomensukuista
verta.

Katselen vaunun ikkunasta ja mietin alakuloisena, mikä oikeastaan
lienee ollut syynä siihen, ettei tämän valtakunnan nimeksi ole tullut
Suomen valtakunta. Eikö heimomme yhteenkuuluvaisuuden tunne ole ollut
tarpeeksi voimakas tai ovatko entiset elinkeinot ehkä olleet syynä sen
hajaantumiseen. Varmaankin juuri ne ovat pakoittaneet ihmisiä lähtemään
liikkeelle, kunnes nämät rannattomat, muinaisina aikoina nykyistä jylhemmät
metsät, joissa nuotiosavut eivät loitolle näy eikä tuohitorven ääni kauvas
kuulu, ovat piiloittaneet veljeskansan veljeskansalta.

Glazovista eteenpäin alkaa tasaiset, yksitoikkoiset maat muuttua
vaihteleviksi kunnaiksi. Syvissä joen uomissa kelluu tukkilauttoja tai
kepeitä kalastajaveneitä. Tavan takaa astuu taivaanrannan eteen komea
hiekkaharjanne, jonka laella ja rinteillä on kyläryhmiä viljapeltojen
keskellä. Ollaan asutuilla seuduilla. Niin kauvas kun silmä kantaa
näkyy viljelyksen jälkiä. Sadun kaunistama Permin maa aukeaa silmien
eteen ja sen muistot nousevat kätköistään. Tuolla jossakin siintävien
salojen helmassa lepää Pam Permin kuuluisa tietäjä, joka samoin kuin
länsisuomalainen Lalli on yksi niitä harvoja suomen suvun pakanuuden
ajan urhoja, jotka uljaina kansallisuutensa ja muinaisuutensa puoltajina
ovat jättäneet nimensä aikakirjoihin. On kuin Pamin sotahuudon kaiku
vielä kiirisi Permin metsissä: älkää uskoko, veljet, moskovalaisia,
uskokaa enemmän esi-isiämme! Vaikkakin vihreäkattoiset, venäläiset
kirkot kertovat syrjäänien käännyttäjän pyhän Tapanin voitosta, elää

kuitenkin vanha perintö sitkeästi polvesta polveen monessa metsäkylässä.

Aivan lähellä junaa kulkee tietä myöten komea karavaani. Ensimäisen
kuorman nurkkauksessa on pieni punainen lippu liehumassa. Kuormasto
näyttää suuntaavan kuluaan kaukaista kylää kohti. Tien polvessa on
pitkäpartaisia talonpoikia kuormineen ojassa. Kysyn vieressäni olevalta
ukolta, mikä merkitys on lipulla tuolla kuormaston nenässä ja saan
vastaukseksi, että siinä kuljetetaan “kruunun juomaa”. Lippu on
pystytetty, jotta vastaan tulijat tietäisivät väistyä syrjään, sillä kruunun
kuormaston ei tarvitse tietä antaa.

Illan hämärtyessä juna kiitää yli Kaaman lähes kilometrin pituisen
jättiläissillan ja pian ollaan Permin kaupungissa, jota venäläisillä on
tapana nimittää Siperian portiksi. Kaupunki, joka on tunnettu vain
kauppakaupunkina, siperialaistavarain välittäjänä, ei minusta ole millään
tavalla mielenkiintoinen. Siirrän kelloani paikkakunnan ajan mukaan
pari tuntia Pietarin ajasta edelle ja lähden laivarantaan odottamaan
ensimäisen etelään päin menevän laivan lähtöä.

Tuntuu sanomattoman suloiselta oleskella avarassa, siistissä
höyrylaivassa, kun sitä ennen on kolme vuorokautta istunut junan
pölyisessä karsinassa. Sitä paitsi näillä Venäjän suurilla virroilla on
erityinen tenhovoima. Rautatie on salaperäinen kulettaessaan
matkailijaa vain synkkien korpien halki ja antaessaan hänelle vain
harvoin ja silloinkin vain vilaukselta jotakin erikoista nähtävää. Toisin
on vesiväylän laita, se on avomielinen opastaja ja sillä onkin paljon
näytettävää. Samoin kuin Volgan on Kaamankin toinen ranta matala
niittymaa ja toinen korkea vuoriranta. Rannan sileähiekkaisessa seinässä
on lukemattoman paljon pieniä reikiä, huomaan, että pääskyset ovat
tehneet niihin pesänsä. Tuolla ylhäällä ovat ihmistenkin asumukset
täältä alhaalta katsoen vain kuin linnunpesiä. Kaamaa pidetään Volga-
emon tyttärenä, vaikka jotkut ovat tahtoneet panna kysymyksen
alaiseksi, kumpi niistä on päävirta. Kaama ei suinkaan ole Volgaa
kapeampi, sitä paitsi sen sanotaan olevan kolme kertaa niin vuolaan
kuin viimeksi mainittu. Muutamat asiantuntijat väittävät kuitenkin,
että kummankin virran vedellä on oma värinsä, joten niiden kulkua
voi seurata vielä senkin jälkeen, kun ne ovat yhdeksi yhtyneet ja että
Volgan veden väri vihdoin Samaran kaupungin luona pääsee
yksinvaltiaaksi. Mordvalaisilla onkin tapa sanoa, että Volga ja Kaama
taistelevat keskenään yliherruudesta. Nämätkin joet viljavine rantoineen
ovat aikoinaan olleet heimomme omaisuutta. Kaamalla on suomen
suvun antama nimikin. Miten vain lienee Volga-nimenkin laita.
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Laivaliike lisää seudun asukkaiden elämään uutta vauhtia ja pienet
rantakaupungit, jotka talven aikana torkkuvat eristettyinä kaiken muun
maailman yhteydestä, pöyhkeilevät kuten tuhma ihminen onnen päivinä.
Kauppiaat tietävät, mitä heidän rauhaansa tulee ja useimmat ylempäin
luokkain matkustajista ovatkin punaniskaisia kauppamiehiä ja heidän
pyyleviä rouviaan. Ukoilla, jotka kaiken päivää istuvat ravintolasaleissa
ja latkivat punaista pihlajaviinaa, on yllään mustaverkainen polviin asti
ulottuva kauhtana, jaloissa pitkävartiset kiiltävät saappaat. Rouvat pöyhkei-
levät kahisevissa silkkipuseroissaan, korvissa komeat kultarenkaat.
Huomaa, että tämä on kauppiaitten ja kaupanteon luvattu maa ja minua
hävettää, kun täytyy kysyttäessä vastata, etten ole kauppias, vaan
tavallinen ihminen.

— Mutta ettekö voisi ruveta kauppiaaksi?

Selitän, ettei minulla satu olemaan mitään myytävää, kaikki omaisuus
on vain omiksi tarpeiksi.

Minua kehoitetaan ryhtymään venäläisen viljan välittäjäksi.

Vihdoin pysähdymme sille laiturille, josta on astuttava Kaaman
sivujoen Valkoisen joen12 laivaan. Kuulen hämmästyksekseni, ettei
tänään enää saata toivoa matkan jatkamista. Onneksi on laiturilla
odotushuoneita, joissa voi yöpyä. Näen, että täällä on Volgaltakin päin
tullutta kansaa odottelemassa. Tulen tuttavaksi erään nuoren neidon
kanssa, jolla on suuret, surulliset silmät ja kertoo palaavansa jostakin
Nischni-Novgorodin luota pyhää Serafimia rukoilemasta. Olisi
tunkeilevaa mennä tutkimaan tytöltä, minkä vuoksi hän vaivaa ukko
Serafimia. Sitä ei tarvitsekaan tehdä, sillä hänen äitinsä, joka matkustaa
mukana ja jolla on hyvä supliikki, kertoo kaikki alusta alkaen. He ovat
Birskin kaupungista. Mies-vainajan eläessä he asuivat maaseudulla.
Tyttö on hermostunut, hän on vielä nuori, 23 vuotias, sulhanen on
hänet pettänyt ja nyt on hän jäänyt vanhaksi piiaksi — Venäjällä on
tyttö “staraja djeva” jo yhdenkolmatta täytettyään — ja siksi on hän
niin rauhaton. Voi tyttö parkaa! Ja siksi hän lähtee Birskistä Nischni-
Novgorodiin vaivaamaan pyhimystä, jolla luonnollisesti on paljon
muitakin tehtäviä.

Ollaan Valkoisella joella. Joki on saanut nimensä siitä, että sen vesi
Kaaman ruskeaan veteen verraten on paljon vaaleampaa. Tämän seudun

asukkaat ovat enimmäkseen baskiireja. Useimmissa rannalla sijaitsevissa
kylissä kohoaa minareetti, muhamedilaisen kirkon torni. Tornin huipussa
on puolikuu. Laitureillakin on enimmäkseen vain tatarilaisia tyyppejä.
Miesten hiukset ovat partapuukolla kerityt ja naiset verhoovat silmiään
liinan kulmalla. Muutamat tatarirouvat ja -neidot ovat pukeutuneet
sivistyneiden venäläisten tavalla. Kuka uskoisi, että tatarit, joita
Suomessakin joskus näkee laukku olalla kiertävän, ovat Venäjän
valtakunnalle vaarallinen sivistyskansa, jolla on omat kirjapainonsa,
sanomalehtensä vieläpä Kasanissa — teatterinsakin.13 Venäläiset itse
pitävät siistejä ja hienotunteisia tatareja suuressa arvossa, heitä kohdellaan
aivan toisin kuin suomensukuisia kansoja.

