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Aleksanteri Törhösen muistelmista

Tässä julkaistavat Aleksanteri Törhösen venäjäksi kirjoitetut muistelmat löysi
hänen pojanpoikansa Matti Törhönen isänsä Juho Törhösen lukitusta Billnäs-
kaapista. Käsikirjoituksen lisäksi kaapissa oli muutakin kiehtovaa: Parabellum-
pistooli, vanhoja rahoja, postimerkkejä.

Muistelmien kirjoittaminen on aloitettu helmikuussa 1938 ja lopetettu kesällä
1940. Teksti on kirjoitettu muste- ja lyijykynällä pääosin mustaan vahakantiseen
vihkoon, osin erilliseen konseptipaperiin. Loppuosa on vaikeasti luettavaa, rivit
vaipuvat alaspäin. Ilmeisesti kirjoittajan alkava sokeus vaikeutti työtä.

Juho Törhönen ei koskaan kertonut pojilleen isänsä muistelmien
olemassaolosta. Selitys lienee se, että Repolasta pakeneminen ja kaiken sinne
jättäminen oli hänelle niin raskas ja katkera asia, ettei hän halunnut palauttaa
mieleensä mitään muistoja siitä, ei edes rakkaan isänsä kirjoitusten kautta.

Törhösen muistelmat julkaistiin ensimmäisen kerran Karjalan Heimossa
vuonna 2007 Nina Lavosen suomennoksena (nrot 9-10 ja 11-12). Väliotsikot ja
suluissa esitetyt selitykset ovat lehden toimittajan, kääntäjän ja
allekirjoittaneiden tekemiä. Törhösten sukuhistoriaa koskevaan kappaleen
alkuun on yhdistetty asioita kahdesta eri kohdasta, joissa Törhönen kertoo
samaa asiaa. Muuten käännös noudattaa alkuperäistä venäjänkielistä



Aleksanteri Tergujev-Törhönen kirjoitti muistelmansa
vahakantiseen vihkoon mustekynällä venäjän kielellä.
85-sivuisen käsikirjoituksen ensimmäinen sivu on
päivätty 22. helmikuuta 1938.

käsikirjoitusta. Teksti julkaistaan
nyt uudelleen ja hieman
tarkistettuna verkossa, koska sillä
on kiinnostavuutta laajemminkin.
Se valaisee paitsi kirjoittajan
persoonaa ja yksilöllistä
kokemusta myös hänen karjalaista
sukuaan ja itäkarjalaisten historiaa
laajemminkin.

Aleksanteri Feodorovitš
Törhönen/Tergujev (s. 6.2.1857
Repolassa, k. 27.10.1948
Nurmeksessa) oli maanviljelijä ja
kauppias. Monien sukunsa
miesten tavoin hän oli myös
luottamusmies Repolan
kirkonkylän asioissa. Törhösen
talossa oli kylän koulu, ja talon isännät toimivat eri aikoina kylän staarostoina.
Jo Aleksanterin isä Feodor ja tämän veli Iivana olivat olleet kylän vaikuttajia,
"starikoita", joiden auktoriteettiin kirjoittaja usein viittaa, samoin ilmeisesti
heidän isänsä Iivana Amosovitš.

Monet matkamiehet ja runonkerääjät ovat kertoneet majailustaan Repolan
Törhösten luona. Jo Elias Lönnrot sai nauttia vuosina 1832 ja 1837 talon
vieraanvaraisuudesta. Ensikäynnillä 1832 "Törhöinen" – ilmeisesti Aleksanterin
isoisä Iivana Amosovitš – vaati nähdä hänen passinsa, koska epäili
tuntematonta vierasta kaivojen myrkyttäjäksi! Ennen pitkää Lönnrot kuitenkin
havaitsi isännän valveutuneisuuden (tämä oli näyttänyt mallia kyläläisille



viedessään lapsensa rokotettavaksi) ja vieraanvaraisen ystävällisyyden, joita
ylistää matkakertomuksessaan. Hän joi Törhösen luona monta kuppia teetä ja
söi välipalaa.

Vuonna 1837 Lönnrot tapasi Luvajärvellä Törhösen tyttären, joka oli siellä
naimisissa Homa Sirkeinen nuoremman eli Pikku-Homan kanssa.
Kysymyksessä oli ilmeisesti Aleksanterin isän Feodorin sisar Maria. Talossa oli
juuri käyty pesänjako, jonka tuloksena veljekset erosivat toisistaan. Tilanne oli
vaikea: "Vanhempi Homa polvillaan nuoremman edessä: 'Ota minä
kasakaksesi, naiseni piiaksesi!' Tämä kysyy kamarissa nuorelta vaimoltaan,
Törhösen tyttäreltä, neuvoa. Tämä: 'Ennen kivi haletkoon, kun enää yhessä
elämmä!'"

Oli Törhösen naisissakin siis puhtia. Tytär lähetti Lönnrotin mukana
"kostitsjat" eli tuomiset isälleen. Matkalla Lönnrot on kirjannut ilmaisun, jonka
nähtävästi kuuli joltakin: "Törhösen viekkaus." Ehkä näin kylillä selitettiin
hänen rikkauttaan.

Pohjois-Aunuksessa oli 1800-luvulla paljon vanhauskoisia, joiden tapoihin
kuului pitää omat astiat tiukasti erillään vääräuskoisten saastuttavasta
kosketuksesta. Monissa taloissa oli ns. "mieronkuppeja" vieraita varten.
Kuultuaan Lönnrotin käyneen Törhösessä eräs lähikylän vanhauskoinen
nainen uteli häneltä ponnekkaasti, tarjosiko Törhönen juotavaa vieraalle omista
kupeistaan. Kun Lönnrot sanoo myöntäneensä, vaikka ei ollutkaan ”vallan
varma siitä”, nainen puhkesi valitukseen nykyajan turmeltuneisuudesta.

Aleksanteri Törhösen tullessa Repolasta Nurmekseen ei mukaan mahtunut
montaa esinettä. Yksi niistä on puinen kuppi, jonka pohjassa on vuosiluku
1787. Perimätiedon mukaan siitä tarjottiin aina vieraalle ryyppy.



"Mieronkuppiko" on kyseessä? Voimme olettaa, että Elias Lönnrotkin joi –
teetä tai viinaa – juuri tästä kupista.

Perheen keskuudessa kupin nimi on aina ollut "pahka", ja Juho Törhösen
tervetuliaisryypyt nekin "pahkoja". "Pahka" on nykyisin Juho Törhösen
vanhemman pojan Jarmo Törhösen hallussa Nurmeksessa.

"Pahka." Kuvat, Marjatta Törhönen.

1890-luvulla, kun talossa vieraili L. V. Pääkkönen, oli isäntä ilmeisesti jo
Aleksanteri itse. Pääkkönen ylisti matkakertomuksessaan vuolain sanoin niin
staarosta Törhöstä kirkonkylässä kuin tämän sukulaismiestä Pietari
Grigorjevitš Törhöstä Luzman kylässä. He "kumosivat olennollaan ja
avomielisellä käytöstavallaan kokonaan väärät ennakkoluuloni tuon
veljeskansamme luonteesta. Minä olin kuvitellut heitä epäileviksi, viekkaiksi,
tylyiksi ja nylkyreiksi ja todellisuudessa huomasin heidät sekä avomielisiksi että
ystävällisiksi ja ennen kaikkea vieraanvaraisiksi. En usko laskevani liikoja, jos
otaksun, että noissa miehissä pilkisti esille kaikki ne hyvät avut, jotka kerran
olivat koko tuon nykyjään niin sorretun kansan omaisuutena." Aleksanterin
suosituksesta Pääkkönen vieraili myös Aleksanterin veljen Iivanan luona
Sorokassa, jossa tämä toimi sahanhoitajana (Iivanan urasta Aleksanterikin



Aleksanteri Tergujev-Törhönen kuvattuna 70-
vuotispäivänään Nurmeksessa.

kertoo muistelmissaan). Iivanan maine koko Sorokan hyväntekijänä sekä hänen
herrasmiehen sivistyksensä ja olemuksensa tekivät matkamieheen aivan
mykistävän vaikutuksen.

Millainen mies oli muistelmien
kirjoittaja Aleksanteri Törhönen?
Hänen kirjoituksensa lukeminen
tuskin antaa siihen täydellistä
vastausta. Meille teksti piirtää
kuvan vaatimattomasta mutta
omat työnsä ja tehtävänsä
vastuullisesti hoitaneesta,
syvällisesti uskonnollisesta
miehestä, jonka elämänarvoissa ja
-asenteissa meille runsauden ja
hyvinvoinnin keskellä elämään
tottuneille on paljon mietittävää ja
opittavaa.

Törhönen kirjoittaa
muistelmissaan vanhasta elämästä
ja työstä Repolassa mutta myös
lähdöstä sieltä 1922 ja
asettumisesta Suomeen. Tekstissä
vilisee sukulaisia, arvostetuimpana isä Feodor Ivanovitš Törhönen, jonka
muistoa Aleksanteri haluaa kirjoituksellaan kunnioittaa, sekä tämän veljet ja
omat veljet. Maisema on mieskeskeinen, patriarkaalinen, ainoana poikkeuksena
babuškan eli isoäidin Jevdokia Gerasimovnan kuoleman hieno kuvaus.
Loppuosassa mainitaan usein kirjoittajan poika Ivan eli Juho Törhönen (s.



Repolassa 1906, k. Nurmeksessa 1989), muistelmien säilyttäjä. Juho valmistui
ekonomiksi Kauppakorkeakoulusta 1928. Hänet palkattiin Nurmeksen
Kauppa-Osakeyhtiön konttoripäälliköksi, myöhemmin prokuristiksi, 1943
apulaisjohtajaksi ja 1951 toimitusjohtajaksi. Kauppaneuvoksen arvon Juho
Törhönen sai 1969.

Nurmeksen Kauppa-Osakeyhtiö oli karjalainen yritys – jo sen perustajiin (v.
1919) oli kuulunut repolalaissyntyinen Paavo Mauranen, Juho Törhösen sisaren
Marian aviomies ja siis Aleksanterin vävy ja Juhon lankomies, josta tuli
myöhemmin kauppaliikkeen pääomistaja. Yhtiöllä oli parhaimmillaan
pääliikkeen lisäksi 17 sivuliikettä Ylä-Karjalassa sekä muutakin toimintaa, mm.
pienteollisuutta. Näin Aleksanteri Törhönen liittyy lastensa kautta karjalaisen
kaupan historiaan Suomessa.

