
LukemistoLukemisto      

Kuppari tullou ta vapisou,
ta šarvet ne puššissa kolisou.

Kuppauš ta šuonenisku on oltu parennuškeinona ušiemmilla kanšoilla jo antiikan aikoina. 
Tätä tiijettih ta käytettih Kiinašša, Intijašša, Jegiptissä, antiikan Kreikašša, Riimašša ta Afri-
kan maissa.

Kaivaukšissa on löyvetty mesopotamilaisien liäkärin ta hänen orjan leima noin vuuvvelta 
3300 eHš. Leimašša on kuvattu kolme kuppauššarvie ta šiinä olija kirjutuš kertou liäkärin ta 
orjan kuppuamishommista. Kreikaštaki on šamoin löyvetty antikan aikasie kuppauššarvija.

Kuppauš- šana on tullun ruočin kielen blodkopp šanašta, mi merkiččöy verikuppie. Rah-
vaš alko paissa kupittamisešta ta kuppuamisešta ta näin šana jäi kieleh.

Kupparin ammattie kunnivoitettih ta hänen apuo moničči tarvittih. Vain šilti ei hänen 
parennuškeinoh liittyn mitänä varattavua taikka taikavoimaista. Hiän ei ollun noita eikä 
tietäjä, häntä kučuttih apuh varajamatta ta šentäh kuppariloista toičči kekšittih lauluja (kup-
parilauluja) ta irvual’tih. Esimerkiksi löytyy tämmösie:

 
Kupparilla on kummat konštit,

kummemmat, kuin muilla:

Kyly lämpiemäh, šarvet likoh, šana kylällä

Kuppaukšen istorijašta
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veren imöy ihmisistä
pröllykköjen/elukkojen luilla.

Iivari vari vari varšanluu, kuppariämmän peršeluu.
Še on pehmie,  kuin kupparin käsi.

Kupparin lehmä ei puše, kun šarvet on šäkissä.
Šöis kuppari šilakkua, vain varajau, jotta janottau.
Kun kuppari šattuis kuolomah, ni šarvišäkki jäiš.

Kuppari istu uunilla,
pitkä oli piippu huulilla,

kyšy tämän kylän ämmöltä:
Oisko še šaunašša lämmintä.

 
( T.  M e l e n t j e va )

Kuppariloista

Ei kupparina voinun olla ken vain. Šemmoni ammatti tarvičči kupparista hyvyä ruumihil-
lista vointie, löylyn keštäjyä piätä, tarkkua  šilmyä ta varmua kättä. Šen lisäkši kupparin vielä 
piti tulla toimeh kaikenmoisien kupattavien kera.

Tavallisešti kupparit oltih pakasijat ta hyväntahtoset naiset, vain mainitah monien olovan 
ahnehien viinah ta tupakkih.

Kupparitaito šiirty šuvušša polvikunnašta toiseh, ei šitä mielelläh annettu ielläh šukuo. 
Toičči 5-6 šuvun polvikuntua jatko kupparin hommua.

Oli šemmoni uškomuš, jotta monie tautija ta kipuja tarttuu ihmiseh, još šillä on liikua 
vertä. Täššä tapahukšešša parahana parennuškeinona käytettih kuppaušta.

Kupparit oltih tavallisie naisie, ušein leškijä tai yksinäisie. Šen, jotta tämä on naisien hom-
ma, tovistau vanha šanontaki: ”Ei mieheštä kuppariksi, eikä naisešta lukkariksi.”

Kuppaušhommih hyö oli opaššuttu joko muamoloiltah, anoppiloiltah taikka vanhalta 
kupparilta, kumpani voimiltah ei enämpi voinun kupata. Kuppuamalla kupparit piäššettih 
pahua vertä ta šuatih kevennyštä monihki tautiloih.
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Kuppaukšešša työvälinehenä käytettih kuppauškirveštä taikka kuppaušveistä ta šarvie. Kup-
pauškirveš oli pieni terävä rautakirveš taikka veičči, kumpasie kuppari ei šuanun näyttyä kel-
länä. Tavallisešti še oli kyläšepän luatima ta vanhah tapah šitä kovennettih pitämällä naisen 
nännimaijošša.

Kuppauššarvekši kelpasi lehmän, härän ta i pokon šarvet. Šarvi katattih noin 8 šentin pi-
tuokši ta šen yläpiäh luajittih pieni reikä, a alapiä vuoltih hienokši ta šiliekši. Yläpiä peitettih 
lehmän taikka šijan kusikukkaron kalvolla. Šiih kalvoh luajittih pieni rako, mistä piäsi kul-
komah ilma šarvie imies’s’a.

Työvälinehet 

Iče kuppuamini

Kuppaušta varten lämmitettih kyly ta livotettih šarvet. Löylyššä kupattava pehmenti ihoh, 
hyväkši pešeyty ta laškeutu penkillä kupattavakši. Erähät kupparit iče kylvetettih parennet-
tava ta puhaššettih šen iho pešömällä. Kun kuppari rupesi kylvettämäh kupattavua, hiän loi 
löylyö ta šaneli näin:

Kihiseppä mušta kiukua,
löylyn lämpö pehmoini,

šilloin viihtyy nuoret, vanhat,
murehet kaikki haihtuu poiš.

