
Einar	Saraste:	Halki	Punaisen	Venäjän	 1	
	

Einar	Saraste	

	

HALKI	PUNAISEN	VENÄJÄN		

Kaspian	mereltä	Rajajoelle		

Kuvauksia	Uudelle	Suomelle		

Julkaistu:	04.01.1919,	09.01.1919,	10.01.1919,	11.01.1919,	28.01.1919	ja	01.03.1919.		

	

	

Sisällys	

Suomalaisten	asema	Dossorissa	ja	lähtöaikeet	
Vastavallankumouksen	seuraukset	
Dossorista	Gurjeviin	
Kesä	kasakkain	parissa	
Kalastusvenheellä	Kaspian	yli	
Tulo	Astrakaaniin	
Huomioita	ja	kokemuksia	Astrakaanista	
Vielä	hieman	vaikeuksista	Astrakaanissa	
Astrakaanista	Saratoviin	härkävaunussa	
Saratovissa	
Tuttua	touhua	
Matkaa	jatkamaan	
Moskovan	kautta	Pietariin	

	



2	 Einar	Saraste:	Halki	Punaisen	Venäjän	
	

	

Suomalaisten	asema	Dossorissa	ja	lähtöaikeet		

Marraskuun	vallankumouksen	päästyä	voitolle	Pietarissa	viime	vuonna	levisi	punaisten	neuvosto-

jen	valta	nopeasti	ympäri	laajan	Venäjän,	jopa	kauas	Kaspian	aroillekin,	kasakka-	ja	kirgiisialueiden	

keskelle.	Yleinen	hämminki	ja	epätietoisuus	bolshevismia	vastustavien	virkamiesten	keskuudessa	

oli	niin	suuri,	että	yksinpä	Gurjevissa,	Ural-joen	suulla	sijaitsevassa	kasakkakaupungissa,	kouralli-

nen	bolshevikkeja	perusti	ilman	julkista	vastarintaa	työ-	ja	sotamiesneuvostonsa	("savetin"),	ryh-

tyen	muutamien	kymmenien	vieraspaikkakuntalaisten	(kasakat	tekevät	jyrkän	eron	itsensä	ja	

muiden	venäläisten	välillä)	sotamiesten	tukemina,	-	kasakkahallituksesta	melkein	valittamatta	-	

isännöimään	kuten	kotonaan.		

Toista	sataa	virstaa	Gurjevista	koilliseen,	keskellä	autiota	kirgiisiaroa	sijaitsevassa	Pohjois-Kaspian	

nafta	keskuksessa	Dossorissa	(Dos-Soor),	perusti	naftayhtiöiden	työväki	myöskin	oman	neuvos-

tonsa,	joka	oli	yhteistoiminnassa	gurjevilaisten	kanssa	ja	otti	-	ainakin	nimellisesti	melkein	kaiken	

vallan	tehtaissa	käsiinsä.	-	Vaikka	onkin	myönnettävä,	että	Dossorin	työväki	-	osittain	kaukaisen	ja	

eristetyn	asemansakin	vuoksi	-	esiintyi	yleensä	maltillisemmin	ja	rauhallisemmin	kuin	tehdas-

työväki	muualla	Venäjällä,	tuotti	neuvoston	ja	lukuisten	komiteojen	alituinen	ja	umpimähkäinen	

sekaantuminen	kaikkiin	naftayhtiöiden	asioihin	sellaisen	häiriön	ja	jarrutuksen	töiden	säännölli-

seen	kulkuun,	ettei	tarmokkaammasta	ja	järjestetystä	työstä	enää	voinut	olla	puhettakaan.	Sen	

vuoksi	huomasivatkin	tehtaiden	lukuisat	suomalaiset	insinöörit	ja	muut	virkamiehet,	ettei	heillä	

enää	ollut	minkäänlaisia	mahdollisuuksia	tehtäviensä	kunnolliseen	hoitamiseen	ja	alkoivat	yleises-

ti	ajatella	kotimaahan	lähtöä.	Asemaa	vaikeutti	lisäksi	sekin,	että	suomalaiset	eivät	voineet	-

yhtiöiden	etuja	valvoessaan	-	tyydyttää	yht'aikaa	sekä	bolshevikineuvosto-	ja	että	vastavallanku-

mouksellisia	kasakoita,	ja	saivat	sen	vuoksi	sekä	puolelta	että	toiselta	syytöksiä	puolueellisesta	se-

kaantumisesta	venäläisten	sisäisiin	riitoihin	ja	politiikkaan.	-	Kotimaasta	saapuvat	raskaat	viestit	li-

säsivät	luonnollisesti	yleistä	rauhatonta	mielialaa	meikäläisten	keskuudessa	ja	kypsyttivät	lähtö-

aikeita.	Talvella	oli	matkustaminen	-	ainakin	perheellisille	-mahdotonta,	sillä	rautatielle	(Uralskin	

kaupunkiin)	oli	yli	puolisen	tuhatta	virstaa,	mutta	sitä	hartaammin	odotettiin	kevään	tuloa	ja	Kas-

pian	meren	vapautumista	liikenteelle.	

Jo	helmikuun	lopulla	ilmoitin	-	samoin	kuin	muutamat	muutkin	suomalaiset	-	Dossorin	neuvostolle	

aikovani	avovedellä	matkustaa	kotimaahan,	mutta	sain	kuulla,	ettei	neuvosto	tulisi	siihen	suostu-

maan.	Kun	huomautin	muutamille	neuvoston	jäsenille,	etten	suomalaisena	voinut	tunnustaa	ve-

näläisillä	viranomaisilla	olevan	oikeutta	minua	väkivallalla	työhön	pakoittaa	ja	että	joka	tapauk-
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sessa	aijoin	-	tultuani	muuten	lähtövalmiiksi	-	lopettaa	työt	sairaalassa,	ilmoittivat	he,	ettei	mitään	

väkivaltaa	haluttu	käyttääkään	vaan	että	neuvosto	kieltämällä	minulta	toistaiseksi	matkustus-

lupatodistuksen,	teki	yksinkertaisesti	matkani	neuvosto-Venäjän	kautta	mahdottomaksi.	-	Tämä	

seikka	teki	luonnollisesti	matkasuunnitelmani	entistä	epävarmemmaksi	ja	lisäsi	hermostuttavaa	

epätietoisuutta,	kunnes	sattui	odottamattomia	tapahtumia,	jotka	näyttivät	aluksi	kokonaan	pois-

tavan	matkaesteet.		

	

Vastavallankumouksen	seuraukset.		

Kun	Venäjän	rintama	keskusvaltoja	vastaan	bolshevismin	aikaansaaman	kurittomuuden	ja	täydel-

lisen	epäjärjestyksen	johdosta	murtui,	lähti	kasakkaupseeri	T.	-	mukanaan	pieni	bolsheviikinvas-

tainen	valiojoukko	rintamalta	kotimatkalle,	vaeltaen	täysissä	varusteissa	läpi	arojen	ja	erämaiden	

Kaspian	seutuja	kohden.	Saavuttuaan	monen	seikkailun	jälkeen	kotikaupunkiinsa	Gurjeviin,	hän	

asettui	heti	yhteistoimintaan	Uralissa	olevan	kasakkahallituksen	kanssa	ja	agiteerasi	innokkaasti	

varsinkin	vanhemmanpolven	keskuudessa	perustettavan	kansalliskokouksen	puolesta	ja	ryhtyi	

maalis-huhtikuun	vaihteessa	päättävästi	ja	tarmolla	bolshevismia	kukistamaan.	Neuvostoliiton	tu-

ki,	Gurjevin	pieni	varuskunta,	riisuttiin	yllättämällä	aseista,	neuvosto	vangittiin	ja	ankara	sota-ajan	

järjestys	pantiin	toimeen,	välittämättä	nuoremman	kasakkapolven,	varsinkin	bolshevismiin	kallis-

tuvien	"frontoviikien"	vastusteluista.	Sitten	seurasi	Dossorin	vuoro:	mukanaan	parisataa	kasakkaa	

saapui	T.	itse	odottamatta	Dossoriin,	vangitsi	varhain	aamulla	asunnoissaan	neuvoston	jäsenet	ja	

pahimmat	kiihottajat,	kutsui	työväen	koolle	ja	kehoitti	heitä	"hurraamaan"	perustettavalle	kansal-

liskokoukselle,	sekä	lähti	taas	joukkoineen	takaisin,	jättäen	kolmisen-kymmentä	kasakkaa	järjes-

tystä	valvomaan.	-	Koko	valtiollinen	mullistus	oli	toimitettu	muutamassa	tunnissa.		

Jo	syksystä	lähtien	eri	naftayhtiöiden	paikalliset	johtomiehet	olivat	tahtoneet,	varsinkin	jauhova-

rastojen	vähyyden	takia	sekä	rahojen	puutteen	vuoksi,	supistaa	tuntuvasti	töitä	ja	vähentää	asu-

kaslukua	Dossorissa,	mutta	työväestö	kieltäytyi	lähtemästä	niin	kauan	kuin	jauhoja	riitti.	Kun	ei	ol-

lut	toivoa	saada	viljaa	ennen	uutta	satoa,	ryhdyttiin	nyt	keväällä	tehtaiden	puolesta	kiireesti	eva-

kuoimaan	Dos-soria.	Suurin	osa	työväestä	sanottiin	irti,	ja	jäljelle	jääneistä	lähti	vielä	melkoinen	

määrä	vapaaehtoisesti,	luullen	bolsheviki	alueilla	löytävänsä	enemmän	leipää	ja	paremmat	olot.	

Kaikki	saivat	yhtiön	puolesta	vapaan	matkan	meren	yli	Astra-kaniin	sekä	eväät	parin	viikon	varalle.	

Ne	suomalaiset,	jotka	olivat	järjestäneet	niin,	että	voivat	matkustaa	samoihin	aikoihin	työväen	

kanssa,	tekivät	epäilemättä	viisaasti,	sillä	muutamia	viikkoja	myöhemmin	osoittautui	Astrakaaniin	

matkustaminen	hengenvaaralliseksi.	Kasakoiden	vapauttamat	ja	alueelta	karkoittamat	Dossorin	ja	
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Gurjevin	neuvoston	jäsenet	olivat	Astrakaanissa	perustaneet	oman	neuvostonsa,	joka	piti	tarkasti	

silmällä	kaikkia	myöhemmin	saapuvia	dossorilaisia	ja	ilmiantoivat	heidät	astrakaanilaisille	vasta-

vallankumouksellisina.	Niinpä	esim.	luimme	sanomalehdistä,	että	Ural	-Kaspian	Oil	Companyn	

Englannista	saapunut	tilintarkastaja,	jolla	luonnollisesti	ei	ollut	mitään	tekemistä	yhtiön	hallinnol-

listen	toimenpiteiden	kanssa,	oli	luultavasti	vain	kostoksi	Dossorin	evakuoinnin	tähden,	vangittu	

kotimatkalla	Astrakaanissa	ja	tuomittu	ammuttavaksi,	pelastuen	kuitenkin	viime	hetkellä	englanti-

laisten	viranomaisten	pontevien	toimenpiteiden	avulla.	-	Tämän	jälkeen	täytyi	useimpien	suoma-

laisten	taas	heittää	toistaiseksi	matkustusaikeensa,	sillä	muita	teitä	ei	enää	ollut	vapaina,	sillä	ke-

vään	kuluessa	oli	pitkin	Volgan	varsia	syntynyt	kasakkain	ja	tsekkoslovakialaisten	yhteinen	rintama	

bolshevikkeja	vastaan.		

	

Gurjev	tunnetaan	nykyisin	nimellä	Atyrau	

	

Mutta	suuri	osa	suomalaisia,	jotka	olivat	vielä	jäljellä,	eivät	voineet	enää	mukautua	Dossoriin-

jäämisajatukseen	vaikka	olivatkin	pakoitetut	odottamaan.	Elämä	tehtaillakin	oli	kuollutta,	työt	oli	

täytynyt	supistaa	mahdollisimman	vähiin	ja	asukkaista	oli	vain	pieni	osa	jäljellä.	Kasakat	olivat	to-

sin	poistaneet	häiriöt	ja	epäjärjestyksen,	mutta	alkoivat	itse	käyttäytyä	pian	kuin	valloitetulla	alu-

eella	tai	"rauhoitusmatkoilla"	ennen	keisariaikana,	vaatien	mm.	kaikenlaisia	erikoisoikeuksia	muun	

väestön	rinnalla	ja	käyttäen	"nagaikaa"	uhkana	ja	jopa	turvautuen	törkeään	väkivaltaankin.	Tämä	

herätti	meissä	suomalaisissa	eloon	entiset	vastenmieliset	muistot	kasakkain	mahtiajoista	koti-
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maassamme.	Gurjevissa	olevan	upseeriston	taholta	koetettiin	kyllä	vallattomuuksia	estää,	mutta	

kasakat	ovat	aina	kasakoita	vieraalla	paikkakunnalla.		

Kaikki	olosuhteet	olivat	siis	omiansa	lisäämään	alituisesti	kytevää	koti-ikäväämme	ja	kun	asemassa	

ei	tapahtunut	mitään	muutosta,	eivätkä	insinöörit	voineet	-	tehtaiden	hallintoon	kuuluvina	-	Ast-

rakaaniin	lähteä,	päätimme	me	jäljellejääneet	suomalaisen	sairaalahenkilökunnan	jäsenet,	kesä-

kuun	alussa	lähteä	yksin	liikkeelle	-	maksoi	mitä	maksoi.		

	

Dossorista	Gurjeviin.		

Toukokuun	loppupäivinä,	heti	uuden	sairaalahenkilökunnan	saavuttua,	lähdimme	jo	Dossorista	

liikkeelle.	Tavarat	lähetimme	konttorin	karavaanin	mukana	edeltäpäin.	ltse	saimme	matkustaa	

eräässä	niistä	kasakka-autoista	jotka	keväällä	tiheästi	kulkevat	Dossorin	ja	Gurjevin	välillä.	Kasakat	

olivat	nimittäin	pakkotilauksella	ottaneet	tehtailta	mm.	viimeiset	autot,	jotka	vielä	sodan	aikana	

olivat	säilyneet.	-	Aukeata,	puutonta	suola-aroa	pitkin,	joka	kasvoi	vain	niukasti	nahkeita	arokasve-

ja	(kamelin	ruokaa),	kulki	matka	vinhaa	vauhtia	kohti	Gurjevia	ja	merta.	Tie	oli	tuttua	ja	mieli	ke-

veä	ja	vapautunut,	vaikka	ei	voi	kieltää,	että	Dossorin	lukuisten	tummien	poratornien	häipyessä	

näkyvistä	-	kuten	luulimme	-	viimeistä	kertaa,	tuli	mieleen	outoa	ikävääkin,	jätimmehän	nyt	reip-

paan	aroelämän	luultavasti	ainiaaksi.		

Lähellä	Uralin	rantaa	on	maa	hedelmällisempää.	Laajoilla	heinäaavikoilla	kulkevat	lukuisat	karja-

laumat	kirgiisipaimenineen	ja	itse	Gurjevissa	kaupungin	puutarhoista	näkyvät	sievät,	sypressimäi-

set	poppelirivit	kauas	arolle.	Kaupungin	kohdalla	on	kurja	silta,	jota	myöten	ajamme	Aasian	puo-

leiselta	rannalta	Euroopan	puolella	olevaan	kaupunkiin.	Olemme	siis	jo	Euroopassa,	ja	täysin	eu-

rooppalainen,	harvinaisen	puhdas,	on	suomalaisen	emännöitsijän	hoitama	konttorimme	ja	mat-

kustajakotikin	kovin	likaisen	ja	alkuperäisen	kasakkakaupungin	keskellä.		