Matti Törhönen ja Senni Timonen

Lähteitä:

Yrjö Blomstedt & Viktor Sucksdorff: Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja keskisestä Venäjän-
Karjalasta. I-II. 1900-1901. Otava, Helsinki.

Olli Koistinen: Elias Lönnrotin matkat Ylä-Karjalassa: paikkakunnallisilla henkilö- ym. tiedoilla
valaistuina. Suomi V:3. 1927. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Elias Lönnrot: Valitut teokset I (Kirjeet) ja V (Muinaisrunoutta). Toimittanut Raija Majamaa. 1990,
1993. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

L. V. Pääkkönen: Kesämatkoja Venäjän Karjalassa. Hajanaisia kuvauksia Karjalan kansan nykyisyydestä
ja entisyydestä. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja XVIII. 1898. Helsinki.

Heikki Tarma: Kauppaneuvos Juho Törhönen (1906–1989).
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Jarmo ja Matti Törhösen perhearkistot



Aleksanteri Törhösen vanhemmat Feodor Ivanovitš
Tergujev ja hänen vaimonsa.

Repolan talonpojan poika

1938, 22. päivä helmikuuta.
Jumala siunatkoon vaatimattoman
kertomukseni menneisyydestä.
Minä aion omistaa sen
kunnioittamani isävainajan
muistoksi jälkipolville. Isäni F. I.
Tergujev oli syntynyt Repolassa
Poventsan ujestissa (kihlakunta)
Aunuksen kuvernementissa. Hän
oli talonpoika, harjoitti myös
kalanpyyntiä sekä pientä
liiketoimintaa ostaen paikallisilta
talonpojilta riistaeläimiä ja muikunmätiä. Niitä käytiin myymässä Pietarissa.
Joskus isäni kävi markkinoilla Suomessa, osti sieltä revon-, jäniksen- ja
oravannahkoja ja möi niitä Šungun markkinoilla.

Siellä kävivät kauppiaat Kargopolista. Heillä oli omat tehtaat, joissa muokattiin
oravannahkoja. Niitä myytiin sitten Nižni Novgorodin markkinoilla. Heillä
olivat omat turkkurit nahkoja muokkaamassa. Nämä leikkasivat oravannahat
kymmeniksi paloiksi ja sen jälkeen ompelivat palaset yhteen käsin, kun siihen
aikaan vielä ei ollut ompelukoneita. Ompelutyön sai hyvin halvalla, kun



paikallisella väestöllä ei ollut muita tuloja. He tekivät tätä työtä koko perheen
urakalla, pienet lapsetkin mukana, ja saivat suuresta nahan kappaleesta kolme-
neljä ruplaa. Työ oli rasittavaa, "egyptiläistä" (siis raskasta työtä). Nykyaikana
samasta työstä maksettaisiin useampia kymmeniä ruplia, mutta silloin raha oli
kallista.

Isäni oli käynyt vähän koulua seurakunnan lukkarin opastuksella. Tämä opetti
vain evankeliumia, psalttaria ja rukouksia, siinä kaikki koulutus. Isäni oli
uskovainen ja hyväntahtoinen ja yritti auttaa kaikkia, ketkä vain apua tarvitsivat.
Koko Tergujevin suku oli avuliasta ja vieraanvaraista. Kun minä aloin muistaa,
niin meidän perheessä kaikkia kävijöitä syötettiin ja juotettiin ilmaiseksi kiittäen
Jumalaa. Jos naapureilla ei ollut omaa hevosta ja arkena ei ollut mahdollista
lainata, niin sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen lähetettiin hevosia ja
renkejä vetämään hevosettomille talonpojille heiniä, puita jne. Nämä matkat
olivat melko pitkiä. Leskien ja orpojen peltopalstat jäivät joskus kylvämättä
siemenien ja hevosten puutteessa.

Kaikki pienet lapset kesällä jätettiin vaarin valvontaan. Lähtiessään metsään tai
niitylle naapurit, jos kotiin ei jäänyt aikuisia, pyysivät häntä pitämään silmällä
lapsia; erikoisesti varoitettiin uimisesta. Vanhus suostui näihin pyyntöihin hyvin
mielin, kun hän oli aina kotona ja hänellä oli tapana joka päivä tarkistaa omat
peltopalstat kotieläinten tekemien vahinkojen varalta. Meillä useat pellot olivat
yhteisomistuksessa naapureitten kanssa. Niitä ei ollut jaettu eri talouksille. Ja
vaikka kenen pellolla hän huomasi kotieläimiä, niin ajoi ne pois sieltä ja sulki
karjasta karanneen.

Vaari oli lempeä ja hyväntahtoinen, mutta kaikki kylän lapset jättivät kujeiden
tekemisen hänen läsnä ollessaan. Erikoisesti jos lapset metelöivät luvatta
vedessä, niin kuultuaan hänen äänensä he juoksivat karkuun jättäen paitansakin



rannalle. Tämä johtui siitä, että äidit lähdettyään kotoa varoittivat, jos vaan
Tergujevin vaari huomaa heitä järvellä, niin he saavat selkäsaunan.

Kerron lyhyesti jotain itsestänikin. Kuudennella ikävuodella aloitin
koulunkäynnin. Koulu oli meidän talossa ja opettajana pientä palkkiota vastaan
toimi seurakunnan lukkari. Toinen koulu oli 40 virstan (Venäjän virsta = 1, 066
kilometriä) päässä. Meidän koulussa ainoina opetusaineina olivat evankeliumin
lukeminen slaavin kielellä, psalttarit, rukoukset ja käskyt. Kirjoittamista
harjoitettiin hyvin vähän, eikä ollut kirjoitusvälineitäkään. Sen ajan opettajat,
siis lukkarit, olivat vähän koulua käyneitä, tuskin osasivat lukea ja kirjoittaa, kun
heitä olivat opettaneet vain isät kotona tai papit, jotka eivät olleet käyneet edes
pappisseminaaria. Heidät oli määrätty virkaan heti hengellisen opiston jälkeen.



Kenraali saapuu Repolaan

Muistan niin hyvin kuin se olisi tapahtunut tänään, kun ensimmäisenä
kouluvuotena saimme tiedon, että Repolalla on kunnia ottaa vastaan
valtiokonttorin johtaja, kenraali, joka muka johti koulujakin. Ja kenraali kävikin
koulussamme, mutta tarkastuksella ei ollut mitään merkitystä. Se ei mitenkään
vaikuttanut opettajan tuloihin eikä parantanut koulun asioita, vaan kaikki jäi
ennalleen niin kuin oli ollutkin.

Nyt kerron, miten tällaisen harvinaisen korkea-arvoisen vieraan vastaanotto
tapahtui meidän Karjalassa. Kun kuriiritieto hänen saapumisestaan tuli,
ensimmäiseksi nousi kysymys tämän ylimyksen ja koko palvelusväen
majoituksesta. Kun saattoväkeä ja kenraalia vastaanottamaan tuli
poliisipäällikkö, komisarius, ja kymmenkunta erilaista virkamiestä, tiloja
tarvittiin paljon. Meidät lapset sijoitettiin palvelusväen taloon, missä tavallisesti
tehtiin juotavaa kotikarjalle.

Emäntien onneksi kenraalilla oli oma kokki. Kukapa karjalaisista naisista olisi
siihen aikaan osannut valmistaa ruokaa kenraalille. Kokki laittoi vain ruokaa,
mutta ruokatarvikkeet olivat meiltä; jauhot, liha, voi, maito, kala, savustettu
Vienanmeren silli, lohi, sanalla sanoen kaikki mitä löytyi yksinkertaisissa
kyläläisten varastoissa. Siihen tuli lisäksi tee, kahvi ja sokeri. Tämä nälkäinen
joukko viipyi täällä lähes kaksi vuorokautta. Nämä korkeat virkaherrat kävivät



valituissa paikoissa sellaisten virkailijoiden suosituksesta, jotka tunsivat
paikalliset mahdollisuudet, tavat ja olot.

Tuli vieraiden lähtöaika, hevosia oli useita kymmeniä. Tämä tapahtui talvella,
en muista, helmikuussako vai maaliskuussa. Joka asemalla (hevosten
vaihtopaikassa) oli valmiina tarvittava määrä hevosia, useita kymmeniä. Eihän
pienistä kylistä niitä olisi riittänyt. Hevosia piti tuoda sivukylistä, jotka olivat
matkan varrelta 20 tai 50 virstan päässä.

Kenraali kutsui isäni luokseen ja sanoi: "Isäntä, me lähdemme. Paljonko
olemme velkaa ylläpidosta?" Kuten jo selitin, isäni oli koulua käymätön, mutta
ihmeen viisas. Hän vastasi: "Meillä ei ole tapana ottaa maksua kenestäkään ja
semminkään tällaisesta kunnioitetusta ja korkea-arvoisesta vieraasta. Minä
kieltäydyn ottamasta mitään maksua." Tähän kenraali vastasi: "Minä maksan
aina." Siihen isäni sanoi: "Jos tällainen on Teidän ylhäisyytenne tahto, niin
jättäkää pöydälle niin paljon kuin haluatte, mutta summaa määräämästä minä
kieltäydyn." Pöydälle ilmestyi hopeinen kaksikymmenkopeekkainen. Isäni
säilytti kauan tätä rahaa. Hänhän sai tämän hopearahan koko viikon
vaivannäöstä, asunnon valmistelemisesta, vieraiden huolehtimisesta yöllä ja
päivällä.

Ei siinä vielä kaikki: kenraali kieltäytyi nukkumasta höyhenpatjoilla, joita meillä
oli paljon. Meidän Karjalassa oli siihen aikaan paljon riistalintuja ja siksi myös
höyheniä. Nyt oli käsketty tuoda sisätiloihin olkia. Kun Karjalassa vilja puidaan
samoissa tiloissa missä kuivatetaankin, niin oljet ovat pölyisiä ja nokisia. Siksi
huoneetkin kauan säilyttivät "muistot" siitä kuuluisasta kenraalista. Melkein
koko viikon naiset pesivät lattioita ja kattoja. Keväällä, kun tuli lämmin sää,
vaihdettiin seinille uudet tapetit ja maalattiin katot.