Šiitä kuppari imi šarvija kupattavih kohtih, 15–20 kappalehta yhtäaikua, toičči enäm-
mänki. Še šarvimiärä riippu kupattavan kunnošta ta kovošta. Erityisen pahaverisellä läsijällä 
voitih lyyvvä 35–50 šarvie yhtäaikua. Šen jälkeh, vähäsen ajan kuluttuo, šarvet otettih pois 
ta ihošša olijih kohuomih naputeltih kuppaušveičellä (kuppauškirvehellä) pienie huavoja. 
Ne huavat ei olla šyvät ta iho on vain šen verran leikattu, jotta pintaveri piäšöy valumah. Ne 
huavat paretah erähän päivän piäštä ta ihoh ei ni nuarmie jiä. Vain još ihmini kuppauttau 
iččieh kerran-kakši joka vuosi, ni šilloin hänen ihošša voit näkyö pienie valkeita nuarmie.
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Šarvet kiinitettih uuvveštah paikoillah ta imömällä imettih vertä huavoista šarvih ta šiitä 
tyhjennettih ne vesiaštieh. Konša šarvi on puolekši täyši vereštä, še ičeštäh irtautuu ihošta. 
Kakši, toičči kolmeki šarvellista piti mistänih kohašta imie ennein  kun paha pintaveri kaikki 
oli šuatu poiš. Ihan tyhjäkši piti imie veri joka šarven kohalta. Še oli paha še pintaveri. Još 
šitä vähäniki jäi huavah, niin rupesi huavua kivistämäh. Koko kuppaušhomma kylyššä voi 
keštyä 1-2 tuntie. Kuppuamisen jälkeh iho peštih ta äijyä paremmašša kunnošša helpotušta 
tunšija kupattava tuli pirttih.

Mitä kuppuamalla parennettih

 Näin kupattih eri ruumihin ošie: šelkyä, jalkoja, käsie. Kanšan tunnetuimmista halvaukšen 
parennuškeinoloista kuppaušta piettih kaikkein tehokkahimpana. Vuuvvešša kuppuamalla 
voitih parentua šatoja ihmisie. Še oli tehokašta keinuo piänkivissykšeštä, korvien-, ta ham-
maškipuh, verenpainoh, nisan ta harteijen vaivoih.

Šiämitautija kuppuamalla ei parennettu. Monet ihmiset piettih huolta tervehyöštäh ta šen 
vuokši šuoššuttih kuppauttamah iččieh pariki kertua vuuvvešša.

Kuppaušaika

Parahana kuppaušaikana piettih kevättä ta šykyšyö. Varottih kuppuamista keškikešällä mätä-
kuušša. Mätäkuukši  šanotah 23.7. ta 24.8. välistä aikua. Še on kešän kuuminta aikua. Täh 
aikah ennein vanhah oli vaikie šuaha šäilymäh ruokatarvikkehie. Täh aikah jo alkau hapata 
heinän juuri ta pahoin paretah kaikenmoiset huavat. Ušein täh välih ne pahoin parettih ta 
moničči alettih märkie.

Uuvven kuun aikua kačottih parahittain paššuajakši kuppaušhommih, kun ajateltih šillä 
olovan parentajan vaikutušta. Hyvänä aikana piettih ni täyven kuun aikua.

Entiset kupparit voitih veren värin mukah luatie piätökšie kupattavan tervehyöštä. Još veri 
oli tumma, melkein mušta, ni še veri oli liijan šakie. Još veri oli vualie, melkein läpinäkyjä, ni 
šilloin še merkičči vähäverisyttä. Kun veri lienöy ollun šinertävä, ni še merkičči šyväintautie, 
a kellertävä veri tiesi šappi- ta makšatautie.
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Melentjeva Taimi näin kerto kuppuamisešta:

– Kun oikein kivisti lihakšie käsistä, reisilihakšie taikka ihmisellä oli reumatismi –  piti 
piäštyä murtoveri. Kylyššä kiukuan luona kuppari lämmitti  kupattavan kipietä paikkua, voi-
ti šitä šiemenvoilla, hiero, pesi ta voiti tärpätillä (tervankušella).  Šiitä hiän otti noin 10 šentin 
puupalan ta pani kipieh paikkah. Šen piäššä terävällä veičen nenälla pisteli 2-3 millin reikyä 
5-7 kertua. Heti pani lehmän šarven (šarvi oli onši šiämeštä, pikkureikä oli šarven piäššä), ta 
alko imie vertä. Veri kun alko noušša, hiän heti šito šarven piäh  nahkan lehmän nännistä, 
mih veri tippu. Kerralla piäššettih 1-2 ruokalusikkua vertä.

Harteista piäššettih  molommista puolista yhtenä taikka toisena päivänä. Harteista kun 
vertä lašettih,  ni šanottih: ”Piäššä, on liijan äijä vertä”.

Ponkalahešša oli kuppari (pahanverenlaškija) Joukenie Ivanova, hiän  šelkärankanki šuatto 
panna paikallah. Hiän pani läsijän kynnykšellä, hiero ta lopulla veti šormilla pitin šelkäran-
kua ta šano vihasešti: 

– Nyt olet lähten! 
Tietäjä käveli kylie myöte, šillä hiän elätti perehen, kun yksinäh jäi 5 lapšen kera.  Vielä  

95 vuotisena kulki kakšiekymmenie kilometrija aštumalla  ta liäkičči rahvašta. 
Šuurešša arvošša oli Vuonnisešša kuppari Luasarin akka. Hiän parenti kašviloilla, hiero-

malla, loiččuloilla ta piäšti vertä. Häntä käytih koko Uhtuon piirin eläjät parentamah. (A.
Bogdanova).

Šamoin kuin kuppaušta, kylyššä käytettih šuonenisentyäki. Tällä keinolla piäššettih pahua 
vertä iskömällä šuonta. 
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