Gurjevissa	oli	meillä	määrä	viipyä	vain	viikon	verran,	ehtiäksemme	myydä	kaikki	ne	tavarat,	joita	

emme	voineet	matkalle	ottaa,	ja	hankkiaksemme	jostain	Astrakaaniin	lähtevästä	sopivasta	kalas-

tusveneestä	paikat.	Laivakulku	oli	nimittäin	kokonaan	pysähdyksissä,	Gurjev	ja	Astrakaan	kun	oli-

vat	sotakannalla.	-	Laskelmamme	pettivät	kuitenkin	kokonaan;	eräs	lähimmistä	maanmiehistäm-

me	sairastui	vaikeasti	Gurjevissa,	ja	tuskin	oli	pahin	vaara	ohi,	kun	kaupungissa	alkoi	hirvittävä	ko-

lera-epidemia,	jonka	aikana	ei	sairaalahenkilökunnalle	annettu	matkustuslupaa.	Myöskin	strategi-

sista	syistä	pysäytettiin	usein	kaikki	liikenne	merelle.	Ei	auttanut	muu	kuin	lähettää	naiset	ja	lapset	

takaisin	Dossoriin	ja	ryhtyä	töihin	edelleen	yhtiön	palveluksessa.		
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Kesä	kasakkain	parissa.		

Kaupungissa,	jossa	-	kuten	apteekkarimme	kerran	sattuvasti	huomautti	-korpit	ja	varikset	näyttä-

vät	olevan	ainoita	katujen	ja	pihojen	puhdistajia,	muodostaen	terveyslautakunnan,	oli	luonnolli-

sesti	kulkutautien	leviämiselle	kaikki	edellytykset.	Koleran	lisäksi	olivat	nytkin	liikkeellä	"viatto-

mammat"	ja	jokavuotiset	vieraat:	isorokko,	lavantauti,	kurkkumätä,	punatauti,	tulirokko	ja	malaria,	

lisäksi	influenssa.	Pelätyin	aron	taudeista,	rutto,	liikuskeli	myös	ympäristössä,	mutta	ei	ulottunut	

tänne	saakka.	-	Kasakat,	vanhastaan	tunnettuja	''pimeydestään"	vastustivat	tietysti	tarmokkaasti	

tehokkaampia	toimenpiteitä	lääkäreiden	taholta,	kunnes	yllämainittu	upseeri	T.	nyt	kenraalina	ja	

komendanttina,	teki	lopun	kaikesta	niskoittelusta.	Vaikeasti	järjestettävän	karanteenin	ja	muiden	

toimenpiteiden	avulla	saatiin	Dossor	suojeltua	koleralta,	joka	kulovalkean	tavoin	levisi	pitkin	Ura-

lin	vartta	ylöspäin	kylästä	kylään	melkein	Uralille	saakka.		

Asuessani	koko	kesän	Gurjevissa,	vain	silloin	tällöin	Dossorissa	pistäytyen,	oli	minulla	nyt	hyvä	ti-

laisuus	lähemmin	tutustua	kasakkain	kotoisen	elämän	omituisuuksiin.	Kaunis,	suurten	puutarho-

jen	reunustama	Ural-joki	(kasakkain	pyhä	Jaika)	oli	ensimmäinen,	joka	uskomattoman	runsaan	ja	

monipuolisen	kalarikkautensa	vuoksi	heti	kiinnitti	muukalaisen	huomion	puoleensa.	Se	on	koko-

naan	kasakkain	omaisuutta,	niin	että	venäläisilläkään	ei	ollut	oikeutta	siinä	kalastaa	-	edes	onki-

mallakaan.	Ja	joki	elättää	hyvin	kasakkansa;	vain	muutaman	viikon	ajalla	syksyisin	ja	keväisin	on	

varsinainen	verkko-	ja	nuottakalastus	Uralissa	sallittua,	mutta	silloin	antaakin	joki	sellaisen	saalis-

määrän,	että	kasakat	elävät	siten	saamillaan	tuloilla	koko	vuoden.	Onkikalastusta	harjoitetaan	

muinakin	aikoina,	mutta	se	näkyy	olevan	usein	vain	huvia	ja	ajankulua;	sekä	aamu	että	iltapäivisin	

näkee	joukottain	laiskannäköisiä	kasakoita	istuskelemassa	rannalla	onkien	mitä	alkeellisimmilla	

vehkeillä	ja	vetäen	joesta	kymmenittäin	suuria	kauniita	säynään	näköisiä	kaloja.	Toisinaan	näin	

saatavan	kaloja	vain	haavilla	haroen,	-	mutta	ei	ihmekään,	sillä	kaloja	on	Uralissa	"niin	että	kie-

guu",	ja	varsinkin	yöaikaan	kuuluu	joella	aivan	yhtämittainen	porske.		

Uraliansa	kasakat	rakastavat	kuin	elinehtoaan	ja	vartioivat	sitä	tarkasti	salakalastukselta.	Joku	

vuosi	sitten	joutui	pari	saksalaista	sotavankia,	jotka	olivat	huomaamatta	päässeet	veneellä	satoja	

virstoja	Uralia	alas,	kiinni	Gurjevissa	vain	epäiltynä	luvattomasta	kalastuksesta.	Kasakat	eivät	salli	

mitään,	joka	voisi	kaloja	säikyttää.	Sen	vuoksi	ovat	nämä	luonnonrikkaat	seudut	aina	tähän	het-

keen	saakka	olleet	ilman	laivakulkuakaan.		
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Kasakat	ovat	vanhoillinen	sotilaskasti,	eikä	juuri	mitään	muuta	varsinaista	työtä	he	yleensä	ole	

tottuneet	tekemään,	ja	sanotaan	etteivät	he	siihen	pystyisikään,	vaikka	olisi	haluakin.	Yksin	kalas-

tuksessakin	toimittavat	palkatut	kirgiisit	suurimman	ja	raskaimman	työn.		

Isiltä	perittyyn	jonkinlaiseen	itsehallintoon	ja	vanhanaikaiseen	kunnalliseen	elämäänsä	näyttävät	

kasakat	olevan	innostuneita,	päättäen	siitä	ankarasta	melusta	ja	riidasta,	joka	yhteisissä	kokouk-

sissa	aina	kuuluu	kauas	kaupungille.		

–	Uudistuksia	ja	edistystä	yleensä	vastustetaan	ja	katsotaan	epäluulolla.	Liike-yrittäjyyttä	on	tus-

kin	nimeksikään	päätellen	siitä,	että	kaikki	tuottavampi	kauppa	on	melkein	poikkeuksetta	muualta	

tulleiden	ja	täällä	rikastuneiden	venäläisten	ja	tataareiden	käsissä.	Tehtaita	ei	kaupungissa	ole	en-

sinkään,	huolimatta	siitä,	että	arolta	tulevat	suunnattomat	villa-	ja	nahkamäärät	sekä	runsaat	ka-

lansaaliit	avaisivat	monipuoliselle	teollisuudella	laajoja	mahdollisuuksia	voimanlähteen	-	naftan	-	

ollessa	aivan	ääressä.		

Harvinaisuutena	voin	mainita,	että	kun	aikaisemmin	olin	huomannut	varkautta	Venäjällä	pidettä-

vän	melkein	luvallisena	paheena,	hämmästyin	suuresti	nähdessäni,	kuinka	täällä	kaukaisessa	nur-

kassa	varkaudesta	rangaistiin	satalukuisilla	raipoilla	ja	raaka	pieksäminen	toimitettiin	kaupungin	

torilla	koko	asujaimiston	kokoontuessa	näytelmää	katsomaan.		

Viha	ulkomaalaisia	kohtaan	on	vielä	yleinen,	ja	ainakin	viime	vuosina	pidettiin	meitä	kaikkia	muu-

kalaisia	saksalaisina.	Myöskin	muualta	tänne	siirtynyttä	venäläistä	ainesta	(sivistyneitä	kauppiaita)	

kohdellaan	kylmyydellä	ja	epäluulolla,	antamatta	heille	"kasakkain	kansalaisoikeuksia".	Ja	kuiten-

kin,	-	tai	ehkäpä	juuri	sen	vuoksi	-	tekevät	viimemainitut	Gurjevissa	ahkeraa	sivistystyötä,	ylläpitä-

vät	kouluja,	perustavat	lukuisia	edistysseuroja	j.n.e.		

Sotaa	bolshevikkien	kanssa	käytiin	raakuudella	molemmin	puolin,	ja	epätoivon	vimmalla	puolusti-

vat	kasakat	kotiseutuaan.	Bolshevikkien	joukkojen	ollessa	jo	aivan	Uralskin	kaupungin	porteilla,	

kerrotaan	vanhempien	kasakkain	aseiden	puuttuessa	taistelleen	nagakoilla,	kirveillä,	viikatteilla	ja	

mitä	käsiinsä	saivat.		

Vankeja	eivät	kasakat	mielellään	ottaneet,	ja	milloin	bolshevikkeja	heidän	käsiinsä	joutui,	tuomit-

tiin	heidät	hyvin	kuvaavalla	tavalla;	ne,	joilla	vielä	oli	oikea-uskoisuuden	risti	kaulassaan,	saivat	

armon	tulla	vangeiksi,	kun	taas	ristittömät	"jumalanhylkääjät"	armotta	teloitettiin,	heistä	kun	ei	

muka	kuitenkaan	voinut	enää	kunnon	väkeä	tulla.	-	Osa	Gurjevin	vangituista	bolshevikeista	am-

muttiin	kesän	kuluessa,	toisia	kuljetettiin	salaperäisesti	merelle,	muutamia,	kuten	erästä	pappia,	

jolta	löydettiin	aseita,	kuolemantuomiolistoja	ja	kapinanvalmistelupapereita,	kuritettiin	ruumiilli-

sesti.	Eräällä	viikolla	syttyi	Gurjevissa	tulipaloja	tuhkatiheään,	ne	loppuivat	kuitenkin	heti,	kun	oli	
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annettu	julistus,	että	ensimmäisen	tulipalon	sattuessa	tullaan	armotta	hirttämään	muutamia	bol-

shevikkeja,	joita	aina	pidettiin	"tarvittava"	määrä	varastossa.		

–	Yhtä	säälimättömiä	olivat	·punaisetkin	omalla	puolellaan.	Eräs	rintamalla	ollut	ranskalainen	Pu-

naisen	Ristin	edustaja	sanoikin,	että	on	vaikeata	ratkaista	kummallako	puolella	julmuus	oli	suu-

rempi.		

Työssä,	sekä	mitä	erilaisimpien	odottamattomien	tapausten	pitäessä	mielenkiintoa	vireillä,	kului	

kesä	nopeasti.	Kun	vihdoin	olimme	lähtövalmiit	ja	matkalupakin	saatu,	oli	lokakuu	jo	käsillä.	

	

Kalastusvenheella	Kaspian	yli.		

Kyllästyminen	ja	koti-ikävä	oli	jo	syyskuun	loppupäivinä	kerännyt	matkustajakotimme	täyteen	läh-

teviä	suomalaisia.	Liikoja	tavaroita	myytiin	tulisella	kiireellä	ja	ostajia	oli	runsaasti,	joten	koko	talo	

niinä	päivinä	muistutti	juutalaista	narinkkaa.	Lähtökekkereitä	pidettiin	ja	toivotettiin	onnellista	

matkaa	lähteville,	näiden	taas	puolestaan	osanotolla	ajatellessa	niitä	maamiehiä,	joiden	yhä	edel-

leen	täytyi	jäädä	jälelle	sinne	kaukaiseen,	silloin	enää	vain	Siperian	kanssa	epäsäännöllisessä	yh-

teydessä	olevaan	vankilaansa.		

Lokakuun	alussa	lähtivät	insinööriperheet	liikkeelle	hevosilla	ja	autolla,	matkustaakseen	aluksi	

Uralskin	kautta	ns.	kansallisarmeijan	hallussa	olevaan	Samaraan,	jossa	vasta	lopullinen	matka-

suunnitelma	tehtäisiin.	Aikomuksena	oli	joko	yrittää	edelleen	rautateitse	Vologdan	kautta	Arkan-

geliin	englantilaisten	luo	ja	sieltä	Norjan	kautta	Suomeen,	tai	sitten,	jos	tämä	tie	näyttäisi	mahdot-

tomalta,	vetäytyä,	johonkin	Siperian	puolelle	kevättä	odottamaan.		

Ilma	oli	kaunis	ja	lämmin	kuin	heinäkuussa	Suomessa,	kun	me	Astrakaaniin	matkustavat	lähdimme	

lokakuun	8	p:n	aamuna	ajamaan	lähes	parin	peninkulman	matkaa	kaupungista	merilaiturille,	jossa	

muutamien	gurjewilaisten	tuttavien	toimesta	oli	laitettu	meille	aamiainen	viimeisiä	jäähyväisiä	

varten.	-	Lähtö	merelle	ei	Kaspian	pohjoisella	rannalla	ole	suinkaan	mikään	helppo	asia,	sillä	ranta	

on	virstamääriä	kiusallisen	matalaa,	varsinkin	tyynellä	ja	pohjatuulella.	Niinpä	nytkin	saimme	en-

sin	hiljalleen	matkata	vedessä	hevosten	vetämissä	kärryissä	noin	neljännes	virstaa	rannasta.	Sitten	

siirryimme	pieneen	venheeseen,	jota	kirgiisit	-	sauvoilla	pohjasta	työntäen	-	kulettivat	parin	virs-

tan	päässä	odottavaan	suurempaan	kalastusvenheeseen,	varsinaiseen	matka-alukseemme,	jonka	

miehistöön	kuului	kaikkiaan	8	kirgiisia.		
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Saapuessamme	oli	lasti	(kuivatuita	kaloja)	jo	valmiina,	joten	-	rantavartiolaivan	käytyä	vielä	tarkas-

tamassa	matkalupapaperimme	("propuskit"),	nostimme	purjeet.	Jo	ensimmäisenä	yönä	saimme	

myötätuulen,	joka	suosi	meitä	koko	matkan,	kiihtymättä	kertaakaan	pahemmaksi	myrskyksi.	Pää-

asiassa	lapsia	varten	olimme	saaneet	käytettäväksemme	venheen	perällä	olevan	kojupahasen,	jo-

ka	lysoolilla	hangaten	saatiin	siedettävään	kuntoon;	muuten	oleilimme	koko	ajan	kannella	loikoil-

len	raikkaassa	meri-ilmassa.	Aikaa	kulutimme	aterioiden,	teetä	juoden,	lueskellen	ja	syöden	run-

saasti	etelän	meheviä	hedelmiä	sekä	katsellen	kirgiisiemme	kotielämää	merellä	ja	heidän	omituis-

ta	ruuanlaittoaan.	Yöt	olivat	ankaran	kylmiä	ja	häiritsivät	suuresti	matkan	hauskuutta.	Laivaväki	

osoitti	meille	suurta	avuliaisuutta,	eikä	heidän	puoleltaan	häirinnyt	vapauttamme	kuin	yksi	ainoa	

kielto:	ei	saanut	merellä	ollessa	äänekkäästi	laulaa,	koska	vääräuskoisten	laulu	ei	ollut	Allahille	

otollinen.	Eikä	meitä	erikoisesti	laulattanutkaan,	vaikka	olimme	muuten	hyvällä	tuulella.	Olihan	Al-

lahin	suopeus	sitäpaitsi	meille	yhtä	tarpeellinen	kuin	muhamettilaiselle	laivaväelle	itselleenkin,	jo-

ka	usein	iltamyöhään	saakka	itse	hiljalleen	hyräili	jotain	yksitoikkoista,	luultavasti	uskonnollista	

säveltä.	