Tergujevien eli Törhösten talot Repolan pitäjän Mauranniemessä. Oikealla asuintalo, vasemmalla
kauppa, taaempana oleva talo toimi vierastalona.



Opin�elle ja kaupankäyn�in Pietariin

Nyt siirryn jälleen oppimiseen. Minä yritin 10. ikävuoteen ponnistella
oppimisen kanssa, mutta ei työ tällaisten opettajien johdolla voinutkaan tuoda
runsasta satoa. He itsekin olivat vähän koulutettuja, ja sen lisäksi jotkut heistä
olivat vielä juoppoja. Lisäksi koulunkäynnissä oli pitkiä taukoja, kun lukkari-
opettaja viikkokausia yhdessä papin kanssa kiersi seurakuntaa kylien
kirkkopyhinä pitämässä kirkollisia toimituksia eikä ollut ketään hänen sijalleen.
Muutenkin oli taukoja milloin mistäkin syistä.

Minä opin koulunpenkillä sujuvasti lukemaan ja jonkin verran
kirjoitustaitoakin. Lukeminen ja laulaminen kirkossa olivat pakollisia. Tällä
tavalla psalminveisaajat helpottivat omaa työtään, erikoisesti jos oli joitakin
hyviä laulajia.

Kymmenvuotiaana aloin tehdä talonpojan hommia. Kävin hevosella metsässä
tai hakemassa tavaraa Suomesta ja Šungusta. Olin noin 13-vuotias, kun ensi
kertaa läksin isäni ja hänen renkinsä kanssa Pietariin kolmella hevosella,
kuormat täynnä tavaraa. Pietariin lähdettiin aina alkutalvesta, noin joulukuussa.
Suuret järvet jäätyivät harvoin tätä aikaisemmin ja maa-, postiteitä ei ollut,
erikoisesti Suomeen. Matka Pietariin Suomen kautta oli 100 virstaa lyhempi
kuin Venäjän kautta ja tietkin Suomessa olivat paremmat. Suomen kautta
matka Pietariin teki 600 virstaa, Venäjän kautta yli 700 virstaa.



Pietarissa piti käydä kerran vuodessa talvella, kun siihen aikaan ei ollut
muitakaan mahdollisuuksia kaupata tavaroita. Myimme riistalintuja ja punaista
muikkutahnaa. Pietarista tuotiin teetä, sokeria, tupakan lehtiä, mahorkkaa,
ryynejä, siis tavaroita, joita voi tuoda Venäjälle ilman tullimaksua. Suomessa piti
maksaa tullimaksu, mikä pakotti kiertämään salaa Laatokka-järven ympäri. Tätä
matkaa voisi vaikeuksien takia sanoa maailmanympärimatkaksi. Matkaan
kuormineen kului edestakaisin kuusi tai seitsemän viikkoa, tuiskut, pakkaset
vastuksina. Joka päivä piti taittaa 50–70 virstaa raskaalla kuormalla, mutta
nuorena on voimia. Minä olen kulkenut noin kymmenen kertaa Laatokan
ympäri ja kärsinyt kaikki vaikeudet ja vastoinkäymiset.



Sotaväkeen meno oli kova paikka

Siihen aikaan sotaväkeen joutuminen pelotti ihmisiä, erikoisesti vanhoja
miehiä, jotka vielä hyvin muistivat tsaari Nikolain ajat, jolloin sotapalvelu kesti
15–25 vuotta. Minäkin vielä muistan, että meidän harvaanasutusta volostista
(kihlakunnan osa, kuntaa vastaava) sai kutsun sotaväkeen 15–20 miestä tai
enemmänkin, mutta harvat sieltä palasivat – kuten silloin sanottiin –
elinikäiselle lomalle tai siirrettynä reserviin, hekin invalideina ja haavoittuneina.
Sadasta kaksi tai kolme miestä kesti tämän koulutuksen. He palasivat
luonnonreppu selässä, siis kyttyräselkäisenä, ja olivat niin karaistuneita, että jos
löi vaikka pään kiveen, kivi meni halki, pää jäi ehjäksi.

Niin isämme, tietäen nämä hankaluudet ja kun hänellä oli kahdeksan poikaa,
yritti ajoissa huolehtia siitä, että hänen poikansa pelastuisivat
varusmiespalvelusta. Jo ennen poikien varttumista täysikäisiksi hän palkkasi
rekryytin, tämä oli siihen aikaan sallittua. Heistä annettiin rekryyttikuitti, ja
rekryytti meni sen sijasta, jonka vuoro oli mennä sotaväkeen.

Jonkin ajan kuluttua rekrytointi kiellettiin ja perheen, jolla oli rekrytointikuitti,
täytyi kirjoittaa siihen sen nimi kenen vuoro oli ensimmäisenä mennä
sotapalvelukseen. Niin meidän kuitti kirjoitettiin Nikolai-veljen nimelle. Hän
neuvoi isää myymään kuitin viidestä tuhannesta, mikä oli silloin melkoinen
summa. Näistä rahoista puolet hän halusi antaa isälleen, toisen puolen jättää



itselleen, mutta isä ei halunnut sellaista kuullakaan. Jos perheestä jo yksi poika
oli kutsuttu palvelukseen, seuraavalle myönnettiin helpotus, mutta kuitin
omistajalla ei ollut helpotuksia. Kun meidän kuitti kuitattiin Nikolai-veljelle,
niin seuraavana vuonna minut kutsuttiin palvelukseen ilman helpotuksia.
Vaikea oli starikan luopua tällaisesta apulaisesta, mutta ei auttanut. Täytyi
ruveta itse hoitamaan taloutta, vaikka ylivoimaista se oli hänelle.

Palveluaikani oli neljä vuotta, vaikka olinkin suorittanut tutkinnon opiston
neuvostolle, mutta silloin vielä kouluissa ei annettu todistuksia, joilla olisi
saanut etuja sotapalveluksessa. Niin minä palvelin tasan neljä vuotta
Poventsassa, kaksi vuotta rivistössä ja kaksi vuotta kirjurina sotilaspäällikön
virastossa ja palasin terveenä ja vahingoittumattomana vanhemman kirjurin
arvossa vanhempana aliupseerina.

Menneitä muistellessani tulee mieleen, kuinka saimme palkkaa 90 kopeekkaa
neljästä kuukaudesta – kolmasosa vuotta – ja ajattelen, että ihmiset jotka saivat
kaksi-kolme tuhatta ruplaa kuukaudessa, odottivat ihan rauhassa palkkojaan.
Mutta me, sotilaat, odotimme tällaista "korkean" palkan päivää hyväntuulisina
ja iloisina. Puheetkin olivat vain siitä, että kohta saisimme rahaa. Kun ajattelee,
kuinka paljon on sotilasparkoja, joilla ei kuukausittain ole kopeekkaakaan, niin
todella odottelee iloisena 90 kopeekkaakin kerran vuosikolmantena.

Isäukko odotti kotiinpaluutani sotaväestä kärsimättömänä, kun toiset veljet
kaikki olivat jossakin palveluksessa. Vanhempi Iivana oli alkuvaiheessa
metsäkonttorissa kauppias P. Beljajevilla, myöhemmin johtajana Sorokan
sahalaitoksella ja Umbassa Arkangelin kuvernementissa. Hän johti metsän
myyntiä ulkomaille, opiskeli englantia ja muita kieliä erään tehtaan työnjohtajan
avustuksella, joka oli syntyperäinen englantilainen.



Seuraava veli Vladimir toimi teealalla Pietarissa, oli myöhemmin Pietarissa
osuuskuntajäsenenä Släpkinin arttelissa ja komennettu kassanhoitajaksi
Jekaterinoslaviin Dneprin koskille rautatehtaalle, jossa oli 5000–7000 työläistä.
Seuraava veli Nikolai harjoitti kaupankäyntiä, oli alkuvaiheessa Pietarissa M. T.
Mininin tukkutavaravarastoissa, myöhemmin eri paikoissa Suomessa.

Kaikki veljet olivat kokonaan starikkojen alaisuudessa ja auttoivat
mahdollisuutensa mukaan kotimme taloutta ja vieraanvaraista taloamme.



Vaimo mukaan markkinoilta

Palattuani sotaväestä vanhemmat alkoivat puhua, että minun pitäisi löytää
"babusja", vaimo. He pelkäsivät, että minäkin lähtisin kotoa pois, mitä minä
ajoittain harkitsinkin, mutta en halunnut tuottaa mielipahaa vanhemmille ja
katkaista monta vuosisataa ollutta sukunimeä, joka oli kuuluisa
hyväntahtoisuudestaan ja rehellisyydestään.

Vaimon valinta tuli ajankohtaiseksi puheenaiheeksi ei niinkään minulle kuin
vanhemmilleni. Vanhalla sukupolvella oli sananlasku: "Valitse lehmää sarvista,
vaimoa suvun perusteella." Epäonnekseni tuohon aikaan meidän volostissa
valinnanvara ei ollut kovin suuri. Niin minä läksin äitini kanssa pyhänä 8.
syyskuuta naapurivolostiin tarkoituksena ostaa markkinoilta hevonen ja käydä
vieraissa siskolla. Tuatto-starikka ei unohtanut kaukonäköisyydessään
huomauttaa: "Jos siellä joku tyttö näyttää miellyttävältä, niin älä sinne jätä, vaan
tuo mukanasi. Onhan sinulla äitikin mukana, ja minun siunaukseni myös."

Isän neuvolla oli toinenkin merkitys; kun ei ollut rautateitä, matkustaminen 150
virstan päähän uudestaan olisi erittäin vaikeaa. Ja niin valintani osui erääseen
tyttöön. Juhlanjälkeiset sotilaan seremoniat eivät olleet suuret. Vuorokaudessa
järjestettiin kosinta, häät ja vihkiminen. Vielä oli palattava 15 virstan päähän
kirkonkylään kirkollista vihkimistä varten. Ja nyt on jo 55 vuotta vierähtänyt
onnessa ja hyvinvoinnissa. Vuoden kuluttua Jumala siunasi tytön, sen jälkeen



Aleksanteri Törhönen vaimonsa Julittan (o.s.
Maaninen, 1862-1944) ja äitinsä kanssa.

kaikkiaan tyttöjä ja poikia tuli 11.
Kaikki oli opetettu lukutaitoisiksi,
pois laskien neljä, jotka kuolivat
ennen kouluikää. Korkeaa
koulutusta minä en voinut heille
antaa, kun ei ollut liiemmin varoja
ja korkeakoulu oli 400 virstan
päässä.