Pienessä höyrylaivassa elämä tuntuu varsin kodikkaalta, kursailematta
kukin lähestyy toistaan. Ennen pitkää minulla on selvillä, mikä kukin
matkustavainen on. Tuo harmaahapsinen, hienopiirteinen venäläinen
rouva, jonka palvelijatarkin matkustaa ensimmäisessä luokassa, tulee
Moskovasta ja menee kesää viettämään kreivi Mordvinin maatilalle.
Tuo nuori herra tuossa on tatari-opettaja Kasanista ja nainen hänen
rinnallaan on tatariylioppilas. Nuo iloiset, tirskuvat tytöt tuolla ovat
Kostromasta. Ja tuo kalpea pietarilainen laulajatar, jonka poskilta
pääkaupungin elämä on punat karistanut, matkustaa jonnekin lepokotiin
nauttimaan kumissia s. o. alkoholipitoista hevosenmaitoa, jota Venäjän
lääkärit suosittelevat kaikille vähäverisille. Alikerrassa on kaikenlaista
kirjavaa kansaa. Suurinta huomiota herättää mustalaisseurue, joka
likaisena, kirkuvissa väreissään loikoilee matoilla, miehet ja naiset
yhdessä, pähkinöitä pureskellen. Seurueeseen kuuluu myös pari apinaa,
jotka ovat mustalaisten leikkitovereita. Myöhään yöhön kuuluu sieltä
balalaikan soittoa ja kun se vaikenee, raikuu rannan tammilehdoista
satakielen viserrys.

Ennen pitkää olemme sivuuttaneet Birskin, joka on vähäpätöinen
piirikuntakaupunki. Valkoisen joen maisemat käyvät yhä vaihtelevimmiksi.
Kaunis on varsinkin etelänpuoleinen korkea ranta, jossa kulkee eräs
Uralin sivuharjuja. Ufasta lähtee sitä myöten rautatie Slatoustiin, jota
ihanan vuoriluontonsa vuoksi kutsutaan Venäjän Sveitsiksi.

12 Joen nimi venäjäksi on Belaja.

13 Alkuperäistekstissä on painovirhe. Kyseinen kohta on siinä kahtena lauseena
seuraavassa muodossa: “Kuka uskoisi, että tatarit, joita Suomessakin joskus näkee
laukku olalla kiertävän. Venäjällä, ovat valtakunnalle vaarallinen sivistyskansa, jolla
on omat kirjapainonsa, sanomalehtensä vieläpä Kasanissa — teatterinsakin.”
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Laivamme ei mene Ufaa edemmäksi ja edemmäksi ei minulla
olekaan asiaa. Täälläkin on käytävä vain kuvernöörin puheilla saadakseni
valtakirjan oleskelua varten maaseudulla. Vähän on vielä aikaa
kaupunkiin tutustua, joka väkilukunsa puolesta ei liene Helsinkiä
vähäisempi. Toreilla, kaduilla ja rakennuksilla on itämainen leima.
Kaupungin suurin kauppatalo, jossa ei ole ainoastaan kankaita ja
jalkineita, vaan myös kirjoja ja ruokatavaraa, vieläpä venäläisiä
pyhimystenkuvia, on tatarilaisen yhtiön. Ravintolassa pistää silmääni
seinällä oleva painettu kirjoitus: yleisöä pyydetään ystävällisesti ottamaan
lakit päästään. Käväisen myös parturituvassa ja huomatessani, että
muiden päät keritään partapuukolla, noudatan paikkakunnan tapaa.
Postikonttoriinkin pitää pistäytyä, siellä herättää huomiotani seinällä
oleva puukehyksellä varustettu taulu, jossa on paljon muotokuvia.
Astun lähemmäksi ja näen, että taulun yläosaan on kirjoitettu suurin
kirjaimin: varokaa taskuvarkaita! ja että alempana olevat kuvat esittävät
tunnetuimmat niistä. Taulussa on 23 mies-, 8 naishenkilön ja 2 lapsen
kuvaa.

Kun vielä olen pannut eväslaukkuni kuntoon, olen valmis lähtemään
tsheremissikylään.

Erisukuisten kansain kylissä14

Viime yön vietin venäläisen tuvassa, nyt olen poikennut tatarin
taloon.

Ei voi olla ihmettelemättä nähdessään, miten erisukuiset kansat
täällä elävät naapureina ilman, että voi huomata minkäänlaista kateutta
tai rajariitaisuutta niiden kesken. Samalla lakeudella on toinen toistensa
näköpiirissä kyliä, joissa ei ainoastaan ole murteen eroavaisuus, vaan
koko kansallisuuden: kielen, tapojen ja uskonnon. Tuolla on joen
rannalla venäläinen kylä, jossa oikeauskoisen kirkon kupoli kiiltää
päivän paisteessa, tässä kylässä on muhamedilainen rukoushuone ja
edempänä häämöittää votjakkien ja tsheremissien uhrilehdot, jotka
muinaisen metsän muistomerkkinä kohoavat muuten miltei puuttomasta

tantereesta. Eniten herättää huomiotani se, että nämät erisukuiset ihmiset
joskus käyvät kesteissäkin toinen toistensa luona. Olen nähnyt, miten
vierasvaraisia he ovat toinen toisilleen syöden samasta pöydästä ja
juoden samasta samovaarista. Yhteisenä puhekielenä on tatarinkieli,
jota suomensukuisten kansain naisetkin osaavat.

Kyytimies kantaa tavarani tataritupaan, sillä aijon levähtää vähäisen
lähteäkseni uudelleen taipaleelle. Rakennus on uusi, kaksinkerroksinen
puutalo, jossa yläkerros on alakerrosta avarampi ja jonka ympäri on
tehty puuleikkauksilla koristettu kapea veranta. Paitsi vierastupaa on
alakerrassa kauppapuoti. Isäntä on kauppias. Yläkerrassa, jossa ikkunat
ovat vartutetut valkoisilla verhoilla, asuvat hänen arvoisat rouvansa.
Kaikesta näkyy, että Allah on antanut runsaan siunauksen tatariukon
kauppahommille.

Tupa, jossa vietin viime yön oli vähävarainen, huomattavimmat
huonekoristeet olivat samovaari pöydällä, nurkassa kärpästen likaama
jumalankuva ja lämpimän uunin kupeella kiiltävät torakat. Täällä ei ole
kumpaakaan viimeksi mainituista, sitä vastoin lattian perällä olevalla
permantokorokkeella on samovaari suuri ja komea. Seinällä on koreita
paperikuvia esittäen etelän moskeoita, pyhiinvaelluskulkueita y. m.
Minua pyydetään istumaan ja alleni asetetaan pehmeä, käsin ommeltu
tyyny. Pidän paljon tatareista, sillä heidän tupansa ovat siistejä ja
ruokansakin sellaista, että sitä saattaa nauttia. He eivät viljele väkijuomia
yhtä runsaasti kuin venäläiset, heidän uskontonsa kun kieltää sen ja
siksi he ovat yleensä varakkaita ja ihanteellisia. Venäläisten pohjaton
viinanhimo hävittää heistä kaikki harrastukset ja ihanteet: kaikki on —
ei mitään.

Kun kyytimieheni on juonut teetä ja lähtenyt, tulee tatariukko
luokseni keskustelemaan Suomesta ja suomalaisista. Näytän hänelle
suomalaisia rahoja ja hän innostuu yhä enemmän. Hän on erittäin
tiedonhaluinen. Hän tietää yhtä ja toista meikäläisistä, tietää senkin,
että tsheremissit ja votjakit ovat suomensukuista kansaa. Senkin hän
tietää, että suomalaisilla on samoin kuin venäläisillä […15]

Hänellä on itsellään useampia vaimoja. Muhamedilaisten pyhä kirja
sallii tunnustajainsa valita itselleen neljä virallista vaimoa. Hän jakaa
rakkautensa vain kolmen kesken. Huomautan hänelle, että kristityt
väittävät tatarivaimojen alinomaa olevan tukkanuottasilla. Isäntäni

14 Uusi Aura, 24. elokuuta 1913. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla 121,
124 ja 126. 15 Lauseen loppu puuttuu.
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hymyilee ja sanoo, että niin varmaankin olisi asianlaita jos akkavalta
olisi muhamettilaisten keskuudessa yhtä suuri kuin kristittyjen. Tiedän
ennestäänkin, ettei naisasian aatteet ole saaneet täällä jalansijaa. Nainen
on tykkänään miehen vallan alainen. Jo syntyessään on tyttö-lapsi
poikaa vähäarvoisempi. Kun hän kasvaa vähän toiselle kymmenelle,
määrää isän mielivalta hänelle tulevan kohtalon. Jos hän tahtoo tai ei,
kun isä kerta on kosijan tarjoomaan aviohintaan suostunut, on hänen
mentävä miehelle, oli tämä sitte miten ikäloppu tai miten monen
vaimon mies tahansa. Ja vaimona on hän “miehelle myyty” ja miehen
vallassa; jos hän kapinoi, vain yksi sana miehen suusta ja avioero on
annettu. Naisen asema ei todellakaan ole kehuttava tatarien keskuudessa.
Ainoa ase naisen kädessä on hänen kauneutensa tai joku muu naisellinen
lumousvoima, jolla hän kiinnittää miehen itseensä. Ja muhamedilaiset
naiset osaavakin ovelasti käyttää Allahin heille antamia aseita. Avioerot
eivät — kuten meillä — täällä kuulu päiväjärjestykseen ja mitä
eripuraisuuteen tulee, ei se liene niinkään vaarallista laatua kuin
Europassa arvellaan. Eräs tataritalokas kertoi, että hänen ensimmäinen
vaimonsa itse vaati häntä ottamaan toisen elämänkumppanin, kun
hänellä muka oli vähän seuraa ja liian paljon työtä. Tavallisesti on
kuitenkin vain varakkailla useampia vaimoja. Olen paikkakunnalla
kuullut seuraavan eri kansallisuuksien luonteita kuvaavan sananparren:
kun venäläinen rikastuu, rupee hän kauppamieheksi, kun tatari rikastuu,
ottaa hän itselleen uuden vaimon, mutta kun tsheremissi saa rahoja hän
piilottaa ne maahan.