Kolme	vuorokautta	kesti	matkamme	avomerellä	ja	vaikka	alus	lastattuna	ei	tarvinnut	kuin	4	jalkaa	

vettä,	täytyi	koko	ajan,	useita	kertoja	päivässä,	seipäillä	pohjaa	koetella.	Kerran	jo	juutuimme	aika	

tiukasti	kiinni	pohjamutaan,	mutta	sivutuuleen	käännettynä	pursi	kallistui	sen	verran,	että	pääsi	

luisumaan	syvemmille	vesille.	-	Kolmannen	matkapäivän	aamuna	jo	huomasimme	lähestyvämme	

Volgan	suistomaata,	sillä	ympärillämme	näkyi	kymmenittäin	erisuuruisia	astrakaanilaisia	kalastus-

venheitä	suurine	meriverkkoineen.	Ja	jo	seuraavana	iltana	olikin	matkamme,	Kaspian	rapakon	yli	

päättynyt,	laskiessamme	ankkurin	parin	saaren	välissä	Volgan	suulla,	lähellä	pientä	merilinnoitus-

ta.		

Kun	seuraavana	aamuna	yhä	oli	myötätuuli	eikä	hinaaja-aluksia	vielä	näkynyt,	lähdimme	purjeissa	

yrittämään	Volgaa	ylöspäin.	Linnoituksen	luona	oli	määrä	tarkastaa	passimme	ja	matkatavarat,	

vaan	kun	mitään	pysähtymismerkkejä	ei	meille	annettu,	jatkoimme	matkaa	noin	peninkulman	

verran	edelleen,	katsellen	rehevien	rantaniittyjen	keskellä	olevia	lukuisia	aitovenäläisiä	kalastus-

kyliä	runsaine	varastolaitureineen	sekä	nykyisin	hiljaisen	puoleista	liikennettä	Volgalla.	Iltapäivällä	

otti	suuri	hinaajahöyry	meidät	peräänsä	ja	niin	lähdettiin	yötä	myöten	Astrakaania	kohti.		

Puolen	yön	aikaan	pysähdyimme	jossain	laiturissa,	meidät	herätettiin	ja	eräs	matruusi	punakaarti-

laisen	seuraamana	tarkasti	paperimme	ja	osan	tavaroista,	etsien	aseita.	Punakaartilainen	oli	"an-

karaa	poikaa"	puolestaan,	etsi	ja	uhkaili	seurauksilla,	jos	aseita	piilotellaan.	Matruusi	sen	sijaan	

käyttäytyi	hillitysti,	melkein	kohteliaasti	ja	kertoi	tarkastuksen	lopussa,	että	edellisenä	päivänä	oli	

pidätetty	eräs	Gurjewin	kautta	saapunut	vanhan	hallituksen	aikuinen	poliisimestari	ja	lähetetty	
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vangittuna	Astrakaaniin	tutkittavaksi,	sekä	siellä	ammuttu	jo	ennen	meidän	saapumistamme.	-	Ky-

symykseeni	mikä	meitä	Astrakaanissa	odotti,	vastasi	matruusi	luulevansa,	että	ulkomaalaisina	

meidät	kai	pian	päästetään	matkaa	jatkamaan.		

	

Tulo	Astrakaaniin.		

Aikaisin	seuraavana	aamuna	saavuimme	Astrakaaniin,	ankkuroiden	joella	vilkasliikenteisellä	pai-

kalla	jonkun	matkaa	rannasta.	Kun	hyvin	tiesimme,	että	oli	mahdotonta	saada	asuntoa	kaupungin	

harvoissa,	vielä	säilyneissä	hotelleissa	(jotka	jo	aikaisemminkin	olivat	tunnetut	siivottomuudes-

taan),	päätimme	jäädä	asustamaan	venheeseemme,	kunnes	asiat	selviäisivät.	-	Minun	oli	ensim-

mäiseksi	seurattava	venheemme	"kipparia"	maihin.	"Gurjewin	työmiesneuvostoon",	jossa	johta-

vana	miehenä	istui	varakas	gurjewilais	-dossorilainen	eläväinkuvain	omistaja	ja	liikemies.	Hyvin	vi-

rallisesti	hän	minua	"kuulusteli"	(lausuttuaan	tervehdykseksi:	Tulittehan	te	sieltä	kuitenkin!),	sekä	

ilmoitti,	että	kaikki	mahdollisesti	mukanamme	olevat	kirjeet	on	heti	jätettävä	hänelle	sensuroita-

viksi,	sillä	myöhemmin	ei	sellaisia	saisi	meiltä	tavata.	Ja	painostaakseen	sanojaan	lisäsi	hän	hymyil-

len:	"meillä	pannaan	kuolemantuomiot	toimeen	24	tunnin	kuluessa!"	-	Minulla	oli	todella	mu-

kanani	kokonainen	posti	kirjeitä,	mutta	olin	jo	merellä	varovaisuuden	vuoksi	ottanut	suomen-	ja	

ruotsinkieliset,	kotimaahan	tuotavat	kirjeet	pois	kuorista	ja	pistänyt	ne	omien	papereideni	väliin,	

joten	arvelin	niiden	ainakin	olevan	turvassa;	venäläiset	kirjeet	sen	sijaan	luovutin	pois,	kun	en	

tiennyt	millaisiin	selkkauksiin	niiden	vuoksi	voisin	joutua,	mutta	luvattiin	ne,	mikäli	olivat	”vaarat-

tomia”,	toimittaa	edelleen	postitse.	-	Lopuksi	”komissaari”	vielä	antoi	minun	ymmärtää	kuinka	

tärkeä	mies	hän	on,	kuinka	hän	jo	edeltäpäin	tietää	kuka	kulloinkin	on	Astrakaaniin	tulossa	ja	

kuinka	ilman	häntä	kukaan	ei	voi	edelleen	matkustaa.	Viimeisen	ilmoituksen	johdosta	ryhdyin	heti	

pyytämään	matkustuslupapapereita,	mutta	sain	vastaukseksi,	ettei	täällä	oikeastaan	mitään	pape-

reita	tarvita,	vaan	että	matkalupa	oli	saatava	”Astrakaanin	sota-asiain	komissariaatista”.	Poisläh-

tiessäni	teroitettiin	minulle	vielä,	että	oli	välttämätöntä,	ennen	lopullista	matkaa,	tulla	tänne	vie-

lä	”ilmoittautumaan”,	mutta	se	jäi	minulta	sittemmin	tekemättä,	huomatessani,	ettei	tämä	”mei-

kälainen”	komissariaatti	ollut	ollenkaan	niin	tärkeä	kuin	miltä	se	tahtoi	näyttää.		

Tiedustellessani	sitten	vielä	dossorilaisia	neuvoston	jäseniä	sain	kuulla,	että	he	olivat	melkein	

kaikki	lähteneet	sen	punaisen	armeijan	mukana,	joka	oli	Astrakaanista	edellisenä	iltana	lähetetty	

erikoisilla	kuljetuslaivoilla	Gurjewiin	ja	Dos-soriin.	Retken	tarkoituksena	oli	osiksi	kostotoimenpi-

teet	ja	neuvostovallan	levittäminen,	osiksi	-	ja	ehkä	tärkeimpänä	syynä	-	Rakunshassa	(meren	ran-

nalla)	olevien	suurten	dossorilaisten	naftasäiliöiden	valtaaminen.	Turkkilaiset	olivat	juuri	niinä	
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päivinä	hyökänneet	Baku'hun,	siellä	olevat	suuret	naftavarastot	olivat	huhujen	mukaan	tulessa	ja	

liikeyhteys	Astrakaaniin	katkennut,	joten	Volgan	ja	sisä-Venäjän	liikennettä	uhkasi	vakava	poltto-

ainepula.	Jo	syyskesällä	oli	astrakaanilainen	lähetystö	käynyt	Gurjewissa	neuvotellakseen	naftan	

vaihtamisesta	muihin	tärkeisiin	tarveaineisiin,	mutta	kasakat	ilmoittivat	jyrkästi,	etteivät	he	salli	

naftafirmojen	luovuttaa	Astrakaania	varten	tippaakaan	naftaa,	petroolia	tai	bensiiniä	ennen-kuin	

bolshevikit	luovuttavat	vallan	”Perustavalle	kokoukselle”.		

Nyt	tiesivät	bolshevikit	hyvin,	että	naftasäiliöt	oli	pumpattu	tulvilleen	naftaa	(ainakin	n.	14	milj.	

puutaa)	ilman	että	sitä	oli	voitu	juuri	nimeksikään	poiskuljettaa	(pienempiä	määriä	on	kyllä	viety	

Uralskiin	ja	Samaraan,	mutta	kuljetus	oli	kovin	hankalaa	ja	hidasta)	eikä	siis	mikään	ollut	luonnolli-

sempaa	kuin	huomion	kääntyminen	Dossoriin	naftapulan	uhatessa.	”Gurjewin	neuvosto”	oli	jo	

pitkin	kesää	tätä	matkaa	suunnitellut,	nyt	oli	se	saanut	yleisempää	kannatusta	ja	vihdoin	oli	vahva	

armeija	eri	aselajeineen	-	jopa	lentokoneinkin	-	lähtenyt	liikkeelle.	-	Apeaksi	kävi	mielemme	ajatel-

lessamme,	että	tämä	kuolemaa	ja	hävitystä	tuova	armeija	voi	ehkä	saapua	perille	täydellisenä	yl-

lätyksenä	-	miten	silloin	käy	maanmiehillemme?	Sitäpaitsi	tiesimme	hyvin,	kuinka	heikot	ja	alkeel-

liset	kasakkain	puolustustoimenpiteet	rannikolla	tulisivat	olemaan.	-	Suuri	oli	sen	vuoksi	helpoi-

tuksen	tunne,	kun	jo	seuraavana	päivänä	saimme	tietää,	että	osa	tästä	hyökkäysarmeijasta	oli	pa-

lannut	takaisin,	osa	jäänyt	Volgan	suulle	odottamaan	syystä,	että	muutamia	englantilaisten	joh-

dossa	olevia	entisen	pienen	”Kaspian	sotalaivaston”	aluksia	oli	ilmestynyt	merelle,	sulkien	tien	

bolshevikeilta.	Myöskin	oli	armeijassa,	joka	oli	koottu	kaikista	mahdollisista	kansallisuuksista	-	ja	

niitä	ei	Astrakaanissa	ole	vähän	-syntynyt	keskinaista	väärinkäsitystä	ja	kinaa.	Nyt	täytyy	heidän	

jäädä	odottamaan	raskasta	tykistöä	ja	mahdollisesti	Volgalla	olevien	sotalaivojen	apua,	joten	voi	

toivoa,	että	hankkeesta	jo	sillä	aikaa	ehtii	jotain	tietä	viesti	kulkea	Gurjewiinkin.		

PUUTA	=	venäläinen	painomitta:	40	Venäjän	naulaa	=	16,38	kg	

	

Huomioita	ja	kokemuksia	Astrakaanista		

Pitkän	odotuksemme	jälkeen	löysimme	puolenpäivän	maissa	erään	entisen	dossorilaisen	tuttava	

perheen,	joka	auliisti	auttoi	meitä	asunnon	ja	ruuan	hankkimisessa.	He	asuivat	itse	erään	suoma-

laisen	kauppiaan	luona,	joka	oli	jakanut	huoneistonsa	tuttaviemme	kanssa	pelosta,	että	asuntoon	

muuten	muuttaisi	punakaartilaisia.	Kun	kaupunkiin	odoteltiin	yhä	uusia	sotajoukkoja	-	eivätka	va-

rakkaammilta	porvareilta	tähän	saakka	riistetyt	talot	enää	riittäneet	sotaväen	ja	pakolaisten	ma-

joittamiseen	-	oli	annettu	määräys,	että	kaikissa	taloissa	piti	asukasluvun	olla	suhteellinen	lattian	

pinta-alaan	(kutakin	henkilöä	kohti	sai	olla	neliö,	jonka	sivu	oli	korkeintaan	3	kyynärää).	Yllämaini-
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tulla	kauppiaallakaan	ei	siis	-	vaikka	olikin	ulkomaalainen	ja	asui	omassa	talossaan	-	ollut	muuta	

neuvoa	kuin	kerätä	yksityiseen	asuinhuoneistoonsa	tarpeellinen	määrä	tuttavia,	sivistyneitä	asuk-

kaita,	päästäkseen	ikävämmästä	rajoituksesta.	-	Nyt	päättivät	nämä	perheet	ahtaudesta	huolimat-

ta,	sijoittaa	vielä	meidätkin	luokseen,	joten	suureksi	iloksemme	pääsimme	verrattain	helpolla	

asunnon	hakemisella.		

Illemmalla	jo	muutimme	tavaroinemme	venheestä	lopullisesti	kaupunkiin	ja	saimme	heti	ajureita	

maksaessamme	kokea,	kuinka	paljon	kalliimpaa	elämä	täällä	bolshevikkien	yhteiskunnassa	on	

kuin	esim.	juuri	jättämässämme	kasakka-alueella.	Alle	10	ruplan	eivät	ajurit	täällä	lähteneet	ollen-

kaan	liikkeelle	ja	tavalliset	taksat	vaihtelivat	25-40	ruplaan	ajolta,	hintojen	Gurjewissa	vastaavilta	

matkoilta	vaihdellessa	5-15	ruplaan.	-	Sama	oli	asianlaita	ruokatarpeiden,	vaatteiden,	jalkineiden	

ym.	suhteen.	Yksin	hedelmätkin,	jotka	ennen	kuljetettiin	täältä	Gurjewiin,	olivat	nyt	Astrakaanissa	

enimmäkseen	kalliimpia.	Meille	oli	kuitenkin	pääasia,	että	melkein	kaikkia	ruokatarpeita	sai,	vaik-

kakin	korkeilla	hinnoilla,	vielä	hankitsimme	ilman	kortteja	ja	muita	mutkia.		

Rahan	puutteessa	oli	päästetty	liikkeeseen	omia	paikallisia	rahoja,	n.s.	"Astrakaanilaisia	bonneja",	

jotka	eivät	kelvanneet	missään	muualla	punaisella	Venäjälläkään,	mutta	joita	kaikkien	siitä	huoli-

matta	täytyi	Astrakaanissa	ottaa	vastaan	käypänä	rahana,	jos	halusivat	välttyä	ikävyyksiltä.	-	Avo-

mielisesti	kertoivat	bolshevikit	itse,	että	näitä	rahoja	oli	painettaessa	ehtinyt	varmaankin	satojen	

tuhansien	arvosta	joutua	punaisten	virkamiesten	omiin	taskuihin,	ennen	kuin	kontrolli	saatiin	luo-

tettavaksi.		