Viiden vuoden kuluttua jäin ilman
isää, joka oli aina ollut ohjaajana
ja antanut hyviä neuvoja kuin
kokenut ja kaukonäköinen isäntä. Hän oli pitänyt yllä suuren perheen ja
katsonut, että kaikki löysivät oman paikkansa elämässä. Eihän ole turha
sananlasku: "Elää elämä ei ole samaa kuin ylittää pelto." Ja toinen sananlasku:
"Vetää taloutta ei ole samaa kuin parralla pöyhkeillä."



Tavarat oste�in Suomen puolelta ja
joudu�in vaikeuksiin

Kun elimme 50 virstaa Suomen rajalta ja 100 virstaa Suomen
kauppakeskuksista, niin kaikki tavarat ostettiin Suomesta. Venäjän ostopaikat
olivat meiltä 400 virstan päässä ja tiet paljon huonommat. Vaikka Suomi silloin
olikin Venäjän alamainen, Suomelle oli jätetty muutamat oikeudet. Tavaran
ostamisen suomalaisilta piti käydä tullin kautta, mutta kun tullia ei ollut Pietaria
lähempänä, niin minä ja yleensä kaikki rajavyöhykkeen asukkaat hankimme
Suomen tavaraa ilman tullimaksua. Tällä tavoin se oli paljon halvempaa.

Venäläiset ja paikalliset virkailijat tiesivät tämän, mutta harvan asutuksen ja
väestön köyhyyden takia eivät puuttuneet asiaan, ei edes kuvernööri käydessään
Repolassa. Hän kävi luonani selostamassa rautatien rakentamishanketta
Repolasta Suomeen ja puhumassa muiden Karjalan tärkeiden ongelmien
ratkaisemisesta.

Nämä ongelmat minä olin tuonut esille semstvon (paikallinen itsehallinto)
kokouksessa, kun minut oli valittu semstvon valtuuston jäseneksi Repolan
volostista. Maat volostissamme oli annettu käyttöön koko kylälle yhteisesti sen
mukaan, kuinka paljon kylässä oli henkikirjoitettuja. Tämä osoittautui
epäoikeudenmukaiseksi, kun toiset käyttivät metsää liian paljon ja polttivat sitä



kaskimaaksi, kun taas köyhät eivät saaneet metsästä mitään hyötyä, vaikka
maksoivatkin saman verran. Kuvernementin johtomies oli antanut
ministeriölle tehtäväksi kerätä tarkat tiedot näistä ongelmista päteviltä
paikallisilta talonpojilta ja paikallisilta asukkailta.

Tehtävä annettiin minulle. Itse kuvernööri kertoi, että ujestin virkamiehet
ehdottivat minua paikalliset olot, tarpeet ja puutteet hyvin tuntevana. Me
pohdimme seikkaperäisesti näitä kysymyksiä, ja kaikki mielipiteeni kanslian
virkailija kirjoitti muistiin. Sitten pohdimme, että jos talonpojista tulee
maanomistajia, niin millä ehdoilla he voivat myydä metsää omilta palstoiltaan.

Minä selitin, että Suomessa oli myönnetty täysi oikeus myydä metsää palstoilta
tai vaikka koko metsäpalsta ilman mitään rajoituksia. Tästä koitui paljon
vahinkoa jälkipolvelle, kun monet möivät koko metsänsä ja tuleva polvi jäi
ilman maata ja metsää, heistä tuli kerjäläisiä tai proletaareja. Sanoin
mielipiteenäni, että parempi olisi, jos talonpojalla ei olisi oikeutta ollenkaan
myydä palstoja, jotta ne siirtyisivät sukupolvelta toiselle. Toivottavaa olisi, että
heillä ei olisi oikeutta myydä metsääkään omin luvin vaan metsänhoitajan tai
metsän asiantuntijan luvalla ja rahat tulisi maksaa pankin kautta, omistajalle
myöntää pankkikirja, jolla hän voisi saada korot ja tarpeen tullen paikallisen
virkailijan luvalla osan käteisenä. Tämä ehdotus oli oikein mieliksi
kuvernöörille ja hän sanoi: "Jos minä olen ministeriössä niin ehdottomasti ajan
tämän ehdotuksen läpi."

Näiden ongelmien ohella minä käännyin kuvernöörin puoleen
tullikysymyksessä. Kerroin, että toimimme hallintoa vastaan ostaen Suomesta
tavaraa ilman tullimaksua, kun ei ole tullia. Hän tunsi luultavasti hyvin
harvaanasutun seutumme ja sanoi, että asiaa katsotaan läpi sormien, koska
tullin ylläpitäminen olisi kallista. Tuloja se toisi mitättömän vähän.



Osoittautui, että joskus viisaatkin ihmiset erehtyvät. Suojärvellä Suomessa oli
silloin valurautatehdas ja valurautaa tästä tehtaasta tuotiin talvisaikaan
Petroskoihin silloiselle tykkitehtaalle. Sen mukana jotkut kuljettivat muitakin
tavaroita: kauppiaiden välillä syntyi erimielisyyksiä, ja luultavasti joku kanteli
johtajille. Kuten myöhemmin selvisi, kuvernöörin tietämättä määrättiin joku
mielipuoli upseeri ja hänen alaisikseen muutamia kymmeniä sotilaita
valvomaan rajalla valuraudan tuontia. Kun Suomen puolella saatiin tietää, että
rajalla tarkastetaan, ei mitään laitonta käytykään tuomaan. Usean kuukauden
aikana hän ei tavannut yhtään salakuljetustavaraa.

Luultavasti joku oli vihjannut tälle mielipuolelle, että mitä sinä tässä turhaan
aikaa vietät: mene Karjalaan ja Repolaan. Siellä on kaikki suomalaista. Ja niin
tämä mieletön ilmestyi joukkonsa kera meille Repolaan. Jotakin hän ryösti jo
matkalla, mutta se oli pikku asia verrattuna siihen, mitä minä sain kärsiä tästä
hullusta.

En sattunut olemaan tuolloin kotona. Vaimoni oli sairaana vuoteessa
synnytyksen jälkeen. Tämä tapahtui kaksi vuorokautta synnytyksestä. Upseeri
tuli suuren joukon kera ja vaati kaupan avaimia ilman minkäänlaista isännän tai
volostin johtajien lupaa. Sairaan, melkein puolikuoliaaksi pelästytetyn naisen
vuoteen viereen hän jätti kaksi sotilasta, jotta nainen ei lähtisi mihinkään tai
jotain piilottaisi. Ja kaupasta otettiin melkein kaikki tavarat, muutamia
tullittomiakin tavaroita. Tämä roisto ei ollenkaan tuntenut kauppalakia.
Kaupasta otetun tavaran ilman luetteloa hän pakkasi laatikoihin ja lähetti
Petroskoihin sotilaiden saattueessa. Kun minä palasin kotiin, hän ensityökseen
vaati, että lähtisin hänen kanssaan Petroskoihin. Minä vastustin, että en voi
lähteä, kun vaimo on sairas ja mielestäni näissä tavaroissa ei ole mitään laitonta.
Hän vaati tuhat ruplaa panttirahaa. Tämän summan minä luovutin hänelle
kuittia vastaan.



Kerättyäni voimani vaimon parantumisen jälkeen minä päätin matkustaa
Petroskoihin ja jätin talon ja koko talouden oman onnensa nojaan. Tultuani
Petroskoihin neuvottelin valtamiehien kanssa. He neuvoivat minua kääntymään
kuvernöörin puoleen. Tämä otti minut vastaan omassa työhuoneessaan; asiasta
oli jo etukäteen kertonut tuttava virkailija. Kuvernööri oli kovin hermostunut
tämän hullun hävyttömästä käyttäytymisestä ja sanoi, ettei hän edes ollut
tiennyt, että tämä hävytön oli määrätty tullilaitoksen virkaan. Minä muistutin
hänelle: "Teidän korkeutenne, Repolassa käydessänne vakuutitte minulle, että
katsotte tätä asiaa läpi sormien." Hän pyysi minua tulemaan uudestaan
muutaman tunnin kuluttua. Niin minä teinkin. Hän neuvoi minua
kirjoittamaan anomuksen Hänen majesteettinsa nimeen ja selostamaan kaikki.
Niin minä teinkin tuttavan virkailijan avustuksella. Sen jälkeen palasin kotiin.
Jonkin ajan kuluttua sain vastauksen Hänen majesteettinsa kansliasta, että
panttirahat ja kaikki takavarikoitu tavara palautetaan minulle ilman mitään
tullimaksuja.

Tämä armahdus toi minulle iloa, mutta hyötyä oli vähän, kun kokemattomat
pakkaajat pakkasivat erilaiset tavarat yhteen ja sitten vielä ne kuljetettiin 400
virstaa huonoilla rattailla sen aikaisilla huonoilla teillä; kaikki meni pilalle.
Samoin vahingoittuivat karttuuni ja toiset kankaat ja muutkin tavarat. Minä en
käynyt vetämään tätä tavaraa Repolaan, vaan luovutin kaiken lasten orpokotiin,
missä hoidettiin köyhien lapsia ja orpoja ja opetettiin heitä lukemaan ja
kirjoittamaan.

Kaikki rajaseudun asukkaat toimivat samalla tavalla useita vuosikymmeniä
ennen tätä tapahtumaa ja sen jälkeenkin. Vain minä yksin kärsin tappiota yli 5
000 ruplaa.



Tieyhteys Suomeen – 10 vuoden
urakka

Sitten tuli rauhanaika ja minä aloitin semstvon tien rakentamisen. Se kulki
Poventsasta Petroskoihin. Myöhemmin Suomen kanssa asiasta sovittua se
ulottuisi Suomen rajalle siihen paikkaan, minkä suomalaiset hyväksyisivät. Minä
aloitin tienteon Kiimavaaran kylästä, josta Repolaan on 29 virstaa, sitten
Repolasta Jemeljanovan (Omelie?) kylään 21 virstaa, edelleen Mujejärveen 37
virstaa. Sen jälkeen aloitettiin jälleen Repolasta Suomen rajalle 55 virstaa,
yhdistettiin kolme kylää: Kolvasjärvi, Koroppi ja Tuulivaara. Tätä tietä
rakentaen minä ahkeroitsin noin kymmenen vuotta 50 työmiehen voimin. Sen
lisäksi vielä oli pieniä urakoitsijoita mukana.