Lisäksi — selittää isäntäni — kristityt luulevat, että tataritalon vaimot
elävät kaikki yhdessä ja samassa tuvassa, mutta niin ei ole asianlaita.
Kun uusi vaimo tuodaan taloon, on hänelle varattava oma tupa. Isäntä
selittää, että hänenkin vaimoillaan on kullakin oma, erityinen salinsa.
Kukin asuu erikseen, omat lapset ympärillään, kukin keittää ja syö oman
ruokansa, kullakin on oma samovaari, ompa erityinen kuistikin, ainoastaan
puutarha on yhteinen. Mies vierailee kunkin vaimonsa luona yhtä pitkän
ajan, tavallisesti viikon päivät. Vaimoa vaihtaessaan hän käy saunassa ja
pukeutuu toiseen silloisen lemmittynsä ompelemaan pukuun. Tatariukko
puhuu suurella kunnioituksella vaimoistaan.

Kysyn ohimennen, eivätkö hänen emäntänsä ole millään tavalla
osoittaneet mustasukkaisuutta toinen toisilleen. Hän pudistaa päätään ja
sanoo, ettei kunnollisen aviomiehen sovi antaa sellaiseen aihetta. Hänen
tulee rakastaa heitä kaikkia yhtä paljon eli kuten isä lapsiaan. Vaikka
asia on arkaluontoinen en voi olla tiedustelematta, rakastaako hän

todella kaikkia kolmea yhtä palavasti. Ei tietenkään — hän huomauttaa —
kaikkia saata rakastaa aivan samalla tavalla. Vanhimman, joka on
häntä itseään vanhempi ja jonka jo isä-vainaja oli katsonut pojalleen
elämänkumppaniksi hän ihailee viisautta, toisen toimeliaisuutta ja
kolmannen kauneutta. Kolmas, joka on nuorin ja vasta hiljattain taloon
tuotu, ei ole ukon mielestä ehtinyt saada yhtä paljon rakkautta kuin
vanhimmat vaimot.

Minulla ei ole kunnia päästä hänen lemmittyjensä tuttavuuteen, sillä
yleinen tapa kieltää tatarinaisen seurustelemasta vieraan miehen kera,
ulkoilmassakin kulkiessaan hänen tulee vaatteellaan verhota kasvonsa.

Muhamedilaisten tavat ja menot ovat minusta mielenkiintoisia, mutta
tällä kertaa ei ole aikaa niihin syventyä sillä uudet hevoset odottavat jo
valjaissa.

Ennen pitkää nousee näköpiiriini yhä useampia uhrilehtoja, jotka
osoittavat, että olen jo saapunut niiden kansain keskuuteen, jotka eivät
vielä ole muhamedilaisia eikä kristityitä, vaan yhä edelleen elävät esi-
isien tavan mukaan. Ne ovat suomensukuisia kansoja. Ensimmäinen
kylä tien varrella on votjakkikylä. Kyytimiehen sanomattakin voin sen
nähdä naisten pukimista. Itävenäjän suomalaiskyliin tullessa kiinnittää
matkailijan huomion ensiksi omituiset kansallispuvut, joita varsinkin
naiset kantavat. Ne eivät ole täällä vain juhlapukuja, vaan myös
työvaatteita. Kun vieraan saapuessa uteliaat ihmiset saapuvat häntä
kurkistelemaan, tuntuu siltä kuin yhtäkkiä olisi joutunut suureen
ulkomuseoon. Noita omituisia, arkoja, salaperäisiä kaukana uudemman
sivistyksen kosketuksesta kasvaneita olentoja katsellessani mielen täyttää
samanlainen hartaus kuin museossa menneiden aikain esineitä katsellessa.
Se vielä lisää tunnelmaa, että täällä muinaisuus elää. Se on minusta
suuremmoista, sillä se on oman sukuni muinaisuus. Kansa tuossa
edessäni ei aavista, millaisella mielellä sitä katselen.

Sivuutimme pian votjakkikylän, joka herättää minussa vanhat muistot
ja kokemukset, sillä pari vuotta sitte matkustelin heidän keskuudessaan.
Tällä kertaa tahdon tutustua tsheremisseihin ja heidän elintapaansa.
Minulla on osoite taskussani mihin mennä ja kyytimieheni tunteekin
kysymyksessä olevan kylän. Ulkomuotonsa puolesta eivät täkäläiset
kylät suinkaan vaihtele, eroavaisuus on vain kansan, joka niissä asuu.
Votjakit ja tsheremissitkin, vaikka ovat sukulaiskansoja, eroavat toisistaan
siinä määrin, etteivät edes ymmärrä toinen toistensa kieltä. Sitä paitsi
poikkeavat tavat ja menot näillä naapurikansoilla suuresti toinen toisistaan.
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Illan tullen aukeaa tsheremissikylässä raskas portti ja talonväki tulee
pihalle vastaan ottamaan kaukaista vierasta, joka on saapunut kesää
viettämään heidän keskuuteensa. Paikkakunnan tsheremissit kuuluvat
olevan hyvin vanhoillisia ja taikauskoisia noudattaen tarkoin ikivanhoja
tapojaan. Siksi he ovat minusta mielenkiintoisia. Kylä itse näyttää
olevan köyhä ja likainen, lapsilla, jotka tulevat kapineita katselemaan
on useilla sairaat silmät. En vielä tiedä, minkä tuvan otan asunnokseni.
Naiset kiehauttavat minulle samovaarin ja harvasanainen isäntä
kurkistelee minua salavihkaa ikäänkuin hän tahtoisi kysyä: miksi tänne
saavuit, mitä sinä meistä tahdot? Pakanakansat kovin arastelevat
kristityitä.

Illallista syötyäni koetan tehdä tuttavuutta talonväen kanssa. Selitän
heille, että olen samaa kansanheimoa kuin he, mutta he ovat kaikki
hyvin ujoja ja harvapuheisia. Näen, etten enää ole vilkkaiden venäläisten
eikä puheliasten tatarien seurassa ja kuitenkin tunnen jotain salaista
rakkautta tätä kansaa kohtaan, sillä sen kielessä on sanoja, joihin
lapsuudesta asti olen tottunut: puu on “puu”, tuli on “tul” ja itse
Jumala on “Jumo”. Ja sen luonteessakin on jotakin oman kansani
luonteesta.

Vähitellen käy perheväki pihalla vajoihinsa nukkumaan. Isäntä
kysyy minulta, missä haluan viettää yöni selittäen, että tuvassa on
paljon syöpäläisiä ja että ihmisillä siksi on kesän aikana tapana nukkua
ulkona. Minullakaan ei ole halu jäädä tupaan, vaan valmistan itselleni
vuoteen oljista vajassa oleville vankkureille ja nukahdan nähdäkseni
unta Suomesta.

Pyhäpäivä tsheremissikylässä16

Tänään on perjantai, tsheremissien pyhäpäivä.

Lattia on lakaistu ja koti asetettu juhlakuntoon. Permannon perällä
seinässä kiinni olevalle lavitsalle, jota päivin pidetään istuma-, öin
nukkumasijana on levitetty valkoisia huopamattoja ja niiden päälle
sinne tänne punaisia patjoja. Ikkunan pielissä oleviin nauloihin on
ripustettu käsiompeleella kaunistettuja pyyhinliinoja, jommoisia riippuu
myös katossa olevilla orsilla. Sitä paitsi prameilee seinillä ja orsilla
joukko naisten pukuja talon varallisuutta todistamassa.

Ettei tänään ole valjennut vain tavallinen arkiaamu, sen huomaa
pöydällä vanha samovaarikin, joka uskollisesti ottaa osaa tsheremis-
siperheen iloihin ja suruihin, nähdessään, että sen alle tänään on
asetettu suuri vihreä tarjotin ja jokapäiväisten, lovellisten pahkakuppien
sijalle paksuja juomalaseja ja porsliinikuppeja.

Juhlatunnelma liikkuu myös perheen emännän kintereillä irroittaessaan
läkkiseen hunajakuppiin takertuneita kärpäsiä tai ravistaessaan russakat
lattialle sokerituohisesta, jota hänen arkiaikana lasten vuoksi on pakko
pitää korkealla katon rajassa tai kun hän taittaa kuivahtaneesta teekakusta
kourallisen n. k. tiiliteetä, hieroo sen hienoksi kämmenissään ja sirottaa
ruskehtuneeseen teekannuun, jota ei ajan hammas suinkaan ole säästänyt.
Kiireessään hän pyörähtää myös permannon alle, josta hän touhuten
tuo puulautasella kukkurallisen keltaista voita.

Talouden toimissa on äidin tukena vanhin tytär, jonka katseessa on
jotakin niin huolehtivaa ja elämänymmärtävää, vaikkei hänen suortuvillaan
vielä lepää naidun naisen päähine. Aamulla varhain hän on noussut
askareilleen, kantanut vettä purosta — tsheremissikylässä ei ole kaivoa —,
pyyhkinyt nuorempien lasten naamat märällä tukolla ja pukenut ne
puhtaisiin paitoihin. Nyt hän keikkuu tulipunaisin poskin uunin ääressä
ja paistaa hernejauhoista valmistettuja ohukaisia, joiden pintaa hän
voitelee rasvalla. Pikku siskot tirkistelevät ovipielessä pureskellen
sieniä, jotka, vaikkakin ovat keittämättömiä, näyttävät heistä olevan
yhtä maukkaita kuin meikäläisistä marjat. Kaikilla on jaloissaan uudet,
valkeat niinivirsut.

16 Uusi Aura, 7. syyskuuta 1913. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla
129–130.
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Ei ole tsheremissien pyhäpäivä Suomen sunnuntai. Ei kanna täällä
tuulenhenki helmassaan aamukellojen kaikua. Ei täällä myöskään näy
missään kirkkopolkua eikä sillä astelevaa mustapukuista kansaa. Ei
edes sytytetä kynttilää kotona, kuten tekee venäläinen viikon suurimpana
päivänä. Perjantain vietto on tullut tsheremisseille tatarien taholta,
joiden muhamedilaisen sivistyksen kosketus on heille saapunut paljoa
aikaisemmin kuin kristinuskon. Silti eivät tsheremissit ole islamin
tunnustajia, perjantai on heille vain lepopäivä ilman minkäänlaisia
seremonioita ja tsheremissiukko istuu kotona, silloin kun tatarivanhus
riisuu kenkänsä ja kapuaa hartaana rukousmatto kainalossa temppeliinsä.
Kuten monelle meikäläiselle on lepopäivä täällä samalla myös huvi- ja
vieraspitopäivä.