Kaupungilla	liikkuessa	pisti	silmään	täällä	ennenkin	tunnettu	siivottomuus	ja	varsinkin	keskikau-

pungin	karsimat	raskaat	vauriot	katutaistelujen	ja	puotiryöstöjen	ajalta.	Palaneet	ja	rikkiammutut	

talot	seisoivat	yhä	korjaamattomina	ja	ankeina,	lukemattomista	suurista	....................'	oli	vain	mi-

tätön	osa	jäljellä.	-	Huomiota	herätti	myös	heti	sotaväen	runsaus	kaduilla	ja	kansallisuuksien	mo-

ninaisuus	sen	keskuudessa;	siinä	oli	sekaisin	venäläisiä,	juutalaisia,	lättiläisia,	tataareja,	kiinalaisia,	

persialaisia,	kaukaasialaisia,	ym.	Jonkunlaisella	ylpeydellä	kerrottiin,	että	linnan	nykyinen	päällikkö	

oli	entinen	tunnettu	ja	peljätty	kaukaasialainen	vuoristorosvo,	joka	ymmärsi	pitää	vastavallanku-

moukselliset	kurissa.	Ja	jos	kurilla	tarkoitettiin	murhaamista,	niin	kyllä	sitä	olikin	käytetty	ja	käy-

tettiin	edelleen	oikein	perinpohjin.	-	Pitkin	kesää	oli	sadottain	-	osaksi	kiduttamalla,	osaksi	teloit-

tamalla	-	surmattu	valtiollisia	vastustajia,	varsinkin	vangittuja	upseereja	ja	kuormittain	kuin	halko-

ja	kuljetettiin	haudattaviksi.	Varmuuden	vuoksi	oli	vielä	nytkin	toiminnassa	erikoisia	komennus-

kuntia,	joiden	tehtävänä	oli	metsästää	mahdollisesti	piilottelevia	entisiä	upseereja,	vieden	heitä	

m.m.	öisin	yksityisten	porvarien	asunnoista.		
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Kaupungissa	vallitsi	vielä	täydellinen	punainen	terrori,	jonka	avulla	väestöä	-	keisarilliseen	tapaan	-	

rauhoitettiin.	Kesällä	olivat	punaiset	hallitusherrat	luottaen	liiaksi	hirmuvallan	tehokkuuteen,	

hieman	erehtyneet	laskelmissaan.	Oli	toimeenpantu	pakollinen	sotaväenotto	kaupungissa,	aiko-

muksena	lähettää	uudet	joukot	muutaman	viikon	harjoituksen	jälkeen	pikaisesti	rintamalle.	Sen	

johdosta	syntyi	linnoituksen	lähistöllä	suuri	mobilisoitujen	kokous,	jossa	vaadittiin	vastauksia	usei-

siin	kysymyksiin.	Miksi	sosialistisessa	yhteiskunnassa	viedään	ihmiset	väkivallalla	sotaan?	Ketä	

vastaan	olisi	taisteltava?	Miten	pidetään	sotaan	lähteneiden	perheistä	huolta	sillä	aikaa?	Miksi	

varsinaisille	"punakaartilaisille"	maksetaan	kaksi	kertaa	suurempi	palkka	kuin	nyt	pakosta	otetuille?	

J.n.e.	Paikalle	saapunut	"kansankomisaario"	yritti	ankarilla	uhkauksilla	poistaa	tyytymättömiä,	

mutta	sai	kesken	puhettaan	surmansa	revolverin	laukauksesta.	-	Nyt	hyökkäsi	kansanjoukko	lin-

noitukseen,	vallaten	sen	melkein	ilman	vastarintaa,	ja	pian	levisi	kapina,	joka	siis	oli	aivan	sattu-

malta	alkanut	ja	kokonaan	ilman	johtoa	ja	järjestystä,	yli	koko	kaupungin.	Nyt	olisivat	muutamat	

upseerit	ottaneet	johdon	käsiinsä	ehdolla,	että	kapinalliset	ryhtyvät	kannattamaan	"Perustavaa	

kokousta",	ja	liittyvät	bolshevismin	vihollisiin,	mutta	pian	selvisi,	ettei	niin	erilaisista	aineksista	

muodostuneella	joukolla	ollut	juuri	muuta	yhteistä	keskenään	kuin	tyytymättömyys	pakko-ottoon.	

Toiset	olivat	itse	bolshevikkeja,	vastustaen	ainoastaan	pakollista	sotapalvelusta	ja	vaatien	saada	

tehdä	rauhassa	työtä;	toiset	taas	vaativat	eroamista	Venäjän	keskusneuvostosta	ja	itsenäisen	so-

sialistisen	valtion	perustamista,	osa	kannatti	kaikkien	puolueiden	yhteistyötä	ja	itsenäisyyttä;	osa	

taas	"Perustavaa	kokousta"	ja	Venäjän	yhtenäisyyttä.	Ei	myöskään	oltu	selvillä,	olisiko	liityttävä	

yhteistoimintaan	Donin	kasakoiden,	ukrainalaisten	ja	saksalaisten,	vaiko	Uralin	kasakoiden,	kan-

sallisarmeijan	ja	liittolaisten	kanssa.	Keskinäisen	erimielisyyden	ja	sotilaskasvatuksen	puutteen	

vuoksi	(suurin	osa	oli	aseihin	tottumatonta	työväkeä),	eivät	kapinalliset	voineet	pitää	kaupunkia	

hallussaan	kuin	pari	päivää.	Eri	tahoilla	apua	saaneet	bolshevikijoukot	olivat	pian	taas	isäntinä	ja	

nyt	pantiin	toimeen	entistä	ankarampi	hirmuvalta.	Työväkeä	ei	sentään	haluttu	enää	nähtävästi	

ärsyttää,	koska	kerrottiin,	että	esim.	Nobelin	työmiehet	olivat	saaneet	tahtonsa	läpi	kieltäytyes-

sään	menemästä	sotaväkeen.		

Kaupungilla	kuulin	useita	tuoreita	uutisia.	Ensiksikin	olivat	neuvostojoukot	juuri	valloittaneet	Sa-

maran	takaisin,	joten	otaksuttiin	lauttaliikenteen	Volgalla	pian	laajenevan	Rybinskiin	saakka.	Ala-

Volgalla	taas	uhkasi	laivaliikenne	häiriytyä	sen	johdosta,	että	Donin	kasakat,	kuten	kerrottiin	kävi-

vät	parhaillaan	sitkeitä	taisteluja	lähellä	Tsaritsynia	bolshevikien	kanssa.	Bakusta	tuli	useita	seka-

via	ja	hätäisiä	sähkösanomia,	joiden	mukaan	kaupunki	paloi	ja	bolshevikit	olisivat	sen	jo	jättäneet	

turkkilaisille,	mutta	maltillisimmat	sosialistit	ja	porvarit	valmistautuivat	epätoivoiseen	vastarin-

taan,	j.n.e.	-	Näistä	tiedoista	tein	jokseenkin	seuraavat	johtopäätökset:	Samaran	kukistuminen	

katkaisi	luultavasti	tien	niiltä	suomalaisilta,	jotka	olivat	lähteneet	pohjoiseen	päin,	joten	he	to-
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dennäköisesti	ovat	olleet	pakoitettuja	palaamaan	takaisin	Gurjewiin.	On	myös	luultavaa,	että	osa	

Samaran	kansallisarmeijasta	on	vetäytynyt	etelään	päin,	joten	Uralskin	ja	Gurjewinkin	puolustus-

kykyisyys	bolshevikeja	vastaan	sen	kautta	vahvistuu.	Tiedot	Tsaritsynista	poistavat	nähtävästi	

omasta	matkasuunnitelmastamme	kokonaan	mahdollisuuden	päästä	eteläistä	tietä	-	Donin,	Uk-

rainan	ja	saksalaisten	alueiden	kautta	-	kotimaahan,	Donille	kun	olisi	ollut	pyrittävä	juuri	Tsaritsy-

nin	kautta.	Tapahtumat	Bakussa	antanevat	puolestaan	bolshevikeille	Astrakaanissa	sen	verran	

päänvaivaa,	että	jääesteet	ennättävät	tehdä	hyökkäyssuunnitelmat	meritse	tyhjäksi.		

Ensimmäisenä	iltana	istuessamme	teetä	juomassa	aloimme	ihmeeksemme	kuulla	moniäänistä	lai-

vojen	huutoa,	kuularuiskujen	rätinää	ja	kiväärien	pauketta.	Isäntäväki	hymyili	hämmästyksellem-

me	ja	selitti,	että	koko	tämä	hätäsignaaleilta	kuulostava	meteli	kuului	vain	niihin	juhlallisuuksiin,	

joilla	rintamille	lähteviä	joukko-osastoja	tervehdittiin,	ja	oli	se	viime	aikoina	hyvin	tavallista.		

	

Matkustuslupien	hankkiminen	ja	neuvostovirastot.		

Heti	tulomme	jälkeisenä	aamuna	ryhdyin	hankkimaan	matkustuslupaa	koko	seurueellemme.	Jo	

sota-asiain	komissariaatin	edustajalle	saapuessani	näin	odottavien	jonosta	missä	osastossa	mai-

nittuja	lupia	annettiin.	Päästyäni	vihdoin	sisään,	selitettyäni	asiani	komisaarille	ja	näytettyäni	pas-

simme,	sukeutui	välillämme	seuraavanlainen	keskustelu:		

–Onko	teillä	konsulaattinne	todistus?		

–Tietääkseni	ei	täällä	vielä	löydy	Suomen	konsulaattia,	joten	en	millään	todistusta	voi	hankkia.		

–Mutta	minulla	on	määräys,	ettei	ilman	sellaista	saa	ulkomaalaisille	matkalupia	antaa!		

–Mitä	minun	on	tehtävä?	-	Tai	onko	ehkä	jonkun	muun	maan	konsuli	ottanut	suomalaisia	avus-

taakseen?		

–En	minä	tiedä.	-	Eikä	sillä	eroa	ole	minkä	maan	konsulin	paperin	saatte,	kunhan	sellaisen	minulle	

tuotte.		

Poistuessani	olin	aivan	ymmällä.	Totisesti	ei	tuo	yksinkertaiselta	sotilaalta	näyttävä	komisaari	ollut	

mikään	kiusanhaluinen,	vielä	vähemmin	pikkumainen	virka-asioissa,	mutta	täytyihän	noita	käsit-

tämättömiä	määräyksiä	ja	"dekreetteja"	miten	kuten	noudattaa,	muutoin	voi	itselle	käydä	huo-

nosti.	-	Kunpa	minä	nyt	vaan	löytäsin	jonkun	konsulin,	joka	osaisi	yhtä	vapaamielisesti	kirjoittaa	

paperit	minkä	maan	alamaiselle	tahansa!		
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Neuvoa	kysyäkseni	päätin	aluksi	kääntyä	Ruotsin	konsulaatin	puoleen,	mutta	pitkistä	etsiskelyistä	

ja	kyselyistä	huolimatta	oli	aivan	mahdotonta	saada	selville	edes	sellaisen	viraston	osoitetta.	Sitä	

eivät	tienneet	miliisit	tai	erilaiset	virastot	enempää	kuin	suuri	yleisökään.	-	Aloin	lohdutella	itseäni	

sillä,	että	kun	kerran	keväällä	matkustaneet	suomalaiset	eivät	olleet	mainitulta	konsulilta	mitään	

suojelusta	saaneet,	niin	tuskinpa	nytkään	tulos	olisi	sen	suotuisampi.	Sitäpaitsi	olivat	insinöörim-

me	kertoneet	lähettäneensä	jo	keväällä	yhteisen	kirjelmän	kaikkien	Dossorin	suomalaisten	puo-

lesta	Ruotsin	konsulaattiin	saamatta	siihenkään	mitään	vastausta.	Jätin	siis	lopuksi	koko	etsimisen.		

-	Kadulla	harhaillessani	löysin	vihdoin	yhden	konsulaatin,	mutta	se	oli	Ranskan	ja	suljettu!	Vähän	

myöhemmin	sanoi	eräs	ajuri	tietävänsä	myös	yhden	konsulaatin,	nimittäin	Persian.	Se	sopi	mie-

lestäni	hyvin.	Sillä	sekasortoinen	venäläisten,	englantilaisten,	turkkilaisten	ja	saksalaisten	keskinäi-

senä	temmellyskenttänä	olevan	Persian	valtakunnan	edustaja	olisi	ehkä	jo	siksi	kosmopoliittinen,	

että	suomalaisetkin	voivat	häneltä	suojaa	saada.	Mutta	ei	ollutkaan!	Konsuli	selitti	kuivasti,	että	

hänelle	kuului	vieraista	kansallisuuksista	vain	kreikkalaisten	suojeleminen,	muista	hän	ei	tiennyt	

mitään.	Silloin	pyysin	(ettei	käyntini	olisi	aivan	hukkaan	mennyt)	saada	sulkea	erään	tuntemani	

kreikkalaisen	-	jonka	bolshevikit	olivat	uhanneet	hirttää	-	konsulin	suojelukseen,	mutta	tämä	ko-

hautti	vain	olkapäivään	sanoen	ajan	olevan	sellaisen,	ettei	yleensä	voi	mitään	tehdä.		

Harhailin	taas	kadulla	ja	huomasin	ihmeekseni	Puolan	valtakunnan	konsulaatin	kilven.	Poikkesin	

puheille	ja	sain	kuulla,	että	eräs	puolalainen	lääkäri	on	ryhtynyt	täällä	olevia	kansalaisiaan	autta-

maan	perustaen	konsulaatin,	vaikka	itse	Puolan	valtakunnan	kohtalo	siihen	aikaan	taisi	vielä	olla	

niin	ja	näin,	ainakin	yksityiskohdissa.	-	Suomalaisille	ei	täältäkään	apua	löytynyt	ja	niin	sain	-

juostuani	koko	päivän	turhaan	-	palata	tyhjin	toimin	ja	huonolla	tuulella	asuntooni,	sadatella	mie-

lessäni	Astrakaanin	harvoja	suomalaisia,	jotka	eivät	edes	tittelikipeydestä	ole	tavoitelleet	konsulin	

arvoa	ja	ryhtyneet	suomalaisen	konsulinviraston	perustamispuuhiin.	

	

Vielä	hiukan	vaikeuksista	Astrakaanissa.	

Jatkan	siitä,	mihin	lopetin	viime	kerralla,	siis	matkustuslupien	hankkimisen	vaikeuksista	Astra-

ganissa.		

Isäntäväkeni	neuvoa	noudattaen	lahdin	seuraavana	aamuna	Sisäasiain	komisariaattiin,	ottaakseni	

selvää	suomalaisten	matkustamista	koskevista	määräyksistä.	-	Lihava	juutalaisen	näköinen	komi-

saari,	joka	muuten	suvaitsi	ottaa	vastaan	yleensä	vain	2	tuntia	päivässä,	ei	halunnut	edes	kuulla	

asiaani,	vaan	loukkaantuneena	siitä,	että	olin	rohjennut	kääntyä	suoraan	hänen	puoleensa,	käski	
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koppavasti	menemään	kansliapuolelle.	Itsekseni	ihmetellen	tätä	kansanvallan	virkamieskuntaa	-	

jonka	luokse	viraston	oma	vahtimestari	oli	minut	neuvonut	-	kuljin	suurten	salien	läpi,	jotka	olivat	

täpösen	täynnä	erilaisia	virkamiehiä,	kunnes	minut	lopuksi	ohjattiin	erään	naisvirkailijan	luo.	Tämä	

tarkasteli	passiani	ja	selaillen	sitten	muita	papereitaan,	ilmoitti	asetuksista	ja	ohjeista	käyvän	ilmi,	

ettei	minulla	ole	toistaiseksi	oikeutta	matkustaa	minnekään.	Pyydettyäni	ihmetellen	lähempiä	sel-

vityksiä,	sain	kuulla	suunnilleen	seuraavaa:		

–Venäjällä	oleskelevana	suomalaisena	te	olette	edelleen	Venäjän	alamainen.		

–	Anteeksi,	mutta	en	ole	koskaan	ollutkaan	Venäjän,	vaan	Suomen	alamainen,	se	näkyy	passis-

tanikin.		

–	Kaikki	suomalaiset	ovat	olleet	Venäjän	alamaisia!	Nyt	olette	asevelvollisuusmääräyksen	alainen,	

ettekä	siis	saa	toistaiseksi	matkustaa	mihinkään.	Jos	haluatte	siirtyä	Suomen	alamaiseksi,	niin	on	

teidän	jätettävä	siitä	kirjallinen	anomus,	joka	sitten	lähetetään	edelleen	Moskovan	keskusneuvos-

ton	käsiteltäväksi.	Asian	ratkaisusta	siellä	riippuu	matkustusluvan	saanti.	Tätä	vielä	puuttui.	Kun	

enempi	keskustelu	näytti	hyödyttömältä,	lahdin	taas	kuljeskelemaan,	entistä	epätietoisempana	

siitä,	mitä	nyt	olisi	tehtävä.	Silloin	muistin	jonkun	edellisenä	päivänä	maininneen,	että	saksalaisilta	

viranomaisilta	voisin	ehkä	saada	joitakin	neuvoja.	Tartuin	tähänkin	heikkoon	pelastuksen	korteen	

ja	sain	selville	saksalaisen	”missijan”	osoitteen.	Ajoin	sinne	ja	selitin	asiani	vaiheet,	herättäen	ker-

tomuksellani	herroissa	hieman	hilpeyttä.	Mitään	suoranaista	virka-apua	ei	minulle	sanottu	voita-

van	antaa,	silla	tämä	oli	ainoastaan	saksalaisista	sotavangeista	huolehtiva	virasto,	mutta	hetken	

mietittyään	antoi	eräs	herroista	seuraavan	neuvon:			

–Menkää	takaisin	matkalupaosastoon	ja	pyytäkää,	että	teidät	vaikka	pakolaisena	lähetetään	lä-

himmän	suomalaisen	viranomaisen	luo,	voidaksenne	saada	tarvittavat	todistukset.		