Minulle henkilökohtaisesti tästä oli vähän hyötyä, mutta köyhälle paikalliselle
väestölle tein hyvää. Vuodet olivat huonot, tienaamismahdollisuuksia oli vähän,
mutta näitä paikallisia kesätöitä saattoivat tehdä naiset ja nuoretkin lähellä
omaa kylää, noin puolen virstan etäisyydellä. Jos tämä urakka olisi annettu
jollekin ulkopuoliselle, hän olisi tuonut omia työmiehiä ja paikalliset asukkaat
olisivat jääneet ilman työtä ja palkkaa. Niin oli tehty silloin, kun rakennettiin
osaa Kiimavaaran tiestä. Sikäläiset urakoitsijat toivat omia työmiehiä ja
paikalliset asukkaat jäivät ilman työtä.



Vallankumous Venäjällä joh� pakoon
Suomeen

Jumalan ja hyvien vanhempieni siunauksesta kaikki meni tavalliseen tapaan.
Vuoteen 1920 kaikki meni hyvin. Paikalliset asukkaat kunnioittivat meitä. Sitten
kaikki muuttui. Tulivat pahat ajat, alkoivat kotitarkastukset ja ryöstöt.

Otan esimerkiksi itseni: en harjoittanut mitään politiikkaa enkä osallistunut
mihinkään kapinaan, mutta ensimmäisenä paikallisista asukkaista minut
vangittiin ja lähetettiin kaupunkiin kuin rikollinen. Sieltä minä Jumalan armosta
palasin terveenä, mutta tätä onnea ei jatkunut kauan. Kohta kaupastani oli
takavarikoitu kaikki paremmat tavarat ja kaapista otettu useita tuhansia ruplia.
Sen lisäksi oli viety dokumentit, velkasitoumukset ja maan ostamisen
kiinnekirjat. Maata oli siihen aikaan 4,25 rekisteröidylle sielulle ja vielä niityt ja
metsäpalstat.

Kului vain muutama päivä, kun kaikki meidän kylän asukkaat päättivät muuttaa
joksikin ajaksi Suomeen. Miten elää kun hevoset, vilja ja kaikki muu omaisuus
oli ryöstetty?

Elettyäni rauhallisesti yli 60 vuotta Repolassa ja omasta mielestäni ketään
loukkaamatta minua kohtasi suuri onnettomuus, kun tuli vallankumous ja
neuvostovalta. Vallankaappauksen jälkeen kaupastani ryöstettiin kaikki tavarat



ja kymmeniä tuhansia rahana sekä arvoesineitä. Minut vangittiin ilman syytä ja
lähetettiin saattovartioituna kaupunkiin. Vain onnellisen sattuman kaupalla
pääsin sieltä pois.

Kotiin palattuani otin perheeni ja yöllä suksilla ylitimme Suomen rajan 35
virstan päästä Repolasta. Sinne piti jättää kaksi taloa talouskalustoineen, kolme
hevosta, yhdeksän lypsylehmää, lampaita ja paljon muuta. Tämä kaikki olisi
maksanut ainakin 200.000 ruplaa, ja jos tähän lisätään kahdeksalle
henkikirjoitetulle kuuluvat metsät, se tekisi nykyhinnassa miljoonan. Vot,
tällaisia vaikeuksia piti aivan syyttömästi kärsiä.

Tuli lähdön aika, mutta ei ollut millä matkustaa, kun hevoset olivat "hyvillä
tovereilla". Minä lähdin poikani kanssa suksilla, eukko-vanhus hädin tuskin
mahtui vielä tavarakuorman päälle, ja huonoa tietä myöten – lunta oli melkein
kaksi metriä – kuljimme yöllä 35 virstaa ja pääsimme yli rajan.

En tiedä, minunko synneistäni vai esi-isiemme synneistä Jumala rankaisi tällä
tavalla, mutta näihin aikoihin koko äiti-Venäjä kärsi tästä vallankaappauksesta.

Hyvien sukulaisten ansiosta meillä oli täälläkin ruokaa ja vaatteita, elimme
vauraasti. Kukaan ei voi syyttää, että läksimme pakoon omasta talosta
vieraaseen maahan huvin vuoksi. Jos meitä ei olisi uuden vallan ensiaskeleista
käyty ryöstämään ja syyttömästi vangitsemaan, ei meitä millään olisi saatu pois
omasta talosta. Kun sinua aletaan ilman minkäänlaista syytä kohdella julmasti,
niin pakostakin hyppäät vaikka tuleen tai veteen.

Maailmalla on hyviä ihmisiä. Vävyni P. I. Mavrojev neuvoi ja auttoi poikaani
Iivanaa (Juho) lopettamaan kahdeksan luokkaa kymnaasissa Nurmeksessa ja
sen jälkeen vielä kolme luokkaa korkeassa kaupallisessa opistossa Helsingissä ja
sen jälkeen otti hänet pääkonttoristiksi kauppalaitokseen. Rakkaan poikani



ansiosta me vanhukset elimme melkein kun kotona kiittäen häntä suuresta
avusta. Hänen ja toisien hyväntahtoisien sukulaisten ansiosta oli paljon
helpompi kärsiä kaikki vastoinkäymiset, joita olen luetellut. Pikku hiljaa ne
unohtuvat ja sulautuvat pois muistista.

Aleksanteri Törhönen sai ensimmäisen oleskeluluvan Suomeen Kuopion lääninhallitukselta toukokuussa
1930. Sen jälkeen lupa oli uusittava kolmen vuoden välein aina Jatkosodan ajalle saakka. Passikuvassa
Aleksanteri ja Julitta Törhönen.



Törhösten historiaa Repolassa

Repolan asutuksella on ikää 300 tai 400 vuotta tai enemmän. Ensimmäinen
asukas Repo tuli Suomesta ja oli seppä. Siksi kylän nimeksi tuli Repola.
Vanhoissa Solovetskin luostarin aikakirjoissa mainitaan muutamia kyliä,
esimerkiksi Tuuženi, se oli entinen Repola, siellä oli pogosta ja kirkko. Repolan
kirkon pappi, rovasti Ioann Kotšerin, oli tehnyt tästä merkinnän. Myöhemmin
levottomina sota-aikoina kirkko ja Tuuženin kylä oli tuhottu ja poltettu.

Luulen, ettei ole liikaa, jos kerron muistissa säilyneet tarinat, kun mitään
kirjallisia lähteitä ei ole säilynyt. Monet volostimme kylät ovat saaneet nimensä
siitä järvestä, minkä rannalla ovat, esimerkiksi Kolvasjärvi, Koroppijärvi,
Tuulosjärvi, Roukkula, Suloijärvi, Muujärvi. Meidän järven nimellä ei ole
yhtäkään kylää: järven nimi on Lieksajärvi. Nimi johtuu luultavasti siitä, että
kaikki volostimme vedet valuvat Lieksaan ja sieltä edelleen Pielisjärveen. Tarina
kertoo, että pogosta (kirkonkylä t. hautausmaa) ja kirkko olivat ennen
Tuuženissa, mutta mistä syystä kirkko siirrettiin Repolaan, tarina ei kerro.
Luultavasti pidettiin hankalana kiertää suuri Lieksajärvi, kun suuri osa
seurakunnan kylistä oli järven vasemmalla puolella eikä maanteitä siihen aikaan
ollut.

Tergujevin suku muutti Repolaan Tuuženista 300 tai 400 vuotta sitten.
Törhönen-sukunimi sai alkunsa seuraavasti: Tarinan mukaan yksi esi-isistämme



oli lehmäpaimen. Hänellä oli tuohitorvi, jolla hän soitti, ja sanoi, minä törötän,
ja siitä tuli sukunimi Törhönen. Kun esi-isämme elivät Tuuženissa, heillä oli
suuri talous ja paljon niittyjä Pieninkäjoen rannalla.

Pieninkäjoki laskee Tuuženin kylän lähellä Lieksajärveen. Siellä ovat niityt,
jotka meidän sukumme on raivannut. Nytkin sitä paikkaa kutsutaan
Törhölänniemeksi. Joki tekee jyrkän mutkan ja siinä muodostuu rantaniitty.
Näitä niittyjä käytti kokonaista kolme kylää – Tuuženi, Kiimavaara ja Ylä-
Kiimavaara. Sieltä niitettiin useita satoja kuormia heinää, ja kaikki nämä niityt
yli 20 virstaa Tuuženin kylästä jokea pitkin ylöspäin oli raivattu esi-isiemme
käsillä. Eikä siinä vielä kaikki: noin 10 tai 15 virstan päässä Tuuženin kylästä
Pieningän kylään päin oli kuivattu järvi. Sitä kutsuttiin Laskilammiksi. Voi
olettaa, että eläessään Tuuženin kylässä esi-isät olivat talonpoikien hommissa,
siihen aikaan se oli kaskenpolttoa, luultavasti harjoittivat myös peltotöitä ja
karjanhoitoa, kun oli näin paljon niittyjä.

Tarina kertoo, että alkuaikoina Tuuženista muuton jälkeen esi-isämme käyttivät
näitä niittyjä, mutta sitten raivasivat uudet niityt lähemmäksi Tšotsonjokea -
Lehtolaksi, Korpilampi. Ne vanhat niityt olivat noin 30 virstan päässä
Repolasta, ja siksi ne hylättiin. Talonpoika Tšolkkijärven kylästä, David
Akimovits Gertsin, hyvä isäntä ja järkevä mies, sattui kulkemaan ohi järven,
josta meidän esi-isät olivat laskeneet veden pois ja kuivattaneet sen. Nyt se oli
kasvanut koivuja, kanavaan oli aikaa myöten kerääntynyt paljon hiekkaa ja
kiviä, jotka olivat pudonneet kanavan vieristä. Kanava ei ollut kovin pitkä eikä
sen puhdistaminen ei maksaisi paljon.

