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Lukijalle
Johan August von Essenin (1815–1873) tarina Murhayö
Kauhajoella kertoo yhden talon, Ala-Knuuttilan ja sen asukkaiden, kovasta kohtalosta Suomen sodan koettelemuksissa
kesällä 1808. Sodan aikana Kauhajoella käytiin viisi varsinaista taistelua eri puolilla pitäjää ja 7.–8. heinäkuuta kauhajokelaiset talonpojat ryöstivät Harjankylässä venäläisten leipäkuormaston. Monet vaikutusvaltaisimmat kauhajokelaiset
olivat osoittaneet miehittäjille mieltään jo toukokuussa jättäytymällä pois valanvannontatilaisuudesta, jossa venäläiset
olivat vaatineet alamaista uskollisuutta valloittajia kohtaan.
Myös ruotsinkielisen rannikon sissiliikkeisiin pidettiin yhteyttä. Kauhajokelaisten niskuroinnista ja kuormaston ryöstöstä seurasi venäläisten ankara kosto ja hävitys.
Heinäkuun 10. päivän ja syyskuun alun välisenä aikana
venäläiset polttivat Kauhajoella 26 verotaloa, kahdeksan
torppaa ja kolme sotilastorppaa, kappalaisen ja lukkarin
virkatalot, kirkon ja tapulin. Ainakin 13 ihmistä surmattiin. Viisi suurehkoa siltaa revittiin hajalle ja suuri määrä
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irtaimistoa rikottiin tai varastettiin, viljapeltoja sotkettiin
ja karjaa teurastettiin. Kauhajoella oli 1808 vain 87 manttaaliin merkittyä taloa, joten lähes kolmannes talollisista
menetti rakennuksensa. Niistä yksi oli Johan Gustaf Inbergin isännöimä Ala-Knuuttila.
Venäläiset syyttivät Johan Gustaf Inbergiä osallisuudesta Harjankylässä tapahtuneeseen kuormaston ryöstöön,
Kauhajoen kapinaan. Pari päivää ryöstön jälkeen, sunnuntai-iltana 10. heinäkuuta 1808, venäläinen kasakkapartio
tunkeutui Ala-Knuuttilaan, jossa talon nuori isäntä Johan
Gustaf Inberg ja puolisonsa Helena Maria (o.s. Forsman)
sekä talon muu paikalla ollut väki joutui kovakouraiseen
käsittelyyn. Hävityksen jälkeen kasakat polttivat AlaKnuuttilan rakennukset.
Johan August von Essenin esikoisteos Kauhajoen murhayön tapahtumista perustuu pääosin kirjoittajan isotädin
Helena Maria Inbergin kertomukseen. Hengeltään Murhayö Kauhajoella noudattaa oman aikansa kirjallista ilmaisua, jossa traaginen hävitys verhotaan hehkeään romantiikkaan.
Helena Maria Inberg avioitui uudelleen 1811 Johan
Wegeliuksen kanssa. Jäätyään toistamiseen leskeksi hän
myi Ala-Knuuttilan veljelleen Zachris Forsmanille, jonka
poika Johan Forsman tuli puolisonsa Maria Elisabet Borgemanin kanssa isännöimään Ala-Knuuttilaa 1839. Leskenä
ollessaan Helena Maria Inberg vieraili Ruotsissa, jossa hän
tapasi myös Johan-veljensä tyttärenpojan Johan August
von Essenin ja kertoi tälle oman näkemyksensä murhayön
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tapahtumista. Alkuteos, nimimerkin –S–N, pikku kirjanen
Mordnatten i Kauhajoki, sann berättelse från sista ﬁnska
kriget ilmestyi Tukholmassa 1844.
Kauhajoen vanhimpiin kuuluva Knuuttilan talo oli
paikkakunnan varakkaimpia, ja se pantiin 2/3 manttaalin
verolle 1608. Isännät toimivat 1600-luvulla mm. lautamiehinä ja kirkonisäntinä. Vuosisadan lopulla Knuuttilan isännyys siirtyi vävyksi tulleelle Heikki Heikinpoika
Reinille, jonka venäläiset isonvihan vuosina tappoivat.
Hänen jälkeensä Knuuttilaa isännöivät nimismies Juho
Heikinpoika Rein sekä Juho Juhonpoika Rein, jonka tytär
Maria avioitui manttaalikomissaari Olof Inbergin kanssa.
Kihlakunnan henkikirjoittajana toiminut Olof Inberg oli
ruotsalaista kauppiassukua, ja hän omisti Ahlaisissa useita tiloja ja sahan. Knuuttilassa hän piti edeltäjiensä tavoin
mm. kestikievaria.