Nähdessäni, että vieraat jo saapuvat poistun tuvasta, sillä en tahdo
heitä häiritä. Istun pihalla olevaan keittohuoneeseen, jossa kesän aikana
tavallisesti valmistetaan perhekunnan ruoka ja aterioidaan. Talvella sitä
pidetään taloustavaroiden säilytyspaikkana, mutta ennen muinoin on
tällä rakennuksella ollut paljoa huomattavampi merkitys. Olen monasti
istunut sen kynnyksellä ja katsellut perheen emännän hommia ja
vanhanaikaisia talousesineitä, mutta ennen kaikkea itse rakennusta.

Ja kuitenkin se on niin koruton ja vaatimaton! Se on neliön muotoinen
veistämättömistä hirsistä kyhätty ladon tapainen rakennus, jossa ei ole
välikattoa, ei uunia eikä ikkunaa ja jossa on lattiana itse kovaksi tallattu
tanner. Sen keskellä on paljaassa maassa tulensija, jonka yllä riippuu katto-
orsiin kiinnitetyissä haakloissa rautainen pata. Savu kohoaa ilmaan
lautakatossa olevan räppänän kautta. Pirtin sivuseiniä kulkevat leveät
honkaiset penkit ja ovensuun puolen nurkassa on vanhanaikainen pöytä.
Sellainen se on tämä rakennus, joka nykyisen uunituvan tultua käytäntöön
on syrjäytynyt pihan perälle. Kuka siellä enää viitsii värjöttää talvikylmässä!
Mutta tsheremissi tietää, että taatot ovat sen tehneet ja että juuri se on
ollut mari-kansan — niin kutsuvat tsheremissit itseään — entisaikainen,
ainoa asuinrakennus.

Ja siihen liittyvät muistot eivät ole ainoastaan tsheremissille kalliita.
Sen nimi “kuda”, joka on meidän kielemme “kota”, viittaa tuohon
etäiseen aikaan, jolloin tsheremissit ja suomalaiset elivät lähellä toisiaan
samaa kieltä puhuvana kansana. Kaukana vilkkaan länsieuropalaisen
sivistyksen vaikutuksesta on veljeskansamme voinut meidän päiviimme
asti säilyttää tämän merkillisen rakennuksen, josta meillä suomalaisilla
on jäljellä ainoastaan tuo kaunis sana — “koti”. Istun tsheremissikodan
kynnyksellä ja haaveilen menneiden aikojen elämää.

Olen juuri miettimässä kodin, vaatimattomankin merkitystä ja
kalleutta ihmislapselle ja sen lieden erikoislämpöä, kun talon tytär
yhtäkkiä yllättää minut kesken kauniimpia haaveitani. Hän, joka äsken
seisoi tuvan uunin ääressä niin heloittavan onnellisena, itkee vetistelee.
Nähdessään minut hän aikoo kääntyä. Kysyn, mitä hän suree, mutta
hän ei vastaa. Olen utelias tietämään, mitkä kyyneleet tyttö parka
uskoo hiljaiselle kodalle ja menen tupaan tiedustamaan. Pian onkin
selvillä koko jupakka. Tuo nuori mies tuossa, joka seisoo arkana
portailla ja jolla on yllään pitkä valkea verkatakki ja vyöllä punainen,
käsin palmikoitu vyö, on saapunut pyytämään neitoa vaimokseen.
Vanha ukko, joka tuvassa toruu talon isännän kanssa, on hänen isänsä.
Penkillä ovensuussa on niinikontissa eväitä, ennen muita pistää silmääni
suuri pullea viinapullo. Eväät ovat vieraiden tupaan tuomat, mutta
isäntä ei tahdo mitään maistaa. Se on paha enne, sillä se merkitsee,
ettei hän suostu aviokauppaan. Ei tahdo antaa tytärtään keskellä
kesäkiireitä, joskin hyvä aviohinta houkutteleisi. Tyttö olisi valmis
lähtemään miehelle, mutta isä tiuskasee vastaan.

Koitan puhua tytön puolesta, mutta se ei auta. Tarjoudun työtäkin
tekemään nähdessäni, että tytöllä on hyvä halu mennä, mutta isäntä
vain hymyilee ja puistaa päätään. Ei niitä tsheremissityttöjäkään niin
vaan oteta. Tyhjin toimin saavat tulijat poistua eväineen.

Mutta ei kestä kauvan, ennenkuin tuvassa on jälleen uusia vieraita,
sillä tänään on yleinen, kylän yhteinen vieraspäivä. Kun palaan kävelyltä
näen paljon outoja kasvoja koreissa pukimissa. Mitkä ovat kaukaisia
sukulaisia, mitkä oman kylän ystäviä. Pöydällä olevaan voihin ovat
hyväntahtoiset vieraat asettaneet kuparirahoja kestiystävyyden merkiksi.
Kenellä ei ole rahaa, pistää siihen sormestaan hopeaisen sormuksen.
Tsheremissien kohteliaisuuden osoitukset ovat eri kuin meillä ja
meikäläinen hyväkin salonkiherra voisi täällä helposti kompastua. Tuossa
tulee emäntä vanhanaikainen pahkakuppi kädessään tarjoomaan sinulle
mesijuomaa, mutta kyllä hän ja koko tupa katsoo pitkään, jos siitä juot.
Ensiksi pitää sinun tarjota sitä emännälle. Hän maistaa vähän, menee
jälleen pöydän ääreen ja täyttää astian. Nyt vasta kun hän toistamiseen
tarjoo, nouse ja juo. Jollet juo, on se mielenosoitus ja siitä puhutaan
vielä toisissakin pidoissa. Vaikkei olisikaan jano, pitää kuitenkin kostuttaa
huulensa. Se on tsheremissien tapa! Tai jos tahdot tanssia, olet tuhma,
jos ilman muuta lähdet lattialle pyörimään. Ensin on sinun täytettävä
malja ja tarjottava sitä seuran vanhimmalle, jos tämä silloin juo, ole
hyvä ja tanssi. Mutta jos hän työntää maljan luotaan, istu alallasi.
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Kaikessa on pienet temppunsa ja ken niistä oikein osaa vaarinottaa, hän
vasta todella on hieno seuraihminen.

Ainoa varjopuoli tsheremissipidoissa on liiallinen viinan nauttiminen.
Täällä eivät juo ainoastaan täysikasvuiset niin hyvin miehet kuin naiset,
vaan usein myös lapset. Eivätkä nuo muuten arat ja harvapuheiset
ihmiset ole kauvan istuneet ääneti, ennenkuin isäntä käy irroittamaan
kielen kahleet. Viina on täällä se välttämätön vilkkautta antava voima.
Ennen pitkää alkaa jo tuntua humalan vaikutus. Ihmiset eivät enää
malta istua alallaan. Useat nousevat lattialle tanssimaan, vaikka vielä
joku hetki sitte eivät olisi tehneet sitä edes rahan edestä. Kovin
omituista on tsheremissitanssi! Enimmäkseen vain pyörimistä ja jalkojen
koputusta. Meikäläisiä tansseja, joissa parittain pyöritään ei se muistuta.
Kukin tanssii yksin tai jos seurassa, eivät tanssijat tartu toisiinsa, vaan
heiluttamalla ruumistaan, joskus iloisesti hihkuen, sivuuttavat toisensa.
Vanhatkin akat, kun ovat hiukan vilkastuneet, menevät lattialle
pyörimään. Koko ajan säestää tanssia mielestäni yksitoikkoinen ja
valittava mutta täkäläisten mielestä iloinen ja intohimoinen säkkipillin
sävel.

Arvokkaimmat vieraat istuvat patjoilla pöydän ääressä, keskustelevat
ja laulavat. Laulu liittyy läheisesti tsheremissien pitopöytään. On kerrassaan
häpeä, jollei pidoissa lauleta. Katselen kummissani, miten liikutettuja he
ovat laulaessaan. Ja kuitenkaan ei sävel eivätkä sanatkaan mitään merkillisiä
ole. Kaikissa lauluissa näyttää olevan sama nuotti, ainoastaan sanat
vaihtelevat. Milloin kiitetään perheväen vieraanvaraisuutta, milloin
pyydetään naapureita tulemaan muidenkin luo kesteihin. Kutsun kuultuaan
ystävät kumartavat ja kiittävät. Naisilla on jo vesi silmissä — kiitos
vieraanvaraisuuden ja venäläisen juoman —, vaikkei pöytälaulun sanat
olisi sen enempää tunteita herättäviä kuin:

— Samovaari on ostettu markkinoilta, vesi on omasta purosta.

Illan hämärtyessä ovat ihmistenkin mielet jo hyvin hämärtyneet.
Pihasta kuuluu huutoa ja rähinää. Tappelunhaluisia ei kuitenkaan lasketa
tupaan. Joku ukko paha on jo väsyksissä asettunut penkin alle
nukkumaan. Täytyy todella olla väsynyt, ken tässä hälinässä voi nukkua.
Vähitellen siirtyvät nuoret kyläkadulle leikkimään. Viimeiseksi jää
lattialle pyörimään ainoastaan nuori vaimo, jonka avoimessa rinnassa
riippuu pienokainen. Hän on niin humaltunut, että hän tuskin jaksaa
kannattaa sydänkäpyään. Tanssiessaan hän laulaa lukemattomat kerrat
pientä laulua, johon kuitenkin näyttää mahtuvan koko hänen nuori
elämänsä:

— Olen Sernur-kylän tsheremissin tyttö, mutta Konganur-kylän
miehen vaimo.