Tämä järkevä mies puhdisti kanavan ja liika vesi virtasi pois. Hänen onnekseen
sattui oikein kuiva kesä, mikä kuivatti puolen arsinan syvyyteen ja enemmänkin
turpeen tämän entisen järven rannoilta. Ja mies ei kauan epäillyt, kun laski irti



"punaisen kukon", mikä teki hänelle suuren palveluksen; koko Laskilammen
ranta paloi ja kaikki koivut kaatuivat. Se oli hänelle suureksi hyödyksi. Hänen
työkseen jäi vain puhdistaa maa kaatuneista koivuista, pienimmät koivut
paloivat poroksi. Koko suuren palstan puhdistus ei maksanut juuri mitään.
Kärsi vain valtion omaisuus, metsää paloi 50 virstalta, mutta ei tämä siihen
aikaan ollut harvinaista; metsäpalot sammuivat vain sateella. Mies kohensi
taloutensa, kun käytti hyväkseen esi-isiemme töitä. Hänellä oli yli kymmenen
lehmää, lisänä pientä karjaa ja 2–3 hevosta. Tämä niitty antoi liki sata kuormaa
erinomaista heinää. Tällaisia niittyjä meidän volostissa ei ollut muilla.



Esi-isien ketju

Tarinan mukaan sukumme ja Tergujev-sukunimi ovat olleet tiedossa monta
sataa vuotta, vaikka mitään kirjallisia todisteita ei olekaan säilynyt: vanhuksilla
oli kuitenkin hyvä muisti. Isäni F. I. Tergujevin jälkeen tulee hänen isä Ivan
Amosovitš, edelleen Amos Ivanovitš, Ivan Aleksejevitš, Aleksei Jakovlevitš,
Jakov Fedotovitš ja jos lisäämme minut ja poikani niin tulee kahdeksan
sukupolvea.

Vaarilla (Ivan Amosovitš) oli kuusi poikaa. Vanhempi Pjotr Ivanovitš oli
Pietarissa yövahtina Gostinyi Dvorissa, myöhemmin staarostana samassa
paikassa ja siellä kuolikin. Seuraava poika Ivan Ivanovitš oli kauppamiehenä
Pietarissa ja hänellä oli oma kauppakin siellä, myöhemmin eli kotikylässä ja oli
pitkään volostin päämiehenä. Hänestä kaikki pitivät ja kunnioittivat häntä
hyvän luonteen tähden. Vaikka sinä aikana olikin tapana antaa lahjuksia kaikista
pienistäkin asioista, hän ei ottanut keneltäkään kopeekkaa, päinvastoin itse
kestitti kaikkia. Kuoli nuorena.

Kolmas poika Vasilij Ivanovitš eli aikuiseksi asti Repolassa, sitten meni
naimisiin ja muutti Lupasalmen kylään appi Andrei Ivanovitšin taloon, kun
apella oli vain ainoa tytär, ja eli varakkaasti, häntä kunnioitettiin rehellisyydestä.



Neljäs poika oli minun isäni, nyt jo vainaja, ikuisen muiston ansainnut, Feodor
Ivanovitš. Hän eli koko ikänsä Repolassa maanviljelijänä ja harjoitti pientä
liiketoimintaa, osti riistaeläimiä, mätiä ja turkiksia ja vei niitä Pietariin. Hän eli
ikänsä rehellisesti ja vauraasti, ylläpiti ison perheen, yli kymmenen henkeä, ja
kuoli yli 75-vuotiaana. – Viimeiset kaksi poikaa kuolivat nuorena. – Mummo
Jevdokia Gerasimovna oli syntyisin Aunuksen Karjalasta Peskin kylästä (Liete,
Hiekka).

Kolmas Amos Ivanovitšin poika, Ivan Amosovitš nuorempi, oli karannut
sotapalveluksesta (biegloi) - siihen aikaan monet karkasivat palveluksesta
ankarien koettelemuksien ja raakalaisuuden takia. Hän kuljeskeli Suomen
rajalla, eleli syrjäisessä Luzman kylässä, kun tällaisissa kylissä harvoin kävivät
valtion virkamiehet. Siellä hänellä oli kolme aviotonta poikaa, joista ovat
lähtöisin Grigorjev-nimiset. Hän oli hyvä kalastaja; kalastamisella elätti
perheensä.

Neljäs Amos Ivanovitsin poika oli Jefim Amosovitš, hänellä oli neljä poikaa,
vanhempi oli Pietarissa Gromovin firmassa, Lesnije Dvoryssa. Iivanalla ei ollut
lapsia.

Vielä on tarina siitä, että yhdellä esi-isistä, tiettävästi Aleksei Jakovlevitšillä, oli
erinomainen ihan hevosen voima. Kolmen virstan päästä Repolasta on Keurin
lampi, joka sijaitsee noin 100 syltä (syli on 2,134 metriä) Lieksajärvestä. Tästä
lammesta oli tapana vetää syksyllä nuotalla muikkua. Vaikka joki tästä
lammesta laskee järveen, se oli syksyllä niin matala ja mutkainen, ettei
mitenkään päästy vetämään veneellä nuottaa. Siksi vetivät hevosella venettä ja
nuottaa tai vetivät venettä ja nuottaa erikseen neljän miehin voimin. Mutta se
meidän esi-isä Aleksei pani kaulaansa vetohihnan, otti kepin käteensä ja yksin
veti veneen ja nuotan koko tämän matkan.



Tarina kertoo, että kun tämä mies oli metsästämässä, niin keitti mustan metson
ja yksin söi sen, vain luut jäivät.



Virkamiehiä ja liikemiehiä

Tergujevin suvussa oli ennenkin melko rohkeita ja järkeviä ihmisiä. Amos
Ivanovitšin poika Ivan Amosovitš vanhempi - vaarini Ivan Amosovitš
nuoremman veli - oli Petroskoissa vaikutusvaltainen henkilö kuvernöörin
kansliassa ja matkusteli virkatehtävissä eri puolilla kuvernementtia ja kävi
melkein joka vuosi kotona. Hänen serkkunsa Ivan Jefimovitš oli työssä
Gromovin metsäfirmassa Pietarissa, myöhemmin pääjohtajana, mutta sitten
tuli erimielisyyksiä isännän kanssa ja hän aloitti oman metsäfirman, Lesnyje
dvorin, Kronstadtissa. Hän kutsui sinne kansliaan kaksi veljeään Fjodor ja
Avraam Jefimovitšin ja asiat luistivat mainiosti.

Mutta eihän kukaan ole synnitön. Oli tekeillä suuret kaupat ja niistä kilpailtiin
Gromovin kanssa. Hän, siis veli, ei voinut ajoissa suorittaa urakkatöitä ja
häneltä sinetöitiin firma. Asia meni ensin oikeuteen, sitten senaattiin. Loppujen
lopuksi hän voitti, mutta sillä aikaa puutavara pilaantui. Kaikesta tästä hän olisi
saanut suuret summat, mutta epäonneksi hän kuoli eikä häneltä jäänyt laillisia
perillisiä.

Asia jäi Jumalan tahtoon. Sukulaisista kenestäkään ei ollut sellaisen toiminnan
mieheksi, että olisi voinut ruveta hommiin. Veljet, konttoristit, olivat jo kotona,
mutta epäluotettavia, kun olivat taipuvaisia väkijuomien käyttöön.



En muista, joko minä kirjoitin vanhemmasta veljestäni Iivanasta. Hän oli
saanut oppinsa Repolassa seurakuntaopistossa eikä käynyt mitään korkeampia
kouluja, mutta itse oppi käyttäen eri käännöksiä ja sanakirjoja. Kotoa hän läksi
jo noin 13–14-vuotiaana. Ennen lähtöä oli metsätöissä konttoristina. Hän pääsi
Säämäjärven volostista kotoisin olleen kauppiaan M. N. Smirnovin
metsäkonttoriin. Hän oli monta vuotta Joensuussa ja oppi lukemaan ja
kirjoittamaan suomea.

Tätä ei kestänyt kauan. Smirnovin asiat alkoivat mennä huonosti, kun
puutavaran hinnat laskivat. Iivanan oli etsittävä uusi paikka.

Smirnovin konttorissa oli töissä muuan venäläinen eversti, joka vei Iivanan
Pietariin, mutta jostakin syystä työpaikkaa ei löytynyt. Isä oli tullut joulukuussa
Pietariin ja löytänyt työtä P. A. Beljajevin metsäkonttorista lähellä Smolnaa.
Hän eli muutaman vuoden Pietarissa. Yksi Beljajevin pojista halusi koettaa
onneaan, otti isältään velkaa, kutsui mukaansa veljeni ja he alkoivat rakentaa
sahalaitosta Vienanmeren rannalle paikalle, missä Uikujoki laskee mereen.
Myöhemmin he rakensivat sen rinnalle Sorokan kylään vielä toisen tehtaan ja
muutaman vuoden kuluttua vielä kolmannen sahalaitoksen Umbaan
Kantalahteen, myös Vienan meren rannalle. Ja kaikkia näitä tehtaita veljeni
johti lähes 40 vuotta.

Luultavasti hän oli osakkaanakin. Kuoltuaan hän testamenttasi yli
kaksikymmentä tuhatta ruplaa sukulaisilleen, kirkoille, luostareille ja kouluille.
Raha annettiin Beljajevin kansliasta. Vielä eläessään hän lahjoitti viisi tuhatta
ruplaa Repolan opistolle. Rahoilla hankittiin jalkineet ja vaatetukset köyhille
oppilaille. Hän lahjoitti oman kirjastonsa Repolan opistolle, koko kuorman
kirjoja. Siinä olivat kaikki parhaat venäläiset kirjailijat, mutta vallankaappauksen
jälkeen nekin tuhottiin.



Varallisuus kasvoi mu�a sitä myös
menete�in

Minusta tuntuu, että en ole vielä selittänyt, miten Repolan maiden
yhteisomistaminen toimi. Kun oli myyty yhteistä Repolan metsää, nousi
kysymys saaduista rahoista.