–	Mutta	ellei	Suomen	konsuleja	löydy	Venäjältä	ollenkaan.	

–	Se	nähdään	heti!		

Nyt	haettiin	meille	muutamia	koneellakirjoitettuja	papereita.		

–	Varsinaisia	Suomen	konsulivirastoja	ei	näytä	olevan,	mutta	lähin	asiamies	on	nähtävästi	Mosko-

vassa,	osoite	Miasnitskaja	20.	–	Myös	Pietarissa	on	Suomen	edustaja.	Mahdollisesti	on	vielä	mui-

takin,	joista	emme	tiedä,	nämä	asiat	kun	eivät	oikeastaan	ollenkaan	meille	kuulu.	

Siunattu	saksalainen	järjestys	ajattelin	itsekseni	ja	poistuin	kiitollisena.	Seuraavana	aamuna	sei-

soin	taas	sotakomisariaatissa	ja	selitin,	ettei	ulkomaisilla	konsuleilla	kuulu	olevan	oikeutta	antaa	

todistuksia	toisen	maan	alamaisille,	joten	minulla	täällä	oli	mahdotonta	hankkia	tarvittavia	pape-

reita.	Sen	sijaan	olin	saanut	tietää,	että	laihin	Suomen	konsuli	oli	Moskovassa,	ja	pyysin	nyt	matka-
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lupaa	sinne	vaikka	pakolaisena	kasakka-alueelta.	–	Komisaari	mietti	asiaa	oikein	päätä	raappien,	ei	

aluksi	tiennyt	mitä	tehdä,	mutta	käski	sitten	tulemaan	vahan	myöhemmin	takaisin.	–	Pelkäsin	jo,	

että	hän	saisi	ehkä	päähänpiston	neuvotella	asiasta	sisäasiain	komisariaatin	kanssa,	mutta	niin	

onnettomasti	ei	toki	käynyt,	ja	puolenpäivän	aikaan	oli	minulla	vihdoin	matkustusluvat	taskussa.	

Ei	kylläkään	pakolaisina,	eikä	Volgaa	pitkin,	joka	olisi	ollut	mukavampaa	lasten	ja	tavaroiden	kans-

sa,	eikä	edes	Moskovaan	saakka,	vaan	rautateitse	Saratoviin.	Mutta	hyvä	niinkin,	silla	Saratovista	

voisin	kyllä	tarvittaessa	helposti	sähköttää	Moskovaan	saksalaisilta	saamaani	osoitteeseen.		

	

Astrakaanista	Saratoviin	härkävaunussa.		

Muutamaa	tuntia	myöhemmin	olimme	jo	rautatieasemalla,	joka	oli	tupaten	täynnä	väkeä,	pääasi-

allisesti	punakaartilaisia	ja	köyhiä	pakolaisia	säkkeineen	ja	matkakirstuineen.	Kaikki	matkatavarat,	

yksin	pienet	kasilaukutkin	punnittiin,	ja	niistä	kannettiin	suhteettoman	korkea	maksu,	mutta	"pa-

kaasiin"	ei	otettu	mitään,	vaan	piti	matkustajien	itsensä	hoitaa	tavaransa	junassa.		

Kun	punakaartilaisilla	oli	oikeus	mennä	tavaroineen	junasillalle	aikaisemmin,	muun	yleisön	pääs-

tessä	sinne	vasta	puoli	tuntia	ennen	junan	lähtöä,	niin	oli	selvää,	että	paikansaantitoiveet	olivat	

hyvin	pienet.		

	

Päästyämme	vihdoin	äärettömässä	tungoksessa	junasillalle	ja	turhaan	paikkaa	haettuamme,	tuli	

rivakka	kantajamme	ilmoittamaan,	että	kaikki	vaunut	olivat	täynnä,	mutta	että	hän	oli	puolittain	

vakivallalla	pannut	osan	tavaroistamme	akkunan	kautta	sisään	erääseen	pienen	punakaartilais-
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joukon	valtaamaan	ja	lukitsemaan	III	luokan	vaunuun,	jossa	kyllä	oli	hyvää	tilaa	meillekin,	jos	vain	

uskaltaisimme	sinne	mennä.	Vaunun	luo	tullessamme	kuului	huutoja:	Ulos	porvareiden	tavarat.	

Tänne	ei	heitä	lasketa.	Tulkootpa	mukaan,	kyllä	matkalla	näytämme,	j.n.e.	Kantaja	haki	nyt	suut-

tuneena	paikalle	aseman	sotilaskomendantin,	mutta	villi	sotilasjoukko	syyti	tällekin	-	nyrkkejä	he-

ristellen	-	sellaisen	uhkaus-	ja	haukkumasanatulvan,	että	komendantti	ei	katsonut	voivansa	mi-

tään	tehdä	ilman	aseellista	apua.		

Ei	siis	ollut	muuta	neuvoa	kuin	ottaa	tavarat	takaisin	ja	jäädä	odottamaan	seuraavaan	päivään,	sil-

lä	matkustajajunia	kulki	vain	yksi	päivässä,	usein	ei	ollenkaan.	Vaikka	meillä	ei	ollutkaan	tavaroita	

kuin	pari	kollia	henkeä	kohti	-	olimme	ottaneet	mukaan	vain	kaikkein	välttämättömintä	-	päätim-

me	nyt	kantajan	kehoituksesta	hävittää	vielä	noin	puolet	niistäkin,	koska	”porvarien”	matkatava-

rat	kaikkialla	herättivät	"pahaa	verta"	herraskaisen	ulkokuorensa	vuoksi.	Ajelimme	siis	takaisin	

asuntoomme	ja	möimme	vähistä	tavaroista	mitä	suinkin	vielä	voimme.	Mainita	sopii,	että	yksin	

tämä	turha	matka	asemalle	oli	ajureineen,	kantajineen	ja	pakaasimaksuineen	tullut	maksamaan	

vähäistä	vaille	400	ruplaa.	

Seuraavana	päivänä	saavuimme	asemalle	jo	useita	tunteja	ennen	junan	lähtöä,	kohdaten	saman	

toivottoman	näyn,	odottelevia	ihmisjoukkoja,	suuria	tavarakasoja	aivan	tungokseen	saakka,	yhä	

uusien	ja	uusien	saapuessa	sisään.	–	Siinä	seisoessamme	ja	puhellessamme	keskenämme	kääntyi	

pari	rotevaa	sotilasmallisiin	suikkalakkeihin	puettua	miestä	puoleemme	kysyen,	mitä	kieltä	oikeas-

taan	puhuimme,	se	kun	kovasti	muistutti	heidän	omaa	vironkieltään,	Viron	miehiä	siis.	Tuntuipa	

kuin	olisi	vanhoja	tuttavia	tavannut.	Miehet	juttelivat	olleensa	sotaväessä,	joutuneensa	lopuksi	

tänne	kauas	Kaukaasian	rajoille	ja	pyrkivät	nyt	-	kieltäytyen	punakaartiin	liittymästä	-	kotimaahan-

sa.	Kauan	olivat	saaneet	työtä	tehdä	ja	monta	kovaa	kokea	ennenkuin	matkarahat	oli	säästetty.	

Hetken	pakistuamme	päätimme,	että	mikäli	mahdollista,	pysytellään	yksissä	matkan	varrella.		

Noin	puoli	tuntia	ennen	junaan	pääsyä	tuli	joku	aseman	virkailija	ilmoittamaan:	"Toisen	luokan	

matkustajia	kehotetaan	etsimään	paikat	kolmannesta	luokasta,	silla	joukko	matruuseja	on	ottanut	

ainoan	toisen	luokan	vaunun	käytettäväkseen".	Ja	vähän	myöhemmin	kannettiin	odottavan	ihmis-

joukon	läpi	suurta	viinikoria	sanottuun	vaunuun	-	matkaevääksi.		

Tullessamme	junasillalle	juoksi	kantaja	ilmoittamaan,	että	tilan	puutteen	vuoksi	matkustajavau-

nuissa	oli	tavaramme	saatu	junan	perimmäiseen	tavaravaunuun,	jonne	siis	meidänkin	olisi	kiireh-

dittävä,	jos	mieli	päästä	mukaan.	Virolaiset	mukanamme	pujahdimme	sinne,	nostimme	matka-

laukut	yhteen	nurkkaan	ja	istuuduimme	tyytyväisinä	niiden	päälle.	Pian	täyttyi	tämäkin	vaunu	aa-

riaan	myöten,	niin	ettemme	voineet	paikoiltamme	enää	liikahtaa.	Nyt	luulimme	lopultakin	ole-

vamme	varmat	paikkamme,	mutta	hieman	ennen	junan	lähtöä	tuli	pari	sotilasta	ovelle	ilmoitta-
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maan,	että	tämä	vaunu	on	pakolaisille	tarkoitettu,	joten	muiden	matkustajien	oli	heti	poistuttava.	

Kun	kukaan	ei	liikahtanut,	kääntyi	eräs	sotilaista	meihin:		

–	Ketä	te	olette?	

–	Myös	pakolaisia!	huusin	vastaan.		

–Täällä	ei	ole	muita	kuin	pakolaisia!	vahvisti	eräs	sivistyneen	näköinen	mies,	joka	istui	lähellämme.		

Ja	häntä	uskottiinkin.	Sotamiesten	poistuttua	siirryin	puhuttelemaan	tätä	pelastajaamme,	joka	

muuten	oli	ainoa	herrasmieheltä	näyttävä	koko	tässä	likaisessa,	outoa	kieltä	puhuvassa	muuka-

laisjoukossa.	Hän	oli	puolalainen	insinööri	ja	jonkunlaisena	oppaana	vaunun	täyttäneille	puolalai-

sille	pakolaisille.		

Sanoi	heti	huomanneensa,	että	olimme	muukalaisia	ja	kiiruhti	meitä	auttamaan,	muutoin	olisim-

me	pakolaistodistusten	puuttuessa	tulleet	viime	hetkessä	ulosajetuiksi.	Kiitin	häntä	ystävällisyy-

destä	ja	aloimme	jutella	matkan	hankaluuksista.	Mainitessani	niistä	vaikeuksista,	joita	jo	pelkkä	

matkustuslupien	hankkiminen	oli	tuottanut,	naurahti	puhetoverini	merkitsevästi.	

	–Unohditte	olevanne	Venäjällä	tai	olivatko	rahat	vähissä.	

–Luulin,	että	olisi	nykyään	vaarallista	tarjota	vaivoista.		

–Nehän	ovat	samoja	venäläisiä,	ennen	monarkisteja	nyt	bolshevikeja.	Ei	kansa	käden-käänteessä	

muuta	tapojaan.	Minä	käytin	vanhaa	koeteltua	keinoa	ja	kaikki	kävi	kuin	voideltu.	Jonkun	verran	

varovaisuutta	vain.		

Juna	vihelsi	ja	lähti	liikkeelle.	Viiden	päivän	vaivat	ja	ikävyydet	Astrakaanissa	melkein	unohtuivat	

ilosta,	että	taas	pääsimme	eteenpäin,	pois	tästäkin	koleran,	espanjantaudin	ja	mielivallan	pesästä.		

Vaunumme	tärisi	kuin	olisivat	pyörät	olleet	lovia	täynnä.	Alkoi	hämärtää	ja	kylmä	viima	kävi	läpi	

vaunun.	Ei	ollut	minkäänlaista	valaistus-	tai	lämmityslaitosta	tässä	punaisessa	pienikokoisessa	ta-

varavaunussa,	johon	saantojen	mukaan	sopi	36	miestä	tai	6	hevosta.	Nyt	oli	meitä	yli	40	henkeä,	

kaikilla	lisäksi	matkatavarat	mukana,	joten	kaikki	eivät	sopineet	kunnolla	istumaankaan	-

makaamisesta	ei	puhettakaan.	Lapset	alkoivat	itkeä	pimeän,	kylmän	ja	nälän	vuoksi,	naiset	riiteli-

vät	ja	miehet	kiroilivat	hermostuneina.	Jollakin	pikkuasemalla	laitettiin	sitten	tilan	voittamiseksi	li-

kaisista	lankuista	makuulavitsa	yläpuolellemme	ja	sinne	siirtyi	osa	joukosta,	joten	alhaallakin	tuli	

tosin	hieman	väljempää,	mutta	samalla	tukalampaa,	silla	nyt	sovimme	tuskin	suorana	istumaan	ja	

olimme	täydellisessä	pimeydessä.	Lisaksi	satoi	alituiseen	päällemme	hiekkaa,	multaa	ja	kaikenlais-

ta	roskaa	ylhäältä	lankkujen	välisistä	rakosista	kun	yläkerrassa	vähänkin	liikuttiin.	Ja	sitä	tehtiin	

tietysti	koko	ajan.	Illallisajaksi	sytytimme	pullon	suuhun	pistetyn	kynttilänpätkän,	toisessa	päässä	
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vaunua	joku	haki	esille	matkatavaroistaan	pienen	lasittoman	''kitupiikkilampun'',	ja	tässä	valais-

tuksessa	kiirehtivät	kaikki	aterioimaan.	Kun	ruuan	edellä	ryhdyimme	pesemään	käsiämme	karboo-

livedellä,	nousi	vaunussa	yleinen	suuttumus	ja	hälinä,	jonka	syytä	en	voinut	käsittää,	ennenkuin	

insinööri	selitti,	että	jos	venäläiset	viranomaiset	tuntevat	pakolaisvaunussa	niin	harvinaisen	ai-

neen	kuin	karboolin	hajua,	luulevat	he	vaunun	olevan	koleeran	saastuttaman	ja	jättävät	sen	mat-

kustajineen	jollekin	asemalle	"karanteeniin",	silla	eivät	he	voi	ajatella,	että	karboolia	käytettäisiin	

vaunussa,	ellei	ole	suurta	hengenvaaraa!	

Jo	tämän	ensi	ateriamme	aikana	junassa	kiintyi	muuten	huomioni	melkein	kaikilla	Venäjän	rauta-

tieasemilla	löytyvien	kuumavesisäiliöiden	suureen	merkitykseen.	Aikaisemmin	matkoillani	en	ollut	

tullut	niitä	ajatelleeksikaan,	nyt	tuntuivat	ne	meille	itsellemmekin	tuiki	välttämättömiltä	niissä	

oloissa,	joissa	oli	matkustettava.	Ilman	niitä	olisi	varsinkin	naisille	ja	lapsille	ollut	kuuman	veden	ja	

teen	saanti	mahdotonta,	nyt	tarvitsi	vain	muutamien	miesten	junan	pysähdyttyä	hypätä	alas,	

asettua	jonoon	"kipetok-kraanan"	luo	ja	täyttää	mukaansa	tuomat	astiat	kiehuvalla	vedellä,	niin	

saivat	kaikki	vaunussa	olijat	laittaa	itselleen	teetä	mihin	aikaan	päivästä	hyvänsä.	Ja	sitä	juotiinkin	

melkein	aina.		

