
Tunnettu karjalaini runonlaulaja Marija Mihejeva šynty 7. šulakuuta 1884 vuotena Kale-
valan piirin Alajärveššä. Mihejeva on tunnettu runouven šäilyttäjä, kertoja ta vielä i šepit-
täjä. Häneltä on kirjutettu pitkie eeppisie tekstijä (runoja, starinoja), balladija, hiälauluja, 
ket’t’ulauluja, itkuviršijä ta joikuja. Häneltä on äijän kirjutettu eri kertomukšie. Hyvin rikaš 
šananlaškujen, arvoutukšien ta šiäeinuššukšijen varašto. Mitein tämä tietoisuš on karttun?

Marijan elämä vieri kuulusien kertojien šeuvuilla. Vienalaisien elämä kannatti tuattojen 
perintehie: tapoja, tottumukšie, henkellistä muistuo. Rahvahan elämä oli kintiešti yhissetty 
luontoh. Elias Lönnrot kirjutti XIX vuosišuan alušša: ”Runoja kuullah vielä monet polvet 
meijänki jälkeh.” Meilä oli onni kuulla meijän kantatuattojen iänie vuosišatojen takuata ta 
myö olemma kiitolliset ihmisillä, kumpaset kannettih meijän päivih näitä uartehie.

Iče hiän kerto elämäštäh: ”Miun tuatto Iivana Vasseleinpoika Korkkojev oli lähiseštä 
Vuonnisen kyläštä. Muamo Varvana Petrin tyttö Ijevleva oli Alajärveštä. Hiän kuoli, konša 
mie olin 13-vuotini. Meitä jäi viisi lašta. Mie olin vanhin, jouvuin hoitamah nuorempie. 
Meijän kera eli ämmö, hiän autto kotitöissä.”

Tietyšti šiihi aikah kylä eli ei yksistäh kalaššukšella ta mečäššykšellä, niin kun oli aikasem-
pah tänne tullehien saamelaisien aikoina. Karjalaiset kynnettih muata, kašvatettih vil’l’ua, 
niitettih heinyä, piettih karjua. Marijalla kuitenki koko ijän lempihommana oli kalaššuš. 
Häntä niin ni šanottih kalaštaja-Mihejeva.

Mihejeva muistelou: ”Äijän runoja kuulin tuatolta, konša olima hänen kera kalalla. Stari-
noita ta runoja aloin oppie jo lapšena tuatolta ta ämmöltä.” Lapšenmuisti on tarkka ta kaikki 
še tarttu mieleh koko ijäkši.

Elämä oli pitkä ta mutkikaš. Miehen kuoloman jälkeh hiän jäi viijen lapšen kera. Kolho-
sielämä, kauhiet šotavuuvvet, evakko Arhankelin alovehella, oman talon raunivoilla jälelläh 
myöštymini. ”Äijän tuškua oli, ka luonto kun oli iloni, nin kessin kaiken, en lannistun,”- 
kirjutti hiän.
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Vuonnisen kyläh moničči kävi Elias Lönnrot runoja keryämäh. Täštä kyläštä hiän kirjutti: 
”Šiihi on vaikie uškuo, ka še on tosi, jotta pikkaraisie lapšie lukuh ottamatta tiälä ei ole ihmi-
sie, ken ei tietäis vähäsen vanhoja runoja.

Konša runonkeryäjä rupesi tallentamah 15-vuotiselta pojalta runoja Väinämöiseštä, Jou-
kahaisešta, Lemminkäiseštä, nin hiän kyšy pojalta, mistä hiän nämä on oppin. Poika vaštaih: 
”Ken hyväh voit tuon verran laulua, kun kehannou.” Täštä nuorešta laulajašta myöhemmin 
tuli runotraditijon jatkaja. Häneltä kirjutettih myöhempäh keryäjät.

Juuri Kuittijärven rannikon kylistä on kerätty eniten eeppistä runoutta. Ei ole šattuma, 
jotta enšimmäisen huomattavan runokokelman Lönnrot kirjutti juuri Vuonnisen Malisilta, 
tuatolta ta pojalta, ta merkičči heijän läheššä eläjän Vasselei Kieleväisen. Ilmainkoš Kalevalan 
luatija viisi kertua kävi Latvajärveh Arhippa Perttusen luokši ta kirjutti 60 korkietašoista ru-
nuo, mit šäilyttih vielä nelläššä Perttusien šuvun polvešša.

Myöhempien laulajien tuotantoh vaikutti Lönnrotin Kalevala. Tämä koškou i Mihejevan 
runoja. Hiän hyvin muisti Väinämöisen käynti Vipusen marašša, Väinämöini vapauttau päi-
väsen, Hirvenhiihto, Lemminkäini Päivölän pitoloissa ta muita runoja.

Runonlaulajat oltih toko hyvät starinankertojat. Mihejevien pereheššä muamo, tuatto, či-
kot, täjit, loittoset heimolaiset tiijettih starinoja. ”Tätä kaikki kuulin joka talošša ta ne jiätih 
muistih koko ijäkši.”

Mihejevalta alettih kirjuttua vašta šovan jälkeh, konsa hyö myöššyttih evakošta. Kotih 
tulo oli šuuri ilo vanhemmilla tai lapšilla. Pauli Leontijev muisteli: ”Meilä šovan polttamilla 
lapšilla hiän kerto šointusella iänellä ihmestarinoja ta ne noššettih niin väkövie emotijoita, 
jotta himotti rakaštua kaikkie: näitä hyväluontosie naisie, järvie, pauhuojie koškija, meččyä 
.. .”

Nykyjäh Karjalan tietokeškuksen arhiivašša on šäilöššä yli 2000 starinua karjalan kielellä. 
Mihejevalta on kirutettu ainaki šata eri aiheista starinua: elukoista, ihme-, legenda-, novel-
li- ta anekdottija. Eniten on ihmestarinoja, hyvin kerrottuja kaikkine starinoilla kuuluvine 
tapoineh. Eryähie starinoja kerittih kirjuttua nauhurilla.

Elina Guttari (Timonen) keräsi starinoja Marija Mihejevalta, niistä 28 on julkaistu Karja-
laisie kansansatuja kirjassa (1951) ta uuvveštah julkaistu Estonijašša (1958). Kielen, kirjalli-
suuvven ta istorijan instituutin projektissa on Mihejevan starinojen julkaisu.
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