Meidän perheessä oli kirjoilla kahdeksan rekisteröityä sielua. Niistä volostin
oikeus erotti veljelleni Iljalle kaksi sielua, Nikolai-veljen jälkeläisille kaksi sielua,
viimeiset neljä sielua minulle ottaen huomioon, että minä ylläpidin kuolemaan
asti vanhempiani ja hautasin heidät ja maksoin kaikki verot niin valtion kuin
myös paikallisen itsehallinnon maksut vallankaappaukseen asti. Samoin
maksoin kaikki verot veljieni Iivanan ja Vladimirin kuoltua. Siitä volostin
oikeus määräsi minulle kaksi sielua. Minulle nämä tiedot tuskin enää tulevat
tarpeellisiksi, mutta tuleville sukupolville, jos nousee tällainen kysymys, voi
tästä olla hyötyä.

Veljeni Ilja, edesmennyt Nikolai ja hänen jälkeläisensä eivät hoitaneet mitään
raha- eivätkä luontoisvelvollisuuksia, vaan minä huolehdin molemmat
velvollisuudet kaikista kahdeksasta sielusta. Siksi olikin tehty tällainen päätös.
Joka kerta kun nämä prosentit maksettiin, volostin hallinto lähetti rahat Ilja-
veljelle ja Nikolai-veljen jälkeläisille.



Vielä vähän vanhasta ajasta: Vintiltä löydettiin seinän raoista vanhoja
paperilappuja, velkakuittauksia paksulla paperilla. Niissä ei ollut päivää eikä
vuotta eikä velanantajan nimeä, vaan velanpyytäjän nimi ja se mihin
praasniekkaan asti hän pyytää velkaa, esimerkiksi Uspenieen
(Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen) tai Preobrazeniin
(kirkastuspäivä). "Jos tähän pyhään et maksa velkaa, sinulle tulee häpeä." Eivät
uhanneet oikeudella, vaan häpeällä. Luultavasti tämä keino toimi paremmin
kuin laki. Nykypolvi nimittää lakeja pingotetuksi nuoraksi, jonka ylitse iso
ihminen harppaa tai hyppää ja pieni menee alitse.

Starikkojen tarinoiden mukaan silloin, kun ei ollut luku- eikä kirjoitustaitoa, oli
vielä toisenlaisia "velkakirjoja". Kun varakkaampi isäntä antoi velkaa
naapureille tai tuttaville, hän veisti kepin, jonka yhdelle puolelle merkittiin
veitsen terällä velanottaja ja toiselle puolelle alttina (3 kopeekan raha) tai
tšetverik (neljä puutaa eli 26 litraa viljaa). Tavattaessa velanottajalle voitiin
muistuttaa: jos et maksa velkaa, niin minä poistan sinut kepistä
maksukyvyttömänä. Velallinen heittäytyi polvilleen ja pyysi armoa, ja lupasi
maksaa. Kepistä poistamista pidettiin suurena häpeänä. Mitäs, jos nyt sanoo
velkaa ottaneelle, että minä heitän vekselisi kiukaalle, luulen, ettei hän kovin
säikähtäisi, sanoisi "pozaluista" (ole hyvä).

Vielä vähän ostetuista maapalstoista. Minä ostin Repolan volostissa seuraavat
maat: Kolvasjärven kylästä Sergei Ivanovitš Jegorovilta yhden sielun määrän
metsää, peltoa ja niittyä, Kiimavaaran kylästä Stepan Anisimovitš Leskijevalta
myös yhden sielun määrän metsää, peltoa ja niittyä ja Tuuženin kylästä Feodul
Ignatjevitš Jegorovilta kaiken hänelle kuuluneen maan ja kahdelle neljäsosalle
(2,25 osaa) sielua metsää, peltoa ja niittyä. Kaikki nämä kolme palstaa olin
maksanut käteisellä rahalla sopimuksen mukaisesti, mutta kun kaikki
kauppapaperit, jotka oli tehty Pietarissa, kotitarkastuksessa talossani



"hyväntahtoiset toverit" olivat vieneet ja vielä sen lisäksi useita kymmeniä
tuhansia ruplia, minua vainottiin ja kuljetettiin vartion saattamana kaupunkiin,
mistä minä vain erikoisesta Jumalan armahduksesta pelastuin.

Jos Jumala joskus halua poistaa oman oikeudenmukaisen vihansa Karjalamme
asukkaita kohtaan ja jos joskus vielä tulevat rauhallisemmat ja paremmat ajat ja
Jumala antaa takaisiin entisen omaisuuden, niin se, mitä meille sieltä kuuluisi,
se tekisi useita miljoonia.

Jos hyvät toivomuksemme toteutuisivat, niin luultavasti löytyisi meissä
karjalaisissa sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat oppineet tovereilta kaikenlaista
kelvotonta viisautta, ja kävisivät väittämään, että meidän maat on ostettu
epärehellisellä tavalla, hämäräkaupalla oppimattomalta kansalta. Ja kun ei ole,
millä todistaa, että toverit ovat kaikki paperit vieneet. Tähän olisi vain yksi
ratkaisu: Virkailijat, jotka jakelivat palstoja Kolvasjärven kylän talonpojille,
olivat pyytäneet minulta kiinnekirjan, joka oli tehty notariaatissa Pietarissa ja
näiden dokumenttien perustella he sitten myönsivät minulle palstan, mikä oli
ostettu S. I. Jegorovalta – metsää, niittyä, peltoa – ja palauttivat paperit minulle,
mutta "hyvät toverit" ne minulta veivät. Tällä perustella voi todistaa asian. Kun
valtion virkailijat (tilanrajan laatijat) pitivät näitä dokumentteja aitoina ja
myönsivät palstat minun nimelle, niin ei asiassa voinut olla mitään pimeää.
Kaksi palstaa Kiimavaaran ja Tuuženin kylästä jäivät erottomatta yhteisistä
kylien maista, kun niitä ei ehditty jakaa ennen vallankumousta.

Oltuamme yli puoli vuosisataa yhteen laskien isä-vainajan kanssa Repolan
kirkon staarostana, hankimme kirkolle paljon arvokkaita esineitä – ristejä,
evankeliumeja ja jumalanpalveluspukuja, hopealla ja kullalla koristellun riisan
Jumalanäidin ikonille ja paljon muuta. Entinen 16-puutainen kirkonkello, joka
rikkoutui pääsiäissoiton aikana, vaihdettiin uuteen, joka painoi 20 puutaa ja 20



naulaa ja se tuli maksamaan yli 400 ruplaa. Sen maksoivat veljeni Nikolai ja Z.
I. Nikitin ollessaan silloin töissä Viipurissa. Maalaamisen ja muut pienemmät
remonttityöt hoidimme omin voimin ja nyt tämä kaikki jäi bolševikeille.
Jumalan temppelin häpäisivät ja muuttivat tanssipaikaksi. Ei mitään hyvää heille
tästä voi toivoa.

Samoin bolševikit käyttäytyivät paikallisia asukkaita kohtaan. Vähänkin
varakkaampia ja rehellisiä talonpoikia ryöstettiin putipuhtaaksi. Yrittäen peitellä
nämä rosvon hommat viattomia ihmisiä vangittiin ja teljettiin vankilaan ja
karkotettiin kaukaiseen Siperiaan. Lapset vietiin punaisiin orpokoteihin ja heille
opetettiin siellä punaista viisautta.



Lähetys Lieksasta

Ensimmäisinä vuosina Repolasta tänne tultuani sain Lieksasta kolme säkkiä
jauhoja, noin 300 kiloa. Kun ei ollut mitään papereita, minä luulin, että se on
Amerikasta. Niinä vuosina sieltä lähetettiin avustusta köyhille siirtolaisille.
Myöhemmin selvisi, että jauhot oli lähetetty Lieksasta.

Repolan ruokakaupan johtajat O. Lukin ja P. Fomin käsittivät vaikean
tilanteeni, kun kaikki omaisuus jäi "hyville tovereille". Myöhemmin selvisi, että
Repolan siirtolaisten kokous määräsi maksamaan näistä jauhoista rahat 6
prosentin korolla. Minä en ehtinyt vielä maksaa, kun Repolasta saapunut
lähinaapurini V. I. Jefimov ilmoitti minulle Lieksasta, että minun vilja-aitasta
jaettiin köyhille noin 300 kiloa viljaa ja aittaan jäi vielä sama määrä ja vielä
toinen aitta oli täynnä siemenviljaa – yksivuotisruis ja siemenohraa noin 500
kiloa tai vielä enemmän. Luultavasti tämä kaikki on jaettu Repolan köyhille
puhumattakaan siitä, että Repolan asukkaat ja talonpojat jäivät minulle velkaa
yli 50 tuhatta ruplaa. Näihin velkoihin oli tehty lailliset paperit
leimamerkkeineen ja sen lisäksi noin 20 tuhatta ruplaa velkoja ilman
allekirjoituksia. Sinne jäi kaksi taloa kaikkine maatalouskalustoineen; ne olisivat
maksaneet satoja tuhansia ruplia. Eikö tämä kaikki olisi riittänyt niiden
jauhojen maksamiseen, mitkä oli vapaehtoisesti minulle lähetetty. Jos
omaisuuteni ei riitä siihen, luulen, että minun hyväntahtoiset sukulaiseni eivät
muistele minua siitä pahalla. Saatuani V. I. Jefimovin kirjeen minä heti lähetin



sen P. K. Kyöttijeville (Kyöttinen), joka oli Repolan avustusruokakunnan
vastuussa oleva henkilö.



Suomalaiset Repolassa

Noin vuonna 1920 Repolan ja Porajärven volostit oli liitetty Suomeen ja meillä
oli Suomen hallinnollinen valta, toisin sanoen virkavalta: nimismies,
metsänhoitaja ja sotaväki. He elivät Repolassa, missä upseerien käyttöön oli
luovutettu (Törhösten) uusi talo. Heitä oli luultavasti lähes kymmenen henkeä.
He varasivat kaikki viisi huonetta sotilaspalvelijoineen ja taloutensa kanssa.
Pitää huomauttaa, että kun upseereilla ei ollut tärkeää tekemistä, he
juopottelivat ja käyttäytyivät irstailevasti. Ja vielä sen lisäksi Suomessa ja
Repolassa ei ollut sinä aikana riittävästi paloöljyä ja pakostakin piti käyttää
päreitä ja niin näiden herrojen käytetyistä päreistä koko huoneisto muuttui
riihtä huonompaan kuntoon. He repivät tapetit seiniltä, pilasivat kaikki
maalatut lattiat, sanalla sanoen tahrivat koko talon huonoon kuntoon. Täytyy
myöntää etteivät nämä upseerit paljonkaan muistuttaneet sivistyneitä ihmisiä.
He olivat kuin roskajoukko, joka oli kerätty eri puolilta Suomea. Loppujen
lopuksi me pääsimme heistä eroon, kun joukko siirrettiin jonnekin muualle.