Kun eräälle vanhukselle ilmaisin ihmettelyni liian runsaasta viinan
käyttämisestä, hän selitti sen johtuvan siitä, että venäläiset perustavat
viinakauppoja maakyliin liian tiheään. Sen vuoksi ollaan aina
tilaisuudessa juomaan miten paljon tahansa. Ukko, joka ei näyttänyt
olevan erittäin suuri viinan suosija, vaikkei hänkään ollut jäänyt siitä
osattomaksi, valitteli väkijuomain tuottamia tuhoja. Esimerkkinä hän
mainitsi — sen hän teki monta, monta kertaa —, miten eräs nuori
vaimo muutama kevät sitten pitopaikasta palatessaan hukkui heikkoihin
jäihin. Onneksi hän oli jättänyt rintalapsensa kotiin niin, ettei se
hukkunut äitinsä mukana. Nyt kuuluu vainaja kaipaavan pienokaistaan,
sillä, kuten tarina kertoo, ovat kalastajat kuulleet äiti polon ennen
aamun koittoa hukkumapaikassa valittavan:

— Rintani täyttyvät maidolla, pien’ lapseni itkee kotona.

***

Sellainen on tsheremissien pyhäpäivä ja sellaiset heidän vieraspitonsa.

Tsheremissien elinkeinoista17

Tätä nykyä on tsheremissien pääelinkeino maanviljelys, ja kielimiehet
olettavat eräiden siihen viittaavien yhteissanain perustuksella että se on
ollut heillä jossakin muodossa tunnettu jo ennen kuin Itämeren
suomalaiset syystä tai toisesta erkanivat volgalaisista veljeskansoistaan.

Kansani, jos sinä todella kerran nuoruutesi hetkinä olet laulanut
maamme-laulusi täällä Volgan vienoilla vesillä, miksi olet siirtynyt
näiltä mustan mullan mailta Suomen suoperäisten metsien helmaan?
Miksi et ole jäänyt virittämään juhannustuliasi näiden suurvirtojen
varsille, missä lauhkeammat tuulet puhaltavat ja satakieli soittaa kaiken
yötä? Vai Pohjolan kesäyön valoko on houkutellut sinua jättämään
entiset asuinsijasi tai vainovuodetko ja kovat kohtalot?

17 Uusi Aura, 14. syyskuuta 1913. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla
136–137 ja 139.
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Mikä lieneekin ollut syynä, joka tapauksessa se on onneksi ollut.
Kuinka sanonkaan, onhan elämä helpompaa Volgan viljavilla vainioilla.
Ei ole pakko tehdä työtä yhtä “otsa hiessä” kuin Pohjan perillä. Onhan
täällä hieno, hedelmällinen multa, joka ojittamatta ja lannoittamatta
kantaa runsaana sadon. Eikä täällä lyödä koskaan kuokkaa tai kirvestä
kiveen, kiviä kun yleensä ei ole olemassa. Täällä ei myöskään ole
talokkaan tarvis yökylmien vuoksi viettää unettomia öitä, sillä ainoastaan
ani harvoin käy halla vieraana Volgan rantojen kylissä. Mutta
sittenkin! — joskaan ei täällä ole kiusaa kivistä ja ojista, ei täällä
myöskään mikään kannusta maamiestä uhrautuvaan uutteruuteen ja
joskaan ei täällä hallan tuhotyöt ole yhtä tuttuja kuin meillä Suomessa,
ei täällä myöskään tapaa — Saarijärven Paavoja. Kansa on yleensä
velttoa ja epäkäytännöllistä ja se kai on ollut yhtenä syynä siihen, ettei
se ole jaksanut kohota ja edistyä.

Vanhanaikaisella kannalla on tsheremissien maanviljelyskin.
Kyläkunta, jonka rakennukset ovat rakennetut yhteen ryhmään kyläkujan
kahden puolin — joskus on kylässä ristikuja — viljelee ympärillä olevia
maita kolmessa lohkossa. Yksi osa on rukiin, toinen kevättoukojen ja
kolmas, niittymaa, karjan hallussa. Kullakin talokkaalla on yhteisessä
vainiossa oma tilkkunsa, jonka vain kapea piennar erottaa naapurin
osuudesta. Aitoja ei ole ensinkään, sen vuoksi pitää karjan kintereillä
aina olla paimen, jonka edesvastuussa kylän yhteiset laumat kaiken
kesää kuljeksivat. Viljelyskasveista ovat tärkeimmät talvehtiva ruis
sekä ohra, kaura, vehnä, tatari ja herneet. Vaatetustaan varten viljelee
tsheremissi myös suuret määrät hamppua.

Jo edellä on mainittu, ettei tsheremissien maanviljelys meikäläiseen
verraten vaadi yhtä paljon työtä eikä aikaa. Maan muokkaamien on
heille vain leikin tekoa. Kun vainio keväällä lumen sulettua on jonkin
verran kuivahtanut menee kylä kynnölle yhtenä ja samana päivänä.
Edellä astuu henkilö, jota pidetään kylän onnellisimpana eli, jolla toisin
sanoen on “kevyt käsi”. Multa sekoitetaan sahralla, jolloin kukin pitää
huolta omasta osuudestaan ja heti sen jälkeen toimitetaan kylvö. Ja niin
on kaikki valmista. Touvon tekoon liittyy täällä eräs omituinen taika.
Ensimäiseen kylvökopsaan asetetaan näet jyvien lisäksi kovaksi keitettyjä
kananmunia, joita kylväjä siemeniä siroittaessaan silloin tällöin heittää
ilmaan. Taijalla lienee esikuvallinen tarkoitus saattaa kylvetty touko
kantamaan yhtä suurta, valkeata ja maukasta jyvää kuin itse kanan
muna. Kylvön aikana keräävät pellolle kokoontuneet tytöt ilmasta
putoavat munat talteen. Onnellinen se, ken niitä sattuu saamaan

helmaansa suuremman määrän, sillä hän tietää tulevaisuudessa
pääsevänsä monen lapsen äidiksi. Tyttöjen horjahtamisesta leikkiessään
ukot ennustavat, että viljakin kesällä tulee nuokkumaan täysinäisten
tähkäpäiden painamana.

Kun kevättouko on tehty on tsheremissi tyytyväinen, sillä ei hänellä
ole pitkään aikaan mitään tekemistä. Jokaviikkoinen lepopäivä on sen
vuoksi aivan ylellisyystavaraa eikä se olekaan tsheremisseillä alkuperäistä.
Melkein kokonaisen kuukauden he laiskottelevat ja heillä onkin
taikauskoinen käsitys, ettei kevätkesällä, varsinkaan rukiin kukinta-aikana,
sovi toimittaa mitään ulkotöitä. Aika on “vihainen”. Keskipäivällä ei saa
edes laulaa tai soittaa puhumattakaan mistään pauketta tai ryskettä
aikaansaavasta työstä. Monet muutkin toimet ovat kielletyt kuten vaatteiden
pesu, lankojen värjäys ja veden ammentaminen likaisin astioin.
Rangaistuksena pelätään ankaria ukonilmoja tai tuhoatuottavia raesateita.
Mainittu “hiljainen” aika päättyy vasta kun kesantokyntö alkaa vähää
ennen heinän tekoa. Nyt tuleekin vuoden kiireellisin aika. Heinät ja viljat
ovat samoihin aikoihin kaadettavat. Kumpikin asetetaan aumoihin
määrättyihin paikkoihin paljaan taivaan alle, sillä tsheremissi sanoo: missä
ihmiset silloin asuisivat, jos heinää ja viljaa talletettaisiin rakennuksissa.
Vilja-aumojen luvusta he arvostelevat toinen toistensa varallisuutta. Kun
eräältä isännältä kysyin miksi hän säilyttää kahden ja useammankin vuotisia
aumoja niitä puimatta, hän vastasi ikäänkuin leikillä, mutta jossa kuitenkin
ainakin puoli oli totta: jos puisin viljani ja vaihtaisin sen rahaksi, kuka
silloin enää tietäisi, miten varakas minä olen.

Paikkaa, missä aumat seisoa törröttävät niin hyvin päivän paisteessa
kuin sateessa, tsheremissi nimittää nimellä: iidem. Sen vastine meillä on
riihirakennus siihen liittyvine suojineen. Mutta tsheremisseillä, ainakaan
itäisillä, ei mainitussa paikassa tavallisesti ole minkäänlaista rakennusta.
Viljan puinti tapahtuu maassa kovaksi tallatulla tantereella, johon leivän
loppuessa aina aumasta siroitetaan olkia, mitkä puuvarstoilla ulkokuivina
puidaan. Roskat ja ruumenet irroitetaan jyvistä siten, että vilja viskotaan
tuulessa suurilla puulapioilla. Sen jälkeen kuivataan jyvät saunan parsilla
tai tuvan uunissa kuperoilla laudoilla. Muutamin paikoin on sateen
suojaksi rakennettu puimatantereelle olkikatos, jotkut tekevät sen päätyyn
vielä kuivaussaunankin ja siten on riihirakennus joskin […18] ja vaatimaton
jo alulla. Että viljaa puidaan höyrykoneenkin avulla, siitä ei tsheremissillä

18 Epäselvä sana originaalissa.
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ole mitään aavistusta eikä hän milloinkaan pui enempää kuin mitä juuri
siksi hetkeksi on tarpeen.

Paitsi maanviljelyksellä elättää tsheremissi itseään karjanhoidolla.
Useimmat hänen kotieläimistään, jotka yleensä ovat samoja kuin meidän,
ovat olleet käytännössä jo varhaisina aikoina. Myöhemmin on hevonen
turkkilais-tatarilaisten kansain vaikutuksesta päässyt aivan erikoiseen
asemaan, sen lihaa käytetään ravintona ja sen maitoa herkkuna, jota
teen kera tarjotaan parhaille ystäville. Sitä paitsi on hevonen sangen
otollinen uhrieläin. Muhamedilaisten taholta kotoisin on sikojen ja sian
lihan halveksiminen, jota tapaa varsinkin itäisten tsheremissien
keskuudessa. Ison karjan ohella, jonka paimentorvi joka aamu kutsuu
olkikattoisesta karjapihasta, on tsheremisseillä suuri joukko siipikarjaa,
hanhia, sorsia ja kanoja.