Matkaseuramme	oli	meille	suomalaisille	outoa,	herkkää	sekä	iloitsemaan	että	vihastumaan.	Sen	

vuoksi	olikin	"tunnelma"	vaunussa	·hyvin	vaihteleva.	Kesken	laulua,	hanurinsoittoa	ja	remuavaa	

naurua	voi	yhtäkkiä	kaikki	muuttua	ankaraksi	toraksi,	itkuksi	ja	tappeluksi,	joka	viimemainittu	kui-

tenkin	oli	aina	yksipuolista	siten,	että	kiukustuneet	naiset	pieksivät	-	miehiään,	joskus	lapsiaan.	

Miehet	puolestaan	olivat	silloin	ihailtavan	tyyniä:	saatuaan	joukon	nyrkiniskuja	niin	että	korvat	

punoittivat,	maksoivat	he	takaisin	tavallisesti	vain	jollain	"ivallisella"	kompasanalla,	joka	sai	naiset	

uuteen	raivoon.	Täten	sai	eräskin	perheenisä	kokonaista	kolme	selkäsaunaa	lyhyessä	ajassa.		

Nämä	perhekohtaukset	näyttivät	olevan	siksi	tavallista,	ettei	juuri	kukaan	syrjäisistä	niihin	huo-

miota	kiinnittänyt,	korkeintaan	lausuttiin	joku	rohkaiseva	sana	puolelle	tai	toiselle.		

Likaisuus	oli	suuri,	mutta	eihän	sellaisessa	joukossa	ollut	mitään	mahdollisuuttakaan	puhtauteen.	

Joskus	sentään	meni	siivottomuus	yli	kaikkien	rajojen	niin,	että	meillä	alakerrassa	olevilla	oli	täysi	

työ	suojella	eväskoreja,	ruoka-astioita	ja	parempia	vaatteita	turmeltumiselta,	ja	silloin	nousi	melu,	

johon	insinööri	ja	me	suomalaisetkin	otimme	kiukustuneina	osaa,	niin	että	suomalaiset	"ärrätkin"	

tärisivät	erikielisten	haukkumasanojen	joukossa.		

Eräällä	pikkuasemalla	seisoi	juna	tavallista	kauemmin.	Sanottiin	punakaartilaisten	olevan	tarkaste-

lemassa	matkustajien	tavaroita.		
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–	Entäpäs	jos	tulevat	tännekin	tarkastamaan?	

–	Ei	ne	tule,	tietävät,	ettei	pakolaisilla	ole	mitään	otettavaa!	

–	Vai	vielä	tässä	tavaroita	availemaan	kun	ei	ihmisetkään	sovi	kunnolla	kääntymään!	

–	Tänne	ei	lasketa	nuuskimaan,	ennen	tapellaan,	jos	tarvis	tulee!	

Tämäntapaista	oli	keskustelu	vaunussa.	Pian	ilmestyikin	pari	sotilasta	ovelle:	

–	Onko	täällä	matkatavaroita?	

–	Tämä	on	pakolaisvaunu,	ei	täällä	saa	tavaroita	tarkastaa!	

–	Miten	tarkastatte,	kun	ette	itsekään	sisään	mahdu!		

–	Hankkikaa	meille	valoa,	kuljetetaan	pimeässä	kuin	koiria,	ja	sitten	vielä	pitäisi	tavarat	penkoa!		

Näin	huudettiin	joka	puolelta	ja	sotilaat	poistuivat.		

Sanottiin	juuri	näillä	seuduilla	pidettävän	mitä	kiusallisempia	tarkastuksia,	joilta	me	nyt	pakolais-

ten	ansiosta	säästyimme.	Eräs	venäläinen	patriootti	kertoi	katkerana	siitä	alennustilasta	johon	

Venäjä	oli	vaipunut,	häneltä,	venäläiseltä,	kävivät	kiinalaiset	kolme	eri	kertaa	papereita	ja	tavaroi-

ta	tarkastamassa.	

–	Muutamalta	työmieheltä,	joilla	oli	neljä	paitaa	matkalaukussa,	otettiin	kolme	pois,	koska	viides	

oli	hänen	päällä	ja	kaksi	riitti	hyvin	kullekin:	toisen	sai	panna	pyykkiin	kun	toinen	oli	päällä!		

–	Joku	valitti,	että	hänen	kapsekistaan	ei	jäänyt	kuin	"kuoret"	jäljelle!	

–	Sääntöjen	mukaan	ei	saanut	kuulema	matkalla	olla	kuin	korkeitaan	2.000	ruplaa	henkeä	kohti	

rahoja.	Sen	vuoksi	menetti	eräs	juutalais-nainen	100.000	ruplaa,	jotka	hän	oli	piilottanut	hiuksiin-

sa.	-	Usein	tuli	joukko	punakaartilaishuligaaneja	aseistettuina	junaan	jollain	pikku-asemalla	ja	pa-

nivat	toimeen	yleisen	ryöstön,	tai	esittäen	väärennettyjä	käskykirjeitä,	"vangitsivat"	ja	veivät	mu-

kanaan	matkustajia.		

–	Täten	oli	eräällä	asemalla	poistettu	junasta	ja	kadonnut	eräs	bolshevikivirkamies,	jolla	oli	suu-

rempi	määrä	rahoja,	koska	hän	oli	matkalla	maksamaan	palkkoja	jonkun	tehtaan	työväelle.	Näh-

tävästi	olivat	roistot	saaneet	tästä	vihiä	edeltäpäin	ja	ryöstivät	rahat	näin	ovelalla	tavalla.		

Aikaisemmin	oli	juna,	joka	lahti	iltapäivällä	Astrakaanista	saapunut	Saratoviin	aamupäivällä	seu-

raavana	päivänä.	Nyt	viipyivät	junat	matkalla	miten	milloinkin,	joskus	neljäkin	vuorokautta.	Me	

saimme	olla	tyytyväisiä,	kun	myöhään	illalla	toisena	matkapäivänä	saavuimme	Volgan	itärannalle.	

Ja	kun	pakolaisvaunu	luvattiin	yöllä	viedä	lautalla	yli	joen	Saratoviin,	päätimme	me	-	turhaan	haet-

tuamme	pienen	aseman	lähistöllä	yösijaa	taloista	-	vielä	yöpyä	vaunussa	äärimmäisestä	tuskastu-
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misesta	huolimatta,	ettei	lasten	ja	tavaroiden	kanssa	tarvitsisi	yöllä	lähteä	kaupungista,	asuntoa	

etsimään.	Virolaiset	olivat	kuitenkin	niin	kyllästyneet	vaunuumme,	että	he	lähtivät	heti	kaupunkiin.	

Kun	otaksuimme	matkustamisen	Volgalla	olevan	hieman	siedettävämpää	kuin	rautatiellä,	ehdot-

tivat	virolaiset	laivamatkaa	Nishnij-Novgorodiin	tai	Rybinskiin	saakka,	ja	päätimme	taas	kohdata	

toisemme	komisariaatissa	Saratovissa	matkalupa	osastolla.	Seuraavana	aamupäivänä	pysähtyi	

vaunumme	vihdoin	jollekin	tavara-asemalle	Saratovin	laitakaupungissa.	Keventynein	mielin	jä-

timme	matkaseuramme	ja	lähdimme	vaunusta,	jonka	oli	määrä	kuljettaa	pakolaiset	edelleen	kau-

as	Länsi-Venäjälle.	He	raukat	luulivat	saavansa	asustaa	vaunussa	vielä	noin	pari	viikkoa,	meille	oli-

vat	nämä	pari	vuorokautta	jo	olleet	enemmän	kuin	liikaa.	

E.	S:te	

Saratovissa.		

Sattui	olemaan	sunnuntaipäivä,	joten	tavara-asemalla	ei	ollut	edes	kuorma-ajureitakaan.	Lähdin	

siis	-	toisten	jäädessä	tavarain	kanssa	odottamaan	-	jalkaisin	kuljeksimaan	kolmisen	kilometrin	

päässä	olevaa	keskikaupunkia	kohti	löytääkseni	ajurin.	Kauan	harhailtuani	kohtasin	vihdoin	en-

simmäisen	vapaan	"vossikan",	joka	kuitenkin	sanoi	lähteneensä	tänne	laitakaupungille	yksityisissä	

asioissaan,	ostaakseen	ruoka-tarpeita	maalaisilta.		

–	Eikö	täällä	ole	ruokaa	kylliksi?	

–	Kyllähän	leipää	saa	kylliksi	kortilla,	mutta	särpimestä	alkaa	olla	puute,	sitä	ei	tahdo	saada	muuta	

kuin	silliä.		

Teimme	ukon	kanssa	molempia	tyydyttävän	sopimuksen	ja	lähdimme	hiljalleen	tavara-asemalle	

pain,	ajurin	ostellessa	maalaisilta	vihanneksia,	etupäässä	"pomidooreja"	(tomaatteja),	joita	kansa	

näytti	yleisesti	käyttävän	leivän	särpimenä.	Kun	ajuri	oli	saanut	asiansa	toimitetuksi,	haimme	vai-

moni	ja	lapseni	asemalta	ja	lähdimme	kaupunkiin	asuntoa	etsimään.	Matkalla	kuulin	ajurilta,	että	

uudenaikainen	siisti	Astoria	hotelli	oli	hävitetty,	isäntä	vangittu	ja	talo	otettu	neuvostojen	tarpei-

siin.	Eurooppa	hotelli	kuului	kyllä	olevan	vielä	jäljellä,	mutta	aina	täpösen	täynnä	väkeä.	Lähdettiin	

siis	sopivia	matkustajakoteja	etsimään,	mutta	niistäkin	oli	suurin	osa	täynnä	matkustajia,	toiset	

taas	niin	siivottomia	ja	löyhkääviä,	ettei	tehnyt	mieli	ovesta	sisään	astua.	Lopuksi	löytyi	kuitenkin	

aivan	keskikaupungilta	siistin-puoleinen	matkustajakoti,	josta	saimme	pari	huonetta	seuruettam-

me	varten.	Kevyin	mielin	lahdin	nyt	asemalta	noutamaan	odottelevia	matkaseuralaisiamme	ja	ta-

varoita,	kiinnittäen	siinä	ajellessani	huomiota	kaupungin	ulkoasuun	ja	vilkkaaseen	sunnuntaiseen	

katuelämään.	Rauhattomuuksista	huolimatta	oli	Saratov	hyvin	säilynyt.	Valtakatujen	kauniit	länsi-

eurooppalaiset	talot	ja	liikepalatsit	olivat	ennallaan,	hävityksen	jälkiä	tuskin	huomasi	missaan.	En-
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tinen	saksalainen	puhtaus	ja	järjestys	(huomattava	osa	Saratovin	väestöstä	on	saksalaisia	kolonis-

teja,	jotka	nähtävästi	ovat	painaneet	länsimaisen	leimansa	tähän	sievään	Volgan	rantapenkereen	

rinteillä	lepäävään	sisä-	Venäjän	kaupunkiin),	puistot	vielä	joltisessakin	kunnossa	ja	runsas-

lukuisen	huvikävely-yleisön	joukossa	hämmästyttävän	paljon	hienosti	puettua	"porvaristoa".	Bol-

shevikkien	valtaa	olisi	tuskin	huomannutkaan,	ellei	punaisten	sotilaiden	runsaus	olisi	pistänyt	sil-

mään.	Ja	hekin	olivat	kaikki	saannollisissa	sotilaspuvuissa,	lakeissa	punaiset	emaljiset	tahtikokardit,	

manilla	rinnassa	erityiset	arvomerkit,	jopa	suuri	osa	nuorista	upseereista	niin	keikarimaisesti	puet-

tuja,	että	vakisinkin	joutui	kaiken	tämän	"porvarillisen"	komeiluhalun	nähdessään	-	epäilemään	

heidän	todellista	punaisuuttaan	ja	''luotettavaisuuttaan".	Sotilaiden	runsaus	johtui	muuten	siitä,	

että	Saratov	oli	tärkeänä	tukipaikkana	monille	rintamille	"vastavallankumouksellisia"	vastaan	poh-

joisessa,	idässä	ja	etelässä,	jonka	vuoksi	itse	kaupunginkin	kerrottiin	olevan	ympäriinsä	lujasti	lin-

noitetun.	

Jo	ensimmäisenä	paivana	saimme	kokea,	että	leipää	ei	saanut	vapaasti	ostaa	mistään	koko	kau-

pungissa,	tässä	entisen	vilja-alueen	keskuksessa.	Meidän	olisi	ollut	hankittava	ensin	kortit,	joiden	

puuhaaminen	olisi	kuulemma	vienyt	pari	kolme	päivää,	ja	kun	leipäevästä	-	varsinkin	korppuja	-	

olimme	varanneet	mukaan	runsaanpuoleisesti,	jätimme	koko	homman.	Kuullessamme,	ettei	veh-

näleipää	ollut	toivoakaan	saada	enää	tällä	puolen	Volgaa,	tuntui	oikein	harmittavan,	ettemme	ol-

leet	eräällä	pikkuasemalla	lähellä	Saratovia	ostaneet	enemmän	valkoista	leipää	("kalatshia''),	jota	

jotkut	saksalaiset	maanviljelijät	puolittain	salaisesti	siellä	möivät	huokeasta	hinnasta.	Muiden	ruo-

katarpeiden	suhteen	oli	ajurimme	puhunut	totta.	Niitä	löytyi	sangen	niukasti,	varsinkin	lihaa	ja	si-

lavaa	oli	vaikea	saada.	Torilta,	kun	sinne	aikaisin	meni,	sai	kyllä	perunoita,	joitakin	vihanneslajeja	

ja	pieniä	arvottomampia	kaloja.	Silliä,	sekä	savustettua	että	tavallista,	oli	sen	sijaan	runsaasti	kaik-

kialla.	Hinnat	huomattavasti	korkeampia	kuin	etelämmässä.	-	Hedelmistäkin	oli	puutetta,	sillä	

esim.	arbuuseja,	joita	Astrakaanissa	runsaasti	kaupattiin	kaduilla,	myytiin	täällä	vain	määrätyissä	

puodeissa	ja	yksi	kullekin	ostajalle,	joten	niitä	sai	vasta	pitkän	odotuksen	jälkeen,	mikäli	riitti.	

Hoitajatar-neito,	joka	toisinaan	matkan	varrella	sai	voittamattoman	herkutteluhalukohtauksen,	

jonotti	joskus	sitkeästi	täälläkin	arbuuseja	meille	jälkiruuaksi,	ja	kerran	hämmästytti	hän	seuruetta	

m.m.	kahdella	komealla	kukkakaalilla,	jotka	oli	etsinyt	kasiinsa	ties	mistä	saakka	kaupungin	ulko-

puolelta,	saatuaan	äkkinäisen	päähänpiston,	että	kukkakaalia	oli	hankittava	päivälliseksi	vaikka	

''kiven	silmästä''·		

-	Siistimpiä	ruokapaikkoja	oli	kaupungissa	aniharvoja,	mutta	ainakin	päivällistä	niissä	tarjottiin,	

kuitenkin	ilman	leipää.		
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Eräänä	päivänä	huomasivat	molemmat	seurueeseemme	kuuluvat	neidit,	että	heidän	kengänkor-

konsa	eivät	olleet	enää	niin	suorat,	kuin	Saratovin	tapaisessa	kaupungissa	voi	nuorilta	naisilta	vaa-

tia	ja	lähtivät	sen	vuoksi	lähimpään	keksimaansa	suutari-liikkeeseen.	Mestari	kun	ei	ollut	kotona,	

ryhdyttiin	asiasta	puhumaan	parille	työssäistuvalle	"sällille".	Siinä	selitellessä	tuli	sisään	vielä	kol-

maskin	työntekijä,	jolle	neitosemme	nyt	kuulivat	lausuttavan:	"Otappas	sinä	noi	tyttöjen	kengän-

korot	käsille,	kun	niillä	tuntuu	niin	kovasti	kiiru	olevan!"	Tämä	tuli	niin	selvällä	suomen	kielellä,	et-

tä	neitoset	päästivät	useita	huudahduksia	ihmeissään,	ennenkuin	tointuivat	kysymään	syytä	kuu-

lemaansa.	-	Suomesta	kun	ollaan	niin	suomea	puhutaan,	tuumivat	pojat	ja	kertoivat	keväällä	pu-

nakaarti-hommiin	sekaannuttuaan	joutuneensa	pakomatkalle	Pietariin,	josta	sitten	vetäytyivät	

talveksi	tänne	leipämaille	töihin	ja	nälkää	pakoon.	