Kun he olivat meillä yli talven, kolme tai neljä kuukautta, eivätkä maksaneet
mitään vuokrasta ja lämmityksestä, minä käännyin esikuntaan ja herra Sivenin
– nimismies - puoleen pyytäen heitä tarkistamaan asunnon, määräämään
remontin ja maksamaan vuokran. Herra Siven pätevänä asiantuntijana ja
järkevänä ihmisenä suostui ehdotuksiini ja määräsi majoituslautakunnan
tarkistamaan huoneiston ja laskemaan vahingot ja hoitokulut.



Majoituslautakunta, jossa oli jäseniä kaikkiaan viisi tai kuusi – esikunnan
päällikkö, metsänhoitaja, nimismies ja muita siihen majoituslautakuntaan
kuuluvia – kerääntyi asuntoon ja tarkasti kaiken laskien kaikki tappiot ja lisäten
vuokramaksuun. Se teki noin 11 000 markkaa. Tehdyn asiakirjan, jonka
allekirjoittivat kaikki lautakunnan jäsenet, he luovuttivat sotilasvirastolle. Jonkin
ajan kuluttua tuli vastaus: jos talonomistaja Tergujev haluaa saada mainitun
summan yksi tuhatta markkaa, niin antakoon allekirjoituksen, ettei häneltä
tulee lisää vaatimuksia, niin summa yksi tuhat markkaa hänelle lähetetään. Minä
neuvottelin paikallisten virkamiesten kanssa ja päätin, jos kerta 11 tuhannen
markan vaatimukset vaihdettiin yhteen tuhanteen, niin ei maksa vaivaa, jääkööt
nekin sinne. Ja ne ovat nykyäänkin siellä.

Kohta sen jälkeen tuli muutto Repolasta Suomeen ja minä nämä dokumentit
luovutin P. K. Kyöttijeville. Hän asui silloin Helsingissä. Hän ei mitään siellä
löytänyt, vaan sanoi, että lähdettyään Helsingistä hän jätti kaikki paperit V.
Keynäälle. Tällä tavoin meikäläisten kanssa meneteltiin entisaikaan.



Ikuinen muisto mummolle ja sedälle

Ikuisen muiston ansainnut meidän babuškamme Jevdokia Gerasimovna kuoli
1872 kesäkuussa 99 vuoden ikäisenä, lähes viikon sairaana oltuaan. Hän monta
kertaa osallistui Herran ehtoolliseen ja sitten suoritettiin sairaan ripitys.
Keräännyttyämme koko perhe hänen vuoteensa luona kuulimme kuinka hän
murehti ja suri haudantakaista elämää, miten hänelle siellä käy: minä koko ikäni
elin yltäkylläisyydessä, ei lapsuuden kodissa eikä naimisissa ollut minkäänlaista
puutetta, silloin kun toiset kärsivät puutetta ihan tarpeellisista asioista, piti
sekoittaa viljan sekaan olkia, syödä pettuleipää, ei ollut kunnon vaatteita ja
kenkiä. Me yritimme häntä rauhoittaa: "Sinähän babuška aina autoit tarpeessa
olleita niin paljon kuin voit, et ikinä tehnyt kenellekään pahaa, et sanonut
kenellekään pahaa sanaa, annoit kaikille vaan hyviä neuvoja ja ojensit
avustavaista kättä sille, kuka oli sen tarpeessa."

Tämä jonkin verran rauhoitti häntä. Ihan viimeiseen hetkeen hän oli täydessä
ymmärryksessä. Kun hän tunsi lähtöhetkensä tulleen, siunasi hän kaikkia ja
hiljaa kuoli. Hautajaisiin kerääntyi paljon ihmisiä, puhumattakaan omasta
kylästä, josta olivat kaikki kynnelle kykenevät, tulivat kaikki köyhät
naapurikylistäkin. Kuinka paljon vilpittömiä kyyneleitä on vuodatettu meidän
hyväntahtoisen ja ikuisen muiston ansainneen mummon haudalla. Rauha
hänen tomulleen, ikuinen muisto!



Vuonna 1884 Nastja-sisko meni naimisiin Kiimavaaran opettajan K. A.
Ivanovin kanssa ja minä kävin saattamassa heitä Kiimolaan. Luultavasti se oli
toukokuussa. Paluumatkalla kävin tapaamassa Lupasalmen kylässä nyt jo
edesmennyttä setää V. I. Tergujevia. Muistan niin hyvin kuin se olisi tänään,
miten hän valitti minulle vanhuuttaan ja vanhuuden vaivoja, vaikka ulkonäöltä
oli vielä melko reipas, setä jo lähenteli 75 vuotta. Rauhoittelin häntä: mitä sinä
setä, sinähän olet vielä näin reipas ja elät vielä kauan. Hän vastasi, ettei sillä
ulkonäöllä ole mitään merkitystä, kun näkö on huono, silmät yhtenään
vuotavat, kuulen huonosti, korvissa humisee kuin kellot soisivat, kaikki
tekemiset hidastuvat, mihinkään minusta ei ole ja tunnen, että ei minusta
kauaksi ole. Yritin vakuuttaa starikalle, että tämä pahanvointi on väliaikaista,
kaikki vielä kääntyy parempaan päin, mutta luultavasti puheeni antoivat hänelle
vain vähän paranemisen toiveita. Hän hyvästeli minua kyynel silmissä sanoen,
että tuskinpa enää tavataan, ja ei kulunut kahtakaan kuukautta, kun häntä ei
enää ollut. Rauha hänen tomulleen ja ikuinen muisto!

Hän oli hyväntahtoinen starikka, useampia kertoja minä häiritsin häntä öisin.
Vetotaival Lentierasta Lupasalmeen oli 53 virstaa. Tulet yöllä nälkäisenä,
kylmissäsi, starikka itse keittää kahvit ja antaa syötävää. Emäntää hänellä ei
ollut, palvelijaa ei halunnut häiritä. Jos sanot, että hävettää häiritä häntä öisin,
olisi parempi olla kylässä yötä, niin starikka panee pahakseen. "Te olette minun
ainoat sukulaiset ja jos vielä kylästä lähtisitte majapaikkaa etsimään, niin silloin
häpäisisitte minut täysin."

Kun muistelen setävainajaa ja hänen vanhuusvaivojensa valituksia niin nykyään
olen samaa mieltä hänen kanssaan ja ajattelen, että meidän suvussa vuoro taitaa
olla nyt minun. Kaikki, mitä setä puhui vaivoistaan, on nyt minullakin, minä jo
elin kauemmin kun kukaan esivanhemmistani. En tiedä, kauanko Luoja vielä
on antanut minulle aikaa.



Testamen�

1940 1 p. lokakuuta, kolmen kuukauden kuluttua, täytän 82 vuotta. Olen
elänyt pitempään kun kukaan muu Tergujevin suvusta muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta. Jos satun äkillisesti kuolemaan, päätin jättää perheelleni
tämän väliaikaisen testamentin minun vaatimattomasta omaisuudestani, minkä
olen saanut omalla työlläni. Jos Jumala antaa minun vielä jatkaa elinpäiviä ja
hukkaan kaikki varani omiksi tarpeiksi, silloin testamenttikin jää fiktioksi.

Jos tulee tarve, pyydän poikaani I. A. Tergujevia toimimaan seuraavalla tavalla:
kaikki säästömme, mitkä jäävät meidän molempien kuoltua, tulee tarjota
vävylleni Pavel Ivanovitš Mavrojeville, kun me tultuamme Repolasta vaimoni
kanssa 20 vuotta sitten, ilmaiseksi käytimme hänen asuntoaan lämmityksineen,
valoineen ja saunoineen ja puolet tästä ajasta hän muutenkin piti meitä yllä –
ruoka, vaatetus ja jalkineet. Sen lisäksi minä jäin hänelle velkaa muutaman
kymmenen tuhannen markan verran vielä Repolan kauppa-ajoista.

Jos hän kieltäytyy ottamasta rahoja vastaan, sitten ne voi jakaa seuraavasti. Kun
Repolassa ei ole kirkkoa, niin lahjoittakaa Lieksan kirkolle tuhat markkaa
meidän molempien ikuiseen muisteluun, ja että kirkko saisi tästä summasta
prosentit. Joensuun Nikolaoksen kirkkoon tuhat markkaa ja papistolle 500
markkaa meidän molempien ikuiseen muisteluun, niin että 1000:sta kirkko saisi
joka vuosi prosentit ja 500:sta pappi ja kirkon palveluskunta myös prosentit.



Omalle pojalleni I. A. Tergujeville 1000 markkaa ja kolmelle lapselle jokaiselle
1000 markkaa. Hänen vaimolleen, hyvälle miniällemme 1000 markkaa. Hyville
tyttärillemme Marialle, Tatjanalle, Nadezdalle ja Veeralle 1000 markkaa
kullekin. Kuolleen tyttäreni Jevdokian lapsille 1000 markkaa, vaikka kuinka
paljon heitä olisi, heille yhteisesti 1000 markkaa, mikä olisi kuulunut heidän
äidilleen. Kalleille lapsenlapsille Anna Pavlovnalle ja Olga Feodorovnalle
molemmille 1000 markkaa henkilökohtaisesti. Rakkaalle veljelleni Ilja
Feodorovitš Tergujeville 1000 markkaa. Rakkaalle siskolleni Anastasia
Feodorovna Romanovalle 1000 markkaa.

Jos varat riittävät, pitää tilata meille neljänkymmenen päivän muistelu; siihen
voi käyttää 1500 markkaa sekä ottaa niistä 1000 markkaa papiston ja 500
kirkon kuluihin. Rakkaalle kummitytölleni Nina Grigorjevna Mavrojevalle
1000 markkaa. Tyttäreni Nadezda Aleks. Mininan lapsille – Aleksandr, Mihail
ja Anna – kaikille erikseen 1000 markkaa sekä Olga Tergujevalle 500 markkaa
ja Nina Nikol(aevna) Tergujevalle 500 markkaa.
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