Samoin kuin maanviljelyksen liittyy karjanhoidonkin yhteyteen
omituisia taikoja, joista hauskin on lampaanonnen edistäminen. Jos
lampaat menestyvät huonosti pyydystää isäntä huuhkajan, jonka hän
uhraa karjapihassa. Tilaisuuteen hän kutsuu joukon poikia ja tyttöjä,
jotka aluksi kokoontuvat uhrintoimittajan tupaan. Kun vieraita on
kestitty, asettuvat he polvilleen ja kulkevat nelin ryömin isännän ja
emännän jäljessä pihan poikki karjakarsinaan. Koko ajan he määkivät
ääneen aivan kuin lampaat ja pojat ikäänkuin puskevat tyttöjä.
Karjatarhaan tehdään nyt uhrituli, jonka ympäri “lampaat” konttaavat
vielä kolme kertaa. Ukko, joka selitti tätä omituista tapaa, huomautti,
ettei poikia saa olla yhtä paljon kuin tyttöjä, vaan ainoastaan jokunen
harva, “muuten tulee lammaslaumaan liian paljon pässejä”.

Tsheremissien elinkeinoista ansaitsee mainitsemista lisäksi vielä
mehiläishoito, joka sekin polveutuu heillä jo muinaisilta ajoilta. Onttoon
puuhun tai pönttöön, joka milloin ripustetaan puuhun, milloin pystytetään
maahan tsheremissi perustaa mehiläisilleen kesä-asunnon. Paitsi hunajaa,
joka näyttelee sokerin osaa teetä juodessa, antaa mehiläishoito hänelle
myös keltaista vahaa, josta tehdään kuolleen muisto- ja uhrijuhlissa
tarvittavia kynttilöitä. Sen vuoksi kuuleekin tsheremissin rukoillessaan
anovan jumaliltaan karja- ja viljaonnen ohella myös mehiläismenestystä.

Sitä vastoin vanhimmat elinkeinot, metsästys ja kalastus, ovat useissa
seuduin jo miltei tykkänään syrjäytyneet. Ainoastaan muutamilla seuduin
säilyneet koivuntuohella taitehikkaasti päällistetyt jouset ja niinipuiset
nuolikotelot ovat muinaisen metsänkäynnin muistomerkkejä.

Tsheremissihäissä19

Kun tsheremissikylässä kuulee haasteltavan, että joku nuorukainen
on “ryöstänyt itselleen neidon” — kuten sanat kuuluvat — tietää se
ilosanomaa, sillä “neidon ryöstäminen” merkitsee täällä piakkoin odo-
tettavia häitä.

Volgan kansojen häämenot ovat meistä suomalaisistakin mielen-
kiintoisia, sillä niiden nojalla voimme päättää, mitenkä meidän esi-
isämme ja esi-äitimme muinoin — kuten romaneissa sanotaan —
“saivat toinen toisensa”.

Tavallisesti tapaa tsheremissinuorukainen mielitiettynsä vieraalla
seudulla — omasta kylästä ei juuri ole kunniallista naida — joko
pitomatkalla, monen kylän yhteisissä uhrijuhlissa tai markkinoilla ja —
rakastuu. Ja kun se on tapahtunut, ei entiseen aikaan olisi tarvinnut
muuta, kuin tiedustaa visusti tytön kotipaikkaa ja sitte salaa käydä
ryöstämässä. Sen pituinen se! Mutta vaikkei siinä menot monimutkaiset
olleet, saattoi itse henki olla kysymyksessä. Nykyään ei avioliittoon
meneminen ole yhtä vaarallista, joskin vanha nimitys ja vanhat tavat
vielä ovat entisten menojen muistomerkkinä, sillä paremmin kuin
“neidon ryöstämiseksi” voi nykyistä avioliiton solmintaa nimittää “neidon
ostamiseksi”. Nykyisen tavan mukaan maksetaan näet morsiamesta
tämän vanhemmille aviohinta. Hinnan suuruus vaihtelee jonkun verran
eri seuduilla paikkakunnan varallisuuden ja ostettavan neidon työkyvyn
ja pulskeuden mukaan 30:sta–120:neen ruplaan.

Miten toisin täällä kuin Suomessa, missä avioliitto-ikään tullut
neitonen ei suinkaan ole mikään tulolähde vanhemmilleen. Huomasin,
että veljeskansamme piti Suomen miehiä ovelina, kun kerroin, ettei
meikäläinen sulhanen maksa morsiamestaan edes puolta kopekkaa,
vaan vielä toivoo, jos mahdollista, hänen kanssaan saavansa myötäjäisiä.
Jonkun mielestä se kuitenkin todisti, ettemme anna naisille heille
tulevaa arvoa ja eräät saivat siitä syyn epäillä Suomen neitojen kauneutta.

Niin, oikeastaan on tsheremissin avioliitto nykyään pikemmin kauppa
kuin ryöstö, sillä neidon vanhempia on kuulusteltava, kestittävä ja, jos
suostumus saadaan aikaan, on aviohinta maksettava. Ja vaikka ryöstö
on kaupan edelläkävijä itse todellisuudessa, on järjestys päinvastainen

19 Uusi Aura, 21. syyskuuta 1913. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla 142,
144 ja 146.
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tsheremissien häämenoissa. Vasta “kaupat” tehtyään sulho lähtee
“ryöstämään”. Matkalle mennään niin, että myöhään illalla ehditään
morsiamen kylään. Kun sulhanen on ehtinyt perille parivaljakollaan
vanhanaikaisissa kuomivankkureissa, ei hän aja suoraan kultansa pihaan,
vaan pysähtyy jonnekin naapuritaloon, josta hankkii itselleen apulaisen.
Tämän tehtävä on hiipiä tytön luo ja kuiskata hänelle, mistä on
kysymys. Silloin neito, joka edeltäpäin aavistaa asiantilan, pukeutuu
kiireesti ja sanoo vanhemmilleen, että häntä haetaan naapuriin pikipäin.
Koko talon väki teeskentelee tietämättömyyttä. Niin pian kuin morsian
on saapunut sinne, missä sulhanen häntä odottaa, nousee hän
vankkureille — välttämättömästi siltä puolelta, missä hänen tuleva
miehensä istuu, tämän jalkojen yli — ja heti lähdetään liikkeelle.
Kaiken pitää tapahtua käden käänteessä ja niin viedään tyttö hurjaa
kyytiä niin, että kylän akat portailla siunailevat, ijäksi päiviksi isän
kodista.

Mutta matka ei pääty vielä sulhasen kotiin, vaan ensiksi on morsian
saatettava jonnekin naapurikylään, jossa hän ennen häitä piileksii ynnä
ompelee kaikenlaisia hääpukuja ja -liinoja. Sinne tuodaan jälestäpäin
myös kaikki hänen tavaransa. Sitä, jonka haltuun morsian jätetään ja
joka tavallisesti on neidon tai sulhasen sukulainen, nimitetään naittajaksi.

Kun vihdoin kaikki häävalmistukset ovat loppuun suoritetut ja
hääpäivä määrätty, pistäytyy sulho aamupäivällä morsiamensa luona.
Tämä ottaa hänet vastaan makeisilla ja lahjoittaa tulevalle miehelleen
paidan, housut ja sukat, mitkä hänen ahkerat sormensa ovat häitä
odotellessa valmistaneet. Sen jälkeen hän saattaa sulhonsa saunaan,
missä tämä kylpeytyy ja pukeutuu saamiinsa vaatteisiin. Sillä aikaa
valmistetaan hänelle vielä ateria, minkä nautittuaan sulhanen poistuu
kotiinsa.

Nyt alkavat häävieraat kokoontua sulhasen taloon. Ennen muita
kaikki toimitusmiehet: “häidenpää”, jolla on isännyyden valta häissä;
“piiska kädessä-kulkija”, joka pitää huolen järjestyksestä ja johtaa 8–
10 miehistä nuorukaisjoukkoa, joka on kutsuttu häihin laulamaan ja
tanssimaan, kestitsijä, joka pitää huolen olutsarkasta ja viinapikarista,
sekä viralliset hääsoittajat: rummunlyöjä ja säkkipillin puhaltaja. Näiden
lisäksi on vielä osansa näytettävänä häävaimoilla, joilla on yllään
vihreä kauhtana ja päässä punaverkainen ketunnahalla päärmistöity
lakki ynnä ennen muita mainittava hääpappi ja hänen vaimonsa. Sitä
paitsi on paljon vieraita.

Kaikki ovat juhlallisen näköisiä, naiset kohentelevat komeita
pukujaan, soitto ja tanssi alkaa ja piiskalla varustettu mies lyö tahtia
aseellaan, johon on kiinnitetty kilisevä kulkunen. Nyt astuu hääpappi
esiin teräväkärkinen nuoli kädessään, levittää sen kärjen ympäri silkillä
neulotun hartialiinan, jota naiset kantavat häissä ja kiinnittää liinan
nuoleen sulhasen antamalla hopeasormuksella. Silloin sulho asettuu
seisomaan pitopöydän päähän ja pappi, hänen vaimonsa, jolla on
kädessään leipä ja voikimpale sekä “piiska kädessä-kulkija”, käyvät
perätysten kolme kertaa sulhasen ja pitopöydän ympäri. Kun se on
tehty, annetaan liina eräälle häävaimoista, mutta sormuksen panee
toimitusmies sormeensa, nuoli sinkautetaan seinään, mistä se otetaan
vasta seuraaviin häihin. Tämän tärkeän toimituksen jälkeen kestitään
häävieraita ruualla ja juomalla.