Olof ja Maria Inbergin lapsista kaksi jatkoi 1800-luvun
taitteessa halotun Knuuttilan isäntinä. Maaviskaali Jakob
Inberg rakensi muutaman sadan metrin päähän uuden YliKnuuttilan, ja Johan Gustaf Inberg sai Helena Mariansa
kanssa isännöitäväkseen vanhan Ala-Knuuttilan.
Murhayö Kauhajoella -kertomuksen huolellisen perussuomennoksen on tehnyt lehtori Kirsti Sironen. Käännöksessä
on pyritty säilyttämään 1840-luvun tyyli. Joitakin nykyajalle vieraita ilmaisuja sekä pitkiä ja monimutkaisia lauserakenteita on kuitenkin hellävaroin muokattu helpommin
luettavaan asuun. Sen ovat tehneet lehtori Irja Niinimäki ja
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FM Mari Taimisto. Kirjan vinjettikuvat ovat graaﬁkko Satu
Lusan ammattitaitoisia tulkintoja kunkin luvun sisällöstä.
Kauhajoki-Seura esittää suurkiitokset suomentajille, graaﬁkolle ja toimitustyössä mukana olleille sekä kaikille kirjan
julkaisemista tukeneille. Kotiseutuhengessä tehty työ lämmittää mieltä.
Toimituksen puolesta
toukokuussa 2008
Liisa Ruismäki
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Esipuhe
Viimeinen Suomen sota oli draama, joka sisälsi yleviä ja jaloja piirteitä, olisi romaani- ja novellikirjailijalle aiheistoltaan rikas, melkein tyhjentymätön kaivos. Vaadittaisiin vain
taitavan mestarin kättä löytämään ja kaivamaan esiin kaikki
se aarteisto, joka siihen kätkeytyy. Tuskin lienee syrjäisessä
maassa yhtään niin mitätöntä kolkkaa, ettei se olisi ollut jonkin sotatapahtuman näyttämönä tai todistajana. On runsain
mitoin tarinoita erityisestä sankaruudesta, jaloudesta ja itsensä uhraamisesta, samoin kuin suunnattomista kärsimyksistä ja tappioista. Hämmästyksen aihe on, että niin monet
sodan pyörteisiin joutuneet ovat kestäneet vaikeat ajat sydän
murtumatta.
Olisi erittäin toivottavaa, että Suomessa yhä useammat
niistä, joilla on kirjoittamisen lahja, haluaisivat osoittaa tälle maan historian veriselle mutta silti kiehtovalle episodille
enemmän huomiota. Toivoisimme, että joku Lönnrotin
tapaan väsymättömästi, uutterasti ja taitavasti haluaisi kansan keskuudesta merkitä muistiin ja koota hajalla olevat
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sankaritarinat, ennen kuin ne aikaa myöten katoavat ja
kuolevat.
Suomen sodan kokeneiden isien hurjat taistelut pro aris
et focis, kodin ja uskonnon puolesta, olisivat sen arvoiset,
että myös meidän jälkeemme tulevien sukupolvien soisi
tuntevan ne vaiheet. Oli rohkeita, melkein romanttisia uhkayrityksiä, jotka tuovat mieleen rakastetun keskiaikaisen
ritarikirjallisuuden. Nuo ajat poikkeavat syvästi meidän
aikamme arkisuudesta ja pikkusieluisuudesta. Kun lisäksi
tajuaa, että nämä taistelut käyneet ja näihin uhkayrityksiin
ryhtyneet olivat enimmäkseen tavallista kansaa, tapahtumilla on vieläkin suurempi arvo. Juuri tällainen rohkeus
ja vastuunotto on tunnusomaista suomalaiselle kansakunnalle.
Tämä tarina on tuolta ajalta. Se on yksi synkimpiä episodeja väkivallantekojen sarjassa – totuudenmukainen ja
traaginen kertomus erään perheen muutamasta kohtalokkaasta päivästä. Kirjoittaja on valinnut novellin muodon
keventääkseen esitystä ja tehdäkseen kertomuksesta elävämmän. Kaikki tapahtumat pienintä yksityiskohtaa myöten noudattavat kuitenkin uskollisesti silloisia vaiheita.
Kirjoittajalla on ollut autenttisuuden säilyttämiseksi hyvä
tuki: vielä elävän sankarittaren suullinen kertomus. Työn
arvostelu jääköön arvoisalle lukijalle, jos kohta kirjoittaja
uskaltaa toivoa hienovaraisuutta. Jos yleisö ottaa vastaan
tämän pienen työn jotensakin suopeasti ja kiinnostuneