
LukemistoLukemisto      
RUNONLAULAJA 

KUITTIJÄRVEN
RANNOILTA

Tunnetun runonlaulajan ta starinoičči-
jan Marija Mihejevan šyntymäštä täyt-
ty 130 vuotta.

Marija Mihejeva šynty 7. šulakuuta 
1884 vuotena Kemin ujezdin, Uhtuon 
volostin Alajärven kyläššä.

Marija Mihejeva kävi kouluo vain 
vuuvven ajan, jälešti hiän iče opaštu 
lukomah ta kirjuttamah.

Karjalan kielen, kirjallisuuvven ta 
istorijan instituutin arhiivašša on šäi-
löššä yli 250 starinua, runuo ta lauluo 
šekä yli 400 šananlaškuo, šanontua, 
arvautušta, kumpaset oli tallennettu 
Marija Mihejevalta.

Vuotena 1952 Marija Mihejeva hy-
väkšyttih SNTL:n Kirjailijaliittoh.

Starinoja, lauluja, runoja, šanonto-
ja Marija Mihejeva oli kuullun ihan 
pikkulapšešta šuahen. Pienenä tyttönä 

Marija oikein tykkäsi kuunnella tuaton ta muamon kertomie runoja ta starinoja. Tytöllä oli 
tarkka korva ta oikein hyvä muisti. Starinat ta runot ylen ruttoh painuttih hänen muistih, 
hiän kerto niitä potruškoillah ta välillä lisäsi ta kekši niih mitänih omua.

O l g a  Pe k š u j e va
O m a  M u a - l e h t i
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Alajärveltä šyntysin

Marija šynty pieneššä Alajärven kyläššä köyhäššä talonpoikaispereheššä. Hänen tuaton Iivana 
Korkkojevin juuret oltih Vuonnisešta, muamo Varvara oli Ijevlevin šukuo Alajärveštä. Mua-
mon tuatto Pekka Ijevlev oli juuriltah lappalaini, luja ta voimakaš mieš, taitaja kalaštaja ta 
mečäštäjä. Pekka oli noštan šuuren kunnon talon kaunehen Alajärven rannalla. Šiinä Marija 
oli šyntyn ta kašvan. Konša tyttö täytti yksitoista vuotta, hänet lähetettih Uhtuon kouluh, 
missä hiän kerkisi opaštuo vain vuuvven ajan. Kuitenki opaššuš piti jättyä kešen. Marijalla 
juštih täytty 13 vuotta, kun kuoli hänen muamo. Tyttö oli vanhin lapši pereheššä ta pienem-
pien lapšien kašvatuš laškeutu hänen harteillah. ”Ämmö eli meijän kera ta autto šuurešti 
kotitöissä.” – muisteli Marija.

Alajärveläiset elätettih iččieh kalaššukšella, mečäššykšellä, piettih poroja ta muuta elukkua, 
viljeltih maita, kašvatettih vil’l’ua. Marija oikein tykkäsi käyvä kalalla tuaton kera. Näissä ka-
lareissuissa Iivana kerto tyttärelläh äijän runoja ta tarinoita, kumpasie muisti lapšuušajoilta. 
Iivana iče oli kuulusan vuonnislaisen runonlaulajan Ontrei Malisen heimolaisie.

Toičči Alajärven kautti šatuttih kulkomah matkamiehet Uhtuošta, Kontokista, Košta-
mukšešta tahi muista kylistä. Ne aina yövyttih Pekka-ukon vierahanvarasešša talošša. Illalla 
tavallah talonväki ta vierahat keräyvyttih yhteh ta kerrottih starinoja ta runoja. Lapšet issut-
tih aikuhisien viereššä ta tarkkah kuunneltih.

Kohtalon kiänteitä

Marija mäni miehellä 18-vuotisena Alajärven prihalla Matti Mihejevilla.
Vuotena 1921 Marija pereheh kera vietih Šuomeh, missä hiän ruato tilanomistajan pat-

rakkana Turun kunnašša. Kolmen vuuvven piäštä Mihejeva myöšty kotipaikoillah. Vuotena 
1931 hiän rupesi ruatamah Alajärven kolhoosissa.

Monta koetušta ta iskuo oli šattun Marija Mihejevan ošalla, niin kuin ni monet muutki 
šen ajan naiset, hiän joutu käršimäh kovie aikoja. Marijan mieš Matti kuoli aikaseh, naini jäi 
yksin viijen lapšen kera.

Isänmuallisen šovan aikana Marija lapšieh kera evakoitih Arhankelin alovehella, šielä Mi-
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hejeva ruato meččätehtahalla. Šovan jälkeh hiän myöšty kotikyläh ta ruato kolhoosissa. Elämä 
oli vaikieta, onnakko mitkänä kovat iskut ei šuatu murtua tätä lujua hyväntahtoista naista.

Oppimattomašta naisešta Kirjailijaliiton jäšenekši

Marija Mihejevan nimi tuli tunnetukši šovan jälkeh. Šilloin hiän šepitti äijän uušie runoja ta 
kekši starinoja, kumpasie julkaistih Karjalan lehtilöissä. Šovanjälkisinä vuosina kanšanruno-
uvešta oli tullun oikein šuosittu. Marija Mihejeva ta monet muut kanšanrunouven tietäjät 
aktiivisešti ošallissuttih yhteiskunnalliseh elämäh. Mihejevua kučuttih esittämäh runoja ta 
starinoja koulujen opaštujilla ta lapšiekotien kašvattiloilla.

Mihejevan luomistyö šai šuuren mainehen kanšanrunouven, folkloristien ta lehtimiehien 
anšijošta. Häneltä oli tallennettu lukusie runoja ta starinoja. Naini tiesi äijän loiččuja ta 
joikuja. Ajan piäštä Mihejevan luomistyö šai yleistä tunnuššušta. Hänet kučuttih tietokon-
ferenššiloih, hänen lauluja, runoja, starinoja painettih lehtilöissä. Marija Mihejeva hyväkšyt-
tih SNTL:n Kirjailijaliiton jäšenekši. Vuotena 1949 Mihejeva ošallistu Kalevala-eepossan 
100-vuotispäivällä omissettuih juhlatilaisuukših, a vuotena 1959 hiän esiinty Karjalan taite-
hen päivissä Moskovašša.

Marija Mihejeva oli jättän jälkeläisillä pohatan kulttuuriperinnön. Runonlaulaja kuoli 
vuotena 1969 Kalevalašša, hänellä oli 85 vuotta. Mihejeva on hauvattih pos’olkan kalmis-
mualla. Kalevalan yksi katuloista on šuanun Mihejevan nimen. Talo, missä runonlaulaja eli 
viimesie vuosie, kuuluu Kalevalan kulttuurireitin nähtävyyškohtehih.

Mihejevan koivu

Viimesinä vuosina Marija Mihejeva eli poikah luona Uhtuošša (Kalevalašša), kuitenki 
joka vuosi hiän kävi kaččomah omie kotipaikkoja. Naini oli innokaš kalaštaja ta joka ke-
vyäštä ihan myöhäseh šykyšyh šuate hiän kalašti koti-Alajärvellä. Järven kaunehella rannalla 
Mihejevan entisen talon pihašša kašvau koivu, kumpasen oli issuttan Marijan mieš Matvei 
Mihejev heijän hiäpäivänä. Marijan ta Matvein yhtehini elämä ei ollun pitkä, kuitenki kaš-
vanut koivu oli ikusena muistona niistä loittosista nuoruušvuosista. Marijan monta lauluo ta 
runuo on šyntyn juuri armahilla kotirannoilla.
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