Sen jälkeen ottaa “häidenpää” nahkaleilin, jossa on mesijuomaa,
pullon viinaa y. m. ja lähtee kestitsemään “naittajia”, jotka eivät ole
tulleet pitoihin. Jonkun ajan päästä lähtevät morsianta noutamaan
muutkin häävieraat. Heidän ei kuitenkaan heti sovi astua tupaan. Ensin
pistäytyy isännän puheilla “piiska kädessä-kulkija” ja tiedustaa, joko
on aika viettää häitä. Vasta kolmannella kerralla on vastaus myöntävä.
Tällöin menee hääseurue tupaan, jossa sitä jälleen kestitään. Mutta
morsian ei ole tuvassa, vaan jossakin aitassa tai kodassa, jonne nuoriso
kokoontuu häntä huvittamaan. Morsiamen vieressä istuu juhlan aikana
eräs tyttö, joksi tavallisesti valitaan joku sulhasen sukulaisista ja
nimitetään “vieressä istujaksi”. Toisella puolella morsiamen vieressä
on hänen tavaransa ja ompeluksensa. Vihdoin tulevat häiden
päähenkilötkin aittaan. Ensiksi piiska-mies, joka lakaisee tietä pihan
poikki kulkiessaan, hänen jäljessään astuu sulhanen pitäen edellistä
kauhtanan liepeistä kiinni, sitte eräs häävaimoista leipä kädessä ynnä
nuorukaisten kööri. Sulho tarttuu nyt morsiamen käteen, jonka kasvot
eräs häävaimoista on ennenmainitulla hääliinalla peittänyt ja vetää
häntä kolme kertaa kunnes tämä vasta viimeisellä kerralla suvaitsee
nousta. Nyt mennään takaisin tupaan, taas piiska-mies lakaisee tietä
edellä astuen, hänen jäljissään seuraa sulho, morsian ynnä koko
hääkansa. Sillä aikaa on tuvassa katettu kaksi pöytää, toisen ympäri
asettuvat naiset, myös morsian ja “vieressä istuja”, toisen ympäri
miehet, joita sulhanen kestitsee. Päivällisten jälkeen huomauttaa naittaja,
että aika jo on lähteä sulhasen taloon. Kun väki on hajaantunut, antaa
naittaja morsiamelle vielä rahapussin luettavaksi ja sanoo, että jos
emännäksi aijot, pitää sinun oppia laskemaan rahoja. Tyttö laskee rahat
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kolme kertaa. Ja silloin on hänkin valmis lähtemään pihalle, jossa
hevoset jo odottavat häntä valjaissa.

Naittajat, joita morsian kutsuu isäkseen ja äidikseen — hänen todelliset
vanhempansa eivät ota häihin osaa —, sekä morsian ja “vieressä istuja”
asettuvat kaikki yhteen telegaan. Lähtiessä morsian seisoo vankkureilla
pitäen kädessään pitkää liinaa, jonka toisen pään hän heittää suitsista
pitävälle sulholle. Tämä tarttuu siihen kolme kertaa, vetäen sen viimeisellä
kerralla itselleen. Sitte hän solmii sen kaulaansa liehumaan ja asettuu
juhlavankkurien ajajaksi, joka hääsaatossa kulkee viimeisenä. Sulhasen
kylän portilla tai jossakin tien käänteessä pysähtyy kulkue, kaikki
kokoontuvat morsiamen vankkurien viereen ja hääpappi rukoilee kädessään
leipä, josta myöhemmin jakelee paloja sulholle ja morsiamelle ynnä
muille häävieraille. Häätalon pihalle tultuaan ajaa seurue vielä kolme
kertaa pihan ympäri ennenkuin hevoset pysähtyvät. Morsiamen vankkurien
ääreen levittää nyt “piiska-mies” valkoisen huopamaton, jolle sulho
heittää rahan. Kun on saatu tietää, että vieras on tervetullut taloon
miniäksi ja että isäntä ja emäntä ovat luvanneet morsiamelle lehmän,
nousee neito vaunuistaan. Tupaan mennessä “piiskamies” jälleen lakaisee
tietä ja sulho pitelee häntä takin liepeistä. Nyt tervehtivät nuorikot
vanhempiaan. Sulho, morsian ja “vieressä istuja” ovat kaikki polvillaan
ja morsian antaa ompelemansa paidan kummallekin sulhasen vanhemmalle
sekä pyyhinliinan kaikille häihin kutsutuille toimitusmiehille. Antaessaan
lahjoja muillekin ovat nuorikot polvillaan tarjoten samalla olutta suuresta
puukupista, johon häävieraat juotuaan viskaavat rahan. Useat sitä paitsi
lupaavat lahjoittaa vastalahjaksi morsiamelle talousesineitä, kotieläimiä
y. m. Taas katetaan kaksi pöytää, sulho, morsian ja vieressä istuja
asettuvat naisten pöytään. Pöydällä on suurilla puulautasilla ohukaisia.
Hääpappi rukoilee silloin kansan seistessä, mutta sulhon, morsiamen ja
“vieressä istujan” istuessa. Sen jälkeen leikkaa piiskamies päällekkäin
ladotut ohukaiset ristiin halki, neljään osaan, joista sulhanen saa 9,
morsian 7, “vieressä istuja” 5 ja hän itse yhtä monta neljännestä.
Syödessään sulhanen ja morsian vaihtavat keskenään ohukaisannostaan
kolme kertaa syöden lopuksi kuitenkin kukin oman osansa. Syötyä
tanssitaan ja soitetaan myöhään yöhön, kunnes “piiska kädessä-kulkija”
vihdoin taas tietä lakaisten saattaa nuorikot aittaan nukkumaan. Täällä
morsian riisuu aviomiehensä, sillä hääyönä ei sovi sulhasen itse itseään
riisua. Morsian itse ei vielä mene vuoteeseen. Hetken päästä on
nuorikkojen kammioon kokoontunut paljon iloisia poikia ja tyttöjä
jotka laulavat ja soittavat nuoren parin iloksi. Useimmat ovat kuitenkin

jo koko paljon kallellaan, tuskin jaksavat seisoa jaloillaan ja hienotunteiset
häälaulut, joita tuvassa laulettiin, ovat saaneet sameamman sisällön. Kasvojen
ilmeistä, joissa ei ole mitään rivoa, näkyy sentään, etteivät nämä yölaulut
luonnonlapsista, joille kaikki on luonnollista, ole niin rumia kuin sanoista
voisi päättää. Vihdoin kohoaa vieressä istuja aitan hämärässä vahvojen
käsien varassa ilmaan ja yht’äkkiä hän heitetään häävuoteeseen sulhasen
viereen. Hetkisen häntä pöyhittyään sulhanen tokaisee: viekää pois, ei ole
omani! Kuuluu jälleen laulun hoilotusta ja tanssin kopinaa. Vähän ajan
päästä on jälleen “vieressä istuja” ilmassa ja sama temppu uudistuu
kolmannenkin kerran. Vasta kun morsian on nostettu sulhasen vuoteeseen
ja tämä lausunut: omani on! poistuu nuoriso morsiusaitasta piiskamiehen
aseen vinkuessa. Sulhanen ja morsian jäävät kahden kesken.

Pitkät eivät kuitenkaan ole hääyön unelmat, sillä jo varhain aamulla
menee piiska-mies nuorikkoa herättämään. Lyöden hiljaa morsianta
selkään hän nuhtelee sanoen: etkö tiedä, että vaimon tehtävä on nousta jo
päivän valjetessa ja että hänen tulee keittää tee ja lämmittää sauna. Ja niin
on hääyön jälkeen tyttöpäivät ohi ja emännän askareet alkaneet ja elämän
huolet. “Vieressä-istuja” avustaa nuorikkoa ensi toimissa ja osittaa
hänelle talon paikat, purot ja puupinot. Kaikkialla, missä nuori vaimo
ensi kerran kulkee, hän uhraa rahan talon haltioille avioliiton ja uuden
kodin onneksi. Kun hääväki on kylpeytynyt, jolloin jokaisen osaa ottavan
on viskattava pataan hopearaha, kokoonnutaan tupaan aterialle jälleen
laulun ja soiton kaikuessa. “Piiska kädessä-kulkija” kiertää lopuksi
vierekkäin lattialla seisovan pariskunnan kolme kertaa piiskan päähän
asetetulla hääliinalla ja sitte peittää sillä kummankin pään. Sen jälkeen
saa morsian liinan, jota hänen vaimona tulee kantaa ainakin kaikissa
juhlatilaisuuksissa, ja sulhanen piiskan ikäänkuin isännyyden merkiksi ja
niin vaihtuvat häämenot tavallisiksi vieraspidoiksi.
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“Neljäskymmenes yö”20

Iloa ja naurua, ruokaa ja juomaa, laulua ja tanssia, surua ja kyyneleitä
sellaista on “neljäskymmenes” eli viimeinen yö, jonka vainaja tshe-
remissien käsityksen mukaan viettää omaistensa kodissa. Sen vuoksi se
on suuremmoisin kaikista kuolleelle omistetuista muistojuhlista.

Tsheremissi uskoo, että ihminen vielä kuoleman jälkeen elää määrätyn
ajan hyvin läheisessä suhteessa omaisiinsa ja että hän, vaikkakin hän on
siirtynyt kalmistoon, missä hänelle on varattu maanalainen tupa pienine
ikkunoineen, vielä kaipaa entistä elämäänsä ja käy tavan takaa vanhassa
kodissaan. Sinä aikana ei kukaan tohdi koskea hänen omaisuuteensa ja
omaisten velvollisuus on pitää huolta kaikista vainajan tarpeista. Tämä
ei ole tsheremisseille vain perittyä tietoa tai ulkoa opittu usko, vaan
omituinen tunne, jonka juuret kätkeytyvät kauvas muinaisuuden
hämärään. Ken sitä epäilee, tulkoon kanssani tsheremissitaloon, missä
muistojuhlaa vietetään isäntävainajan kunniaksi.

Jätämme lesken ja apulaiseukkojen huostaan juhlavalmistukset ja
lähdemme vainajan veljen kera kalmistoon kuollutta kutsumaan. Kutsuja
valjastaa parhaat hevoset kuomivankkurien eteen, ottaa mukaansa ruokaa
ja juomaa sekä ajaa hurahuttaa kulkusten helistessä auringon vielä
ollessa korkealla hiljaiseen kalmistoon. Menojen pitää olla juhlalliset
kuin häissä ja kaikkien kuolleiden tulee tietää, että nyt sitä ja sitä tultiin
parivaljakolla noutamaan suuriin pitoihin. Hevoset pysähtyvät, eväät
asetetaan haudan ääreen ja vainajalle muistutetaan, mikä muistojuhla
on menemässä. “Nouse”, virkkaa veli veljelleen, “katso, mitä olemme
sinulle tuoneet, viinaa ja mesijuomaa, leipää, juustoa ja pannukakkua,
nouse ja nauti! Tullut on “neljäskymmenes yö”, lähde kanssamme
kylään. Kotona ovat teurastaneet sinulle lampaan, leski ja lapset odottavat
sinua, sukulaiset tahtovat tavata sinut. Emme ole luoksesi turhaan
tulleet, suureen juhlaan olemme tulleet sinua noutamaan.” Sen sanottuaan
hän valaa juomaa ja palottelee ruokaa haudalle toisten usein sanoja:
“syö, juo!” Vihdoin pyydetään kuollutta nousemaan vankkureihin,
mihin häntä varten on asetettu pehmeä patja. Ujoksuneeko vainaja,
vaiko on hämillään, koska veli vakuuttaa: tunnethan minut ja vankkurisi
tunnet, “omiasi ovat myös hevoset.” Pöyhittyään tyynyä hän sanoo:

“istu viereeni, yhdessä ajamme, kotiin menemme.” Vaikka istumasija
on tyhjä, on tsheremissi vakuutettu, että siinä istuu kuolleen haamu.
Usein hän kotimatkalla kääntyy sen puoleen ja puhuttelee sitä.

Kotipihassa on vainajaa vastaanottamassa leski. Lasten kera hän on
polvillaan portaiden ääressä. Heidän edessään seisoo eräs toimitusmies
juhlallisena paljain päin kädessä leipää, juustoa ja juomaa. Hän puhuttelee
kuollutta ystävällisesti mainitsee hänet nimeltä ja pyytää häntä
hyväntahtoisesti astumaan tupaan. Leski ja lapset katselevat kalmistosta
palaavia itkusilmin. Kun vainajan uskotaan nousseen vaunuista, viedään
puheena ollut tyyny tuvan perälle määrättyyn paikkaan, johon kuollutta
kehoitetaan istuuntumaan. Sille sijalle ei kukaan elävistä istu ja sen
läheisyyteen on katossa oleville orisille ripustettu kaikki vainajan vaatteet,
vieläpä virsutkin. Niitä osoittaen huomauttaa leski: “katso, tässä ovat
sinun vaatteesi, kukaan ei ole niitä käyttänyt, emme ole yhtäkään niistä
hukanneet.” Vainajalle asetetaan ruokaa ja juomaa ja kun hänen uskotaan
kyllin syöneen, menevät miehet hänen kanssaan pihalle katselemaan
karjapihaa, vilja-aumoja ja talousesineitä, onpa usein tapana saattaa
vainaja saunaankin — kylpemään. Kaukaisimpia sukulaisvieraita on jo
joitakuita saapunut, mutta varsinaiset menot alkavat vasta kun aurinko
on mennyt mailleen.

Silloin tulevat taloon kaikki vainajan sukulaiset ja ystävät. Yleiseen
tapaan kuuluu, että kukin perhekunta tuo tuomisia tullessaan, mikä
mitäkin ruokaa ja juomaa. Aivan samoin on meillä Suomessa kutsuvieraat
tuoneet lahjoja pitoihin. Vainajain juhlissa se on aivan välttämätöntä,
niihin ei sovi mitenkään tulla tyhjin käsin. Paitsi ravintoaineita tuo
kukin vieras tullessaan myös omatekoisen vahakynttilän, mikä sytytettynä
kiinnitetään erityiseen vartavasten tehtyyn telineeseen. Keskellä palaa
metrin pituinen, kolmen kynttilän paksuinen soihtu, sen oikealle puolelle
on asetettu rivi pienempiä, yksi kullekin vainajan ennen kuolleelle
sukulaiselle ja vasemmalle puolelle pystyttävät vieraat niin monta kuin
niitä on juhlittavan vainajan kunniaksi kukin kynttilän. Palaneiden
sijalle sytytetään yhä uusia. Ei voi olla tuntematta juhlatunnelmaa
katsellessa kymmenien kynttiläin valossa liikkuvaa pyhäpukuista yleisöä.
Luultavasti tekevät nämät neljännenkymmenennen yön valot
tsheremissilapseen yhtä syvän vaikutuksen kuin meikäläiseen joulukirkon
kynttilät.

Kaikkien huomion esineenä on näkymätön vieras. Kukin suuntaa
katseensa perälavitsalle kynttiläin alla olevan tyynyn ääreen, jolla
kuolleen uskotaan istuvan. Sinne kantavat naiset kilvan ruokaa ja

20 Uusi Aura, 19. lokakuuta 1913. Kirjeeseen liittyvät valokuvat ovat sivuilla 149
ja 151.
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juomaa, kaikki mitä on valmistettu, on vainajaa varten. Kuitenkin
saavat elävätkin osansa. Ja kuolleen muistojuhla ei olekaan mikään
juhla, jollei siinä runsaasti syödä ja juoda. Tsheremissi uskoo, että mitä
kylläisempiä ovat juhlavieraat, sitä kylläisempi myös vainaja ja mitä
iloisempia juhlavieraat, sitä iloisempi myös vainaja. Vainajaa varten on
asetettu erityiset astiat, lihaa ja leipää varten on kaukalo; olutta ja
viinaa varten suuri, pyöreä puukuppi. Jokainen, joka menee
maistelemaan ruokia polvistuu vainajan istumasijan ääreen, viskaa
vähäisen kuolleen astiaan ja lausuu: “syö, syö! syö yllin kyllin!”
Vanhat ukot viipyvät kauan polvillaan rukoillen vainajaa suojelemaan
perhettä, varjelemaan karjaa joutumasta rotkoihin ja petojen
raadeltavaksi, kasvattamaan viljaa, karkoittamaan pellosta toukat ja
aitasta hiiret y. m. mitä heillä on sydämellään.

Puoliyön aikana alkavat jo ainakin elossaolevat saada kyllikseen.
Kaikki ovat tulleet iloiselle tuulelle, viinapikarit tyhjenevät tuon tuostakin
ja onpahan jo kertynyt juomaa koko lailla kuolleenkin kuppiin. Säkkipilli,
joka tähän asti on ollut ääneti omistajansa paidanpovessa, otetaan esille
ja yksi ja toinen kehoittaa kuollutta kanssaan tanssimaan. Ei kukaan
pysy alallaan, hyöritään ja pyöritään. Väsyneet kädet jaksavat tuskin
sytyttää ja kiinnittää uusia kynttilöitä. Leskikin, ja tämän alaikäiset
lapset, joista nuorin keikkuu katosta riippuvassa vakassa, ovat hetkeksi
unohtaneet surunsa. Monet ukot liikkuvat enää vain vaistomaisesti,
jotkut ovat nurkkiin nukahtaneet.

Mutta on niitäkin, jotka jaksavat valvoa. Hetkeksi taukoaa tanssin
kopina ja ihmisten surina. Uteliaisuus kasvaa, kun joku ovella huudahtaa:
“kuollut tulee!”, jolloin vähänläntä mies astuu tupaan ja istuutuu
kuolleen paikalle. Leski rientää häntä syleilemään, ukot kättelevät
häntä ja nimittävät häntä kuolleen nimellä. Tsheremisseillä on tapana
valita muistajaispäivänä keskuudestaan joku, joka kokonsa ja
ulkomuotonsa puolesta muistuttaa vainajaa ja tämä pukeutuu yöllä
kuolleen pukuun. Hän on kuolleen sijainen ja kohteliaisuus ja ystävyys
kohdistuu sen jälkeen yksinomaan häneen. Häntä tahtoo jokainen
parhaansa mukaan syöttää ja juottaa, varsinkin juottaa. “Kuollut”
neuvoo omaisiaan elämään sovussa ja välttämään riitaa, tekemään työtä
ja edistämään taloutta. Kotolaiset pyytävät puolestaan “kuolleen”
suojelusta.

Kynttilät alkavat vähitellen sammua toinen toisensa jälkeen,
ainoastaan suurin niistä vielä palaa lekottaa, kun eräs ukoista pihalta
tullen valventaa nukahtaneita sanoen: “herätkää, aamu valkenee, kuollut

haluaa päästä rauhaan.” Rauenneisiin ihmisiin tulee uutta intoa, sillä
vainaja on kaikella kunnialla saatettava kalmistoon. Mutta ensiksi
toimitetaan rukous, kaikki asettuvat polvilleen kasvot kuolleen sijaa
päin. Sen jälkeen ottaa yksi kynttilätelineen, toinen ruokakaukalon,
kolmas juomakupin, naiset, leski etunenässä, kantavat kuolleen pukuja
ja niin poistutaan pihalle, kuollut eellimmäisenä. Pihalta astuu saattue
kujalle ja suuntautuu kohti kalmistoa. Naiset itkevät ääneen.
Hautuumaalle asti ei kuitenkaan mennä, vaan kulkue pysähtyy eräälle
kummulle, jonne palavat kynttiläin jäännökset ynnä ruuat ja juomat
viskataan. Vielä täälläkin muistellaan vainajaa, hänelle toivotetaan
onnellista paikkaa, kehoitetaan viihtymään sikäläisten seurassa eikä
tulemaan kotiin — ainakaan kutsumattomana vieraana. Paitsi ruokaa ja
juomaa annetaan kuolleelle lähtiessä puulusikka ja kuppi, mitkä paikalla
särjetään, sillä muussa tapauksessa ei vainaja — niin sanovat
tsheremissit — niitä saa.

Ruuan loput syö kedolta koirat, kuolleen vaatteet jaetaan vähävaraisille,
vainajan sijassa istuja pukeutuu jälleen omaan pukuunsa ja niin on
kuolleelle osoitettu viimeinen palvelus.
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