	–	Kotiin	palattuaan	tiesivät	siis	neidit	kertoa	meille	useita	uutisia	kotimaasta,	vaikkeivät	tiedot	to-

sin	olleetkaan	tuoreita.		

	

Tuttua	touhua.		

Saratoviin	saavuttuani	kuulin	ilokseni,	että	täällä	oli	mahdollisuus	saada	hankituksi	lippuja	kan-

sainväliseen	makuuvaunuun,	joka	edelleenkin	kulki	Saratovin	ja	Moskovan	välillä.	Kun	tässä	vau-

nussa	kerrottiin	vieläkin	ylläpidettävän	hyvää	järjestystä,	päätimme	yrittää	suoraan	Moskovan	

kautta	Pietariin,	sillä	siten	voittaisimme	ainakin	kokonaisen	viikon	-	pitkään	Volga-matkaan	verra-

ten.	-	Nyt	oli	vain	ensin	hankittava	ne	siunatut	matkustusluvat,	joiden	vuoksi	Astrakaanissa	oli	ol-

lut	niin	toivoton	puuha	ja	juokseminen.		

Eräältä	sotilashenkilöltä	matkustuskodissa	sain	tietää	sen	"Komission"	osoitteen,	joka	matkustus-

lupia	myönsi.	Menin	aamulla	sinne,	jonotin	tarpeelliset	tunnit	ja	sain	sisäänpäästyäni	tietää,	että	

minun	ali	kaikkien	seurueen	jäsenten	puolesta	erikseen	jätettävä	kirjallinen	matkustusanomus,	

varustettuna	karttamerkeillä,	sekä	sitäpaitsi	-	ulkomaalaisena	-saatava	joku	todistus	kaupungin	

komendantin	kansliasta.	Tiedustellessani	jonottavilta	miestä,	joka	osaisi	anomukset	kaikin	puolin	

"laillisesti"	laatia,	kertoivat	toiset	olleensa	erään	kirjurin	luona,	joka	jossain	kahvilassa	sanottuja	

papereita	kyhäili,	toiset	taas	arvelivat,	ettei	sillä	väliä	olisi	miten	kukin	kirjoitti.	Varmuuden	vuoksi	

lahdin	neuvottua	kahvilaa	etsimään,	kävin	useammassakin	sillä	kadulla,	mutta	mitään	kirjuria	en	

löytänyt.	Muuan	sivistyneen	näköinen	mies	kehoitti	nyt	kääntymään	notariuksen	viraston	puoleen,	

arvellen	sieltä	apua	annettavan,	mutta	siellä	selitettiin,	että	heitä	oli	äskettäin	virallisesti	kielletty	

tällaisia	anomuksia	laatimasta,	joten	arvelivat	niitä	nykyään	laadittavan	komendantin	omassa	

kansliassa.	Kehoittivat	kuitenkin	ensin	hankkimaan	karttamerkit	valmiiksi,	niitä	saisi	jostain	Raha-	
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ja	pankkiasiain	komissariaatista.	Lahdin	edelleen	siis	etsimään,	saaden	matkalla	tietää,	että	joku	

sanotun	viraston	pikkukirjureista	mielellään	ansaitsi	sivutuloja	auttamalla	yleisöä	kaikenlaisissa	

kirjoitustöissä.		

–	Merkit	sain	ostetuksi,	mutta	kirjuri	ali	sattumalta	poissa	enkä	voinut	puolta	tuntia	kauemmin	

häntä	odottaa,	silla	ali	kiiruhdettava	etsimään	komendantin	virastoa,	ennenkuin	se	ehkä	suljettai-

siin.	Löysin	sinnekin	ja	olin	iloinen,	kun	en	jonotusta	ollut	huomannut.	Minut	ohjattiin	matkustus-

lupaosastoon	portista	sisään	ja	täällä	huomasin	iloni	ennenaikaiseksi	koko	pihamaa	ali	täynnä	tyy-

tymätöntä,	äänekästä	yleisöä,	joka	monituntisesta	odotuksesta	kiusaantuneena	moitti	bolshevis-

tista	virastojärjestelmää	tsaarinaikaistakin	huonommaksi	ja	pitkäveteisemmäksi.	–	Pihan	keskellä	

oli	paperimyymälä	komendantinvirastona,	josta	pitkän	odotuksen	jälkeen	sain	matkustusluvat.	

	

	

Matkaa	jatkamaan.		

Venäjän	suurimmissa	kaupungeissa	sai	ennen	aina	varata	matka-	ja	makuuvaunuliput	erikoisesta	

toimistosta	kaupungilla	("Gorodskaja	stantsija"	-	vastannee	matkailu-toimistoja)	ja	tällainen	oli	Sa-

ratovissa	yhä	edelleen	toiminnassa.	Kun	passien	saannin	jälkeisen	päivän	aamuna	kiirehdin	sinne,	

oli	pihamaalla	jo	kaksi	jonoa	odottamassa	ovien	avaamista,	II:n	ja	III:n	luokan	lippuja	varten	erik-

seen.	Siitä	huolimatta	onnistuin	saamaan	neljä	paikkaa	kansainvälisessä	makuuvaunussa	seuraa-
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van	päivän	junalle,	joten	voimme	nyt	rauhassa	ryhtyä	taas	matkavarusteluihin.	Matkustajakotiin	

tullessamme	oli	talon	emännöitsijä	salaperäisesti	useaan	kertaan	käynyt	meille	puhumassa,	että	

palveluväki	oli	hänelle	kovin	vihainen,	kun	meille,	joilla	oli	lapsia	mukana,	oli	vuokrattu	huoneet.	

Pelkäsivät	muka	saavansa	liikaa	vaivaa	lasten	vuoksi,	ja	sen	tähden	oli	emännän	lopuksi	täytynyt	

heille	ilmoittaa	meidän	olevan	hyvin	rikkaita	ulkomaalaisia,	joista	kaikille	talonväelle	olisi	luonnol-

lisesti	vain	hyötyä.	Oman	etumme	kannalta	ei	siis	auttanut	muu	kuin	vahvistaa	emännöitsijän	sa-

nat	todeksi	jakamalla	palvelusväelle	runsaanpuoleisesti	juomarahoja	etukäteen	-	ja	palautus	oli	

odotusten	mukainen.	Meitä	palveltiin	nyt	erikoisella	huomaavaisuudella,	jonka	osoittamisessa	

emännöitsijä	itse	-	tietysti	omaa	etuansa	ajatellen	-	oli	ensimmäinen,	niin	että	luulin	hänen	todella	

itsensä	uskovan	omaa	keksimaansa	valhetta.	-	Niinpä	nytkin	lähtövalmisteluissamme	oli	hän	meil-

le	kaikessa	apuna,	jopa	pyykit	saatiin	pestyiksi,	meitä	varustettiin	ja	juostiin	puodissa	ostoksilla.	

Molemmin	puolin	tyytyväisinä	lopulta	erotessamme	pyysi	emäntä	toistenkin	tulemaan,	jos	matka	

sinnepäin	sattuu.		

Asemalla	oli	järjestys	hyvä,	sotilasvahdit	hoitivat	täsmällisesti	tehtävänsä.	Kaikki	matkatavarat	tar-

kastettiin,	punnittiin	ja	veroitettiin,	osa	oli	pakosta	annettava	"pakaasiin",	silla	kutakin	lippua	koh-

ti	sai	vaunuun	ottaa	mukaan	vain	määrätyn	paljon	tavaraa.	Ketään	syrjäisiä	ei	laskettu	ainakaan	

känsäinväliseen	vaunuun,	joten	kukin	sai	rauhassa	pitää	paikkansa.	

–	Lähdimme	siis	Saratovista	verrattain	tyytyväisinä,	ilman	ikävämpiä	muistoja.	Tämä	olikin	ainoa	

kaupunki,	jossa	noin	ensi	silmäyksellä	ja	pintapuolisesti	elämää	katseltuna	kaikki	näytti	olevan	

suunnilleen	kuten	pitikin,	ellei	olisi	pakosta	joutunut	lähemmin	näkemään	virastojen	sotkuista	ja	

kykenemätöntä	toimintaa,	tai	huomannut	pientä	julistusta,	jonka	minäkin	vasta	lähtiessämme	

eräässä	patsaassa	keksin:	"Lääkäreiden,	jotka	asuvat	Saratovissa	tai	sen	piirissä,	on	kahdeksan	

vuorokauden	kuluessa	ilmoittauduttava	sota-asiain	komissariaattiin	uhalla,	että	heidät	muuten	

tavattaessa	ammutaan".		

Tämä	pieni,	komendantin	antama	julistus	oli	paljon	puhuva,	se	oli	kylliksi	peittämään	sen	näennäi-

sen	hiljaisuuden,	joka	väestön	keskuudessa	vallitsi.	Elämän	rauhallisuus	ei	johtunut	kansalaisten	

vapaudesta	ja	tyytyväisyydestä,	vaan	toivottomuudesta	ja	katsomuksesta	bolshevismin	punaisten	

herrojen	vainon	alla.	

	

Moskovan	kautta	Pietariin.		
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Virolaisia	matkaseuralaisiamme	emme	Saratovissa	olleet	enää	tavanneet.	Vielä	asemallakin	koetin	

heitä	vakijoukosta	katsella,	mutta	luultavasti	olivat	he	saaneet	matka-luvan	Volgalle	ja	pysyneet	

aikaisemmassa	suunnitelmassaan.	

Junan	lähdettyä	liikkeelle	aloimme	järjestää	oloamme	vaunussa	mahdollisimman	mukavaksi.	Enti-

seen	neljän	hengen	makuuosastoon	ali	nyt	myyty	kuusi	lippua,	joten	kun	meitä	suomalaisia	ali	

vain	neljä	aikuista,	saimme	pari	venäläistä	osastotovereiksemme.	Naista	ali	toinen	vanhanpuolei-

nen	saratovilainen	herrasmies,	matkalla	Moskovaan	hankkiakseen	itselleen	luvan	saadakseen	

matkustaa	Krimille	terveyttään	hoitamaan.	Jo	heti	aluksi	huomasimme	suureksi	mielipahaksemme	

hänen	olevan	keuhkotautisen	ja	sen	vuoksi	valitsimme	terveydellisistä	syistä	molemmat	ylävuo-

teet	oleskelupaikaksemme	jättäen	alhaalta	tilat	kummallekin	venäläiselle.		

Tämä	matka	-	Saratovista	Moskovaan	-	olisi	varmaankin	ollut	meille	hauska	ja	virkistävä,	jos	oli-

simme	muiden	matkustajien	tavoin	voineet	antautua	nauttimaan	vaunun	tarjoamasta	mukavuu-

desta	ja	katselemaan	seutuja	junan	kiitäessä	keski-Venäjän	rajattomien	viljavainioiden	läpi.	Nyt	

teki	onneton	keuhkotautinen	alituisella	raskaalla	yskimisellään	ja	siivottomalla	syljeskelemisellään	

olomme	vaunussa	niin	tympäisevän	vastenmieliseksi,	että	odotimme	kärsimättömyydellä	vain	

matkan	loppumista	ja	poispääsyä	tästä	saastaisesta	komerostamme,	jossa	ei	tahtonut	voida	liik-

kua	astumatta	mätäisiin	ysköksiin,	puhumattakaan	siitä,	mitä	tämä	iljettävä	siivo	vaikutti	ruokaha-

luun,	kun	sellaisessa	ympäristössä	piti	aterioida.		

–	Kotimaassa	olin	nähnyt	yksinkertaiseen	rahvaaseen	kuuluvien	keuhkotautisten	käyttävän	junas-

sa	matkustaessaan	sinistä	sylkipulloa	ja	pitävän	nenäliinaa	suun	edessä	yskiessään,	täällä	ei	sivis-

tyneellä	miehellä	ollut	aavistustakaan	siisteydestä	tai	velvollisuudesta	varovaisuuteen	muiden	

matkustajien	vuoksi.	-	Mutta	Venäjällähän	ei	mistään	saa	hämmästyä.		

Toinen	osastoomme	joutuneista	venäläisistä	ali	hyvinvoivan	näköinen	moskovalainen	liikemies,	

joka	ali	vain	pistäytynyt	Saratovissa	asioillaan	ja	tiesi	kertoa	yhtä	ja	toista	mielenkiintoista,	Mos-

kovan	elämästä.	Hän	kehoitti	meitä	-	mikäli	mahdollista	-	välttämään	pysähtymistä	Moskovassa,	

silla	oleskelu	siellä	oli	jo	monessa	suhteessa	vaikeampaa	kuin	Saratovissa.	Asuntopula	oli	suuri,	sil-

lä	Pietarista	ja	muualtakin	ali	levottomien	aikojen	kuluessa	muuttanut	kymmeniä	tuhansia	ihmisiä	

Moskovaan	sotaa,	koleraa	ja	nälkää	pakoon	ja	nyt	ali	annettu	määräys,	että	hotellit	ja	matkustaja-

kodit	saivat	ottaa	vastaan	vain	matkoilla	olevia	neuvostovallan	virkamiehiä	ja	edustajia,	joiden	

runsautta	todisti	m.m.	meidänkin	junassamme	oleva	suuri	II	luokan	vaunu	oli	varattu	vain	"dele-

gaatteja"	ja	.............	varten.		
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–	Leivän	ja	ruokatarpeiden	saanti	ali	hyvin	vaikeaa,	ajureilla	liikkuminen	ruokottoman	kallista	ja	

parhaillaan	suunnitellaan	lakiehdotusta,	joka	kieltäisi	raitiotievaunun	käytön	3:n	ja	4:n	"kategori-

an"	ihmisilta	(porvareilta).	Vallitsevan	nälän	vuoksi	pidettiin	täällä	joka	kohteessa	paljon	jyrkem-

min	kiinni	luokkajaosta	kuin	etelä-Venäjällä.	Työttömyys	Moskovassa	kasvoi	myös	päivä	päivältä,	

tuottaen	neuvostohallitukselle	huolta	ja	päänvaivaa,	vaikka	se	toiselta	puolen	suuresti	helpoitti	

miesten	saantia	punaiseen	armeijaan,	jossa	saatiin	ruokaa	vielä	monipuolisesti	ja	hyvää	rahapalk-

kaa.		

Oikeana	vaivana	Saratovin	-	Moskovan	radalla	olivat	tarkastukset	ja	matkatavara	etsinnät,	joita	

toimitettiin	tällä	matkalla	kokonaista	8	kertaa!	Meiltä	ei	mitään	otettu	pois,	mutta	paljon	oli	ju-

nassa	sellaisiakin,	jotka	menettivät,	sekä	tavaransa	että	vapautensa.	Eräälläkin	asemalla	kertyi	

poisotettuja	ruokatarpeita	kokonainen	kärryllinen.	Muutamat	pyylevät	naiset	muuttuivat	sangen	

kuihtuneiksi,	kun	heistä	oli	"liika	liha"	jauhopussien	muodossa	poistettu;	eräs	kiinalainen	"kuorit-

tiin"	kokonaan,	kun	keksittiin	hänellä	olleen	kaksinkertaisiksi	ommellut	alusvaatteet,	joiden	välys	

oli	täytetty	riisiryyneillä	monista	eväskoreista	vietiin	liiat	leipävarat	j.n.e.		

Keskellä	tätä	kylmää	bolshevistista	todellisuutta	oli	vaunussamme	sentään	romantiikkaakin,	jonon	

tapahtumat	ympärillä	eivät	näyttäneet	ollenkaan	häiritsevästi	vaikuttavan.	Iltapäivällä	astui	erääl-

lä	asemalla	junaan	nuori	hienosti	pukeutunut	neitonen,	jolle	eräs	nuorukainen	(nähtävästi	entinen	

upseeri),	esiteltyään	itsensä,	alkoi	heti	innokkaasti	pitää	seuraa.	Eväten	pian	kaikki	muut	lähelle	

pyrkivät	herrat.	Muutaman	minuutin	kuluttua	oli	seurustelu	harvinaisen	tuttavallista,	pari	tuntia	

myöhemmin	huomasivat	kaikki,	että	nuori	herra	käyttäytyi	kuin	korviaan	myöten	rakastunut,	ilta-

hämärissä	suudeltiin	vaunun	käytävässäkin	ja	Moskovaan	saapuessa	lahti	nuoripari	kulkemaan	ka-

sikoukkua	kuin	kihlautuneet	ainakin.	-	Venäläinen	vilkkaus	ja	tunteellisuus	olivat	muutamassa	

tunnissa	suorittaneet	sen,	mihin	muualla	useinkin	tarvitaan	kuukausia!		

Moskovaan	saavuimme	toisen	matkapäivän	iltana.	Makuuvaunut	eivät	enää,	kuten	ennen	kulke-

neet	suoraan	Pietariin,	joten	nyt	oli	hevosella	ajettava	kaupungin	läpi	Niko-lain	asemalle.	Kuvaa-

vaa	Moskovan	oloille	ole,	että	kantajat	asemalla	pyysivät	rahan	asemesta	leipää	palkakseen.	Juna-

sillan	päässä	olevalla	tarkastusportilla	oli	omituinen	järjestys:	Kantajat,	jotka	vaunusta	saakka	oli-

vat	tulleet	tavaroita	noutamaan,	eivät	uskaltaneet	olla	portin	lähettyvilläkään,	silla	oli	annettu	

määräys,	ettei	näitä	matkustajille	noin	tärkeitä	henkilöitä	saanut	junasillalla	olla,	vaan	sai	kukin	it-

se	kantaa	tavaransa.	Otin	siis	osan	matkalaukuistamme	siitä	mihin	kantajat	ne	olivat	jättäneet,	

vaan	päästyäni	portin	läpi	ei	minua	olisikaan	enää	päästetty	takaisin	loppuja	tavaroita	noutamaan.	

Huudoista	ja	sadatuksista	huolimatta	pujottauduin	kuitenkin	vastaantulevien	matkustajien	lomit-

se	takaisin	junasillalle	ja	toin	kuin	toinkin	loputkin	tavaroista	portin	ulkopuolelle,	jossa	entiset	kan-
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tajamme	jo	olivat	odottamassa,	ottaakseen	taas	tavarat	haltuunsa.	-		En	muuten	käsitä,	miksi	ei	

näitä	miehiä	jo	aikoja	sitten	oltu	hirtetty,	olivathan	he	selvästi	vallankumouksellisia,	jotka	säännöl-

lisesti	käyttivät	salateitä	sillalle	rikkomaan	bolshevistien	määräyksiä!	Vähemmästäkin	niskoittelus-

ta	rangaistiin	kuolemalla.	Olin	matkan	varrella	tottunut	korkeisiin	hintoihin	ja	kiskomisiin,	mutta	

sittenkin	tuntuivat	ajurien	taksat	Moskovassa	hämmästyttäviltä.	Pitkän	tinkimisen	jälkeen	saimme	

kaksi	ajuria	160	ruplalla	viemään	seurueemme	Nikolain	asemalle,	josta	juna	pari	tuntia	myöhem-

min	lahti	Pietariin.		

Paljon	emme	voineet	Moskovaa	tällä	läpiajolla	nähdä,	silla	jo	katuvalaistuksen	niukkuuskin	teki	

rakennusten	ja	katujen	katselun	vaikeaksi,	mutta	ainakin	entinen	loistelias	katuliikenne	näytti	

tyystin	kadonneen,	raitiovaunut	sen	sijaan	olivat	jos	mahdollista	entistakin	täydempiä.	Asemalla	

olivat	kaikki	laajat	käytävät,	odotus-	ja	ravintolahuoneet	pakaten	täynnä	väkeä,	arvioiden	noin	pa-

ri	tuhatta	henkeä.	Kaikki	nähtävästi	matkalla	Pietariin	päin.	Paikan	saanti	junaan	näytti	siis	toivot-

tomalta,	mutta	ryhdyin	kuitenkin	neuvottelemaan	erään	reippaan	ja	kohteliaan	kantajan	kanssa:	

–	Tulemme	suoraan	Saratovista	ja	olemme	matkalla	Pietariin.	Voitteko	auttaa	meitä	pääsemään	

junaan	kun	en	kasipakaasin	ja	pienen	lapsen	kanssa	ilman	apua	pärjää?	

–	Kyllä	olisi	parasta	odottaa	ja	tilata	huomenna	paikat	ylihuomiseen	junaan.	

–	Mutta	mistä	saamme	asunnon	niin	kauaksi	aikaa?	

–	Sitä	on	mahdotonta	tietää	nykyään.	

–	Ettekö	todellakaan	tiedä	mitään	keinoa	matkamme	jatkamiseksi	vielä	tanaan?	

–	Voisitte	pyytää	aseman	komendantin	lupaa	päästä	junaan	ilman	vuoroa.		

Kiiruhdin	komendantin	virastoon,	mutta	siellä	ali	mahdottomasti	väkeä	samalla	asialla,	että	oli	

epävarmaa	saisivatko	kaikki	vuoronumerotta	olevat	bolshevikeilta	etuoikeuslupaa.	Päätin	mennä	

takaisin	kantajamme	luo.		

–	Näyttää	aivan	mahdottomalta	päästä	mukaan	tänään.	Koettakaa	saada	tavaranne	säilytettäviksi,	

muuta	keinoa	ei	ole.		

Kantaja	mietti	hetken,	katsoi	minua	epäillen	ja	kuiskasi	sitten:		

–	Jos	ette	sääli	rahojanne	voisin	ehkä	koettaa	kuitenkin.	

–	Paljonko	tarvitsette?		

–	Vähintään	100	ruplaa	on	annettava	ainakin	kahdelle.	

–	Hyvä.	Tässä	on	ja	loput	saatte	junassa,	jos	onnistutte.		
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Kantaja	ryhtyi	kiireesti	toimimaan.	Jo	kasipakaasin	verotuksessa	ja	punnitsemisessa	hämmästytti	

hän	meitä	oveluudellaan.	Samoista	tavaroista,	joista	olimme	Saratovissa	saaneet	maksaa	yli	70	

ruplaa	ei	hän	maksanut	täyttä	20.	Ihmettelyyni,	mistä	tämä	suuri	ero	johtui,	lausui	hän	vain	nau-

rahtaen:	"Tuleehan	tämä	vaihto	teille	muutenkin	jo	kalliimmaksi".	Sain	kuitenkin	pian	tietää	seli-

tyksen	tähän	arvoitukseen.	Hyvin	tietäen,	että	vaunuun	astuessa	tarkastetaan	kasipakaasikuiteista	

pääasiallisesti	kollien	lukumäärä,	oli	kantaja	ottanut	kaksi	suurinta	kapsäkkiämme	tarkastuksesta	

pois	ja	laittanut	sen	sijaan	väliaikaisesti	kahdesta	kantoremmillä	neljä	myttyä,	joten	tavarain	lu-

kumäärä	pysyi	samana,	mutta	paino,	jonka	mukaan	maksu	otettiin,	väheni	mitattomaksi.		

En	ollut	tästä	suoranaisesta	petoksesta	ollenkaan	hyvilläni,	mutta	kantaja	selitti	lyhyesti,	että	hän	

oli	ottanut	asiat	hoitaakseen	ja	toimi	omalla	vastuullaan,	nyt	oli	myöhäistä	sitä	korjata.		

	

Tuskin	olimme	kiireessä	ehtineet	hieman	haukata	illallista	täpötäydessä	ravintolassa,	kun	kantaja	

taas	ilmaantui	sanomaan,	että	oli	hetki	käsissä	yrittää	junasillalle,	mutta	meidän	piti	muistaa	eh-

dottomasti	seurata	häntä!	Nyt	seuraava	puolituntinen	oli	minusta	hermostuttavinta,	kiusallinen	

osa	koko	matkastamme.	Kaikkien	ovien	ollessa	vielä	suljettuina	yleisöltä	kuljetti	kantajamme	mei-

dät	pakaasin	vastaanottohuoneeseen	ja	pienten	käytäväin	kautta	junasillalle,	päivystäjän	sattu-

malta	seistessä	selin	meihin.	Jo	ensimmäinen	vahtisotilas	sillalla	yritti	komentaa	meidät	takaisin,	

mutta	kantaja	selitti	röyhkeästi	meillä	olevan	erikoisluvan	ja	etsivämme	juuri	sitä	upseeria.	Pää-

simme	edelleen	epäilevien	silmäysten	seuraamina,	mutta	seuraavien	vahtien	luona	oli	taas	py-

sähdyttävä,	ja	niin	jatkui	kulkumme.	Monesti	näytti	silta,	kuin	eivät	mitkään	selitykset	auttaisi	ja	

kuitenkin	tulimme	lopuksi	määräpaikkaamme,	sille	kohdalle,	josta	junan	piti	Pietariin	lahtea.	
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Eräältä	portilta,	jonka	takana	seisoi	suuri	vakijoukko,	huomattiin	meidät	ja	siellä	nousi	sellainen	

melu,	että	oli	kiireesti	vetäydyttävä	syrjemmälle.	Melkein	samaan	aikaan	hyökkäsi	jostain	ovesta	

joukko	upseereita	ja	vahtisotilaita	sillalle	ryhtyen	kiireesti	työntämään	syrjään	niitä	harvoja,	jotka	

siellä	kanssamme	seisoivat.	Asemamiehetkin	komennettiin	pois	ja	meidät	kantajinemme	melkein	

heitettiin	lähimmästä	ovesta	sisään.	Luulin	jo,	että	olisimme	vangittuja,	mutta	kantaja	selitti	kai-

ken	johtuvan	siitä,	että	pari	korkeata	kansankomissaria	matkustaa	Pietariin,	ja	murha	yrityksen	

jälkeen	Leninia	vastaan	pelattiin	nyt	siinä	määrin,	ettei	ketään	saanut	olla	junasillalla	tällaisten	

herrain	astuessa	vaunuun.	-	Osoitettiin	siis	vallan	tsaarinaikaista	ihmisraakuutta!		

Olimme	nyt	nähtävästi	joutuneet	johonkin	pakaasin	vastaanottohuoneeseen	tiskin	sisäpuolelle,	

kun	sen	ulkopuolella	taas	seisoi	taaja	vakijoukko,	nähtävästi	odotellen	pääsyä	tätä	tietä	junasillalle.	

Ilmestymisemme	aitauksen	sisälle,	herätti	kiusallista	huomiota,	meitä	alettiin	vaatia	siirtymään	

toisten	odottajien	joukkoon.	Seurueemme	naiset	olivat	lasten	kanssa	perin	väsyneinä	istahtaneet	

jonkun	työntökärryn	laidalle	ja	toivossa,	että	heidän	sallitaan	siinä	odotella,	siirryin	minä	-	kanta-

jan	hätäisestä	kiellosta	huolimatta	-	väkijoukkoon.	Tämä	olikin	pelastuksemme,	yleisö	tyyntyi	ja	

niin	jäimme	jännittyneinä	odottamaan,	kunnes	ovet	avattiin.	Silloin	syöksyi	kantajamme	tavaroi-

neen	ensimmäisenä	ulos,	kiiruhti	vaunuun	ja	varasi	paikat.	Yleisessä	hämmingissä	pääsin	minäkin	

pian	toisten	luo	ja	niin	tulimme	lopuksi	äärettömässä	tungoksessa	-	ihmisjoukkojen	virratessa	sil-

lalle	joka	suunnalta	-	vaunuumme,	joka	muutamia	minuutteja	myöhemmin	oli	käytäviä	ja	portaita	

myöten	täynnä	sekä	väkeä	että	tavaraa.	Pienessä	neljän	hengen	osastossamme	oli	yhtyeensullou-

tuneina	11	henkeä	tavaroineen,	vaan	siitä	emme	nyt	piitanneet,	ilkeä	hermostuttava	jännitys	oli	

ohi	ja	kaikki	olimme	iloisia	tuntiessamme	olevamme	taas	junassa,	joka	nyt	vihdoin	veisi	meidät	

Pietariin	saakka.	-	Kantaja,	joka	oli	tehnyt	meille	suuren	palveluksen,	sai	saatavansa	liian	kanssa,	

jonka	hän	hyvin	oli	ansainnut.	Olisihan	parin	päivän	pakollinen	odotus	Moskovassa	tullut	maksa-

maan	meille	monta	vertaa	enemmän.	

Yön	nukuimme	kuka	minkinlaisessa	asennossa.	Lepo	virkisti	kuitenkin	kaikkia	ja	aamulla	teetä	juo-

dessa	aloimme	mielenkiinnolla	seurata	muutamien	venäläisten	innokasta	väittelyä	politiikasta.	

Keskustelun	aloitti	eräs	köyhästi	puettu	pietarilainen	nainen,	joka	rohkeasti	ja	kiivaasti	ryhtyi	bol-

shevismia	ja	kaikkea	sen	aiheuttamaa	kurjuutta	arvostelemaan.	Tällaista	julkista	"vastavallanku-

mouksellisuutta"	emme	olleet	Gurjevista	lähdettyämme	vielä	tavanneet,	mutta	sitäkin	ihmeelli-

semmältä	tuntui,	ettei	koko	osastossa	ollut	ketään,	joka	olisi	todenteolla	ryhtynyt	bolshevikeja	

puolustamaan.	Tosin	eräs	punainen	sotilas	yritteli	hieman	panna	vastaan,	mutta	monasti	tiukalle	

jouduttuaan	tunnusti	suoraan,	että	hänkin	on	taipunut	vallassa	olevan	bolshevismin	palvelukseen	

syystä,	että	katsoo	muiden	ryhmien	toivottoman	vastarinnan	vain	turhaan	pitkittävän	hirveätä	

keskinaista	murhaamista,	hävitystä	ja	sekasortoa,	jonka	aikana	kansa	ehtii	kuolla	nälkään	ja	kur-
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juuteen.	Hänkin	myönsi,	että	bolshevismin	tavoittelema	yhden	kansanluokan	hirmuvalta	toisten	

yli	ei	voi	tuottaa	ihmiskunnalle	onnea	ja	siunausta,	mutta	väitti	bolshevismin	voiton	olevan	Venä-

jällä	lyhimmän	tien	sisäiseen	rauhaan,	joka	nyt	oli	kansan	elinehto.		

Junan	oli	määrä	saapua	Pietariin	jo	aamupäivällä,	mutta	suuri	matkustajatulva,	tavaratarkastukset	

ym.	aiheuttivat	tavanmukaisen	monen	tunnin	myöhästymisen,	joten	vasta	iltahämärissä	tulimme	

perille.		

Melkein	vallaton	riemu	täytti	mielen	astuessamme	junasta	Pietarin	asemasillalle.	Tuntui	kuin	oli-

simme	hypähtäneet	kotimaan	kynnykselle,	josta	nyt	oli	vain	askel	sinne,	mihin	pitkien	kuukausien	

aikana	olimme	ikävöineet.	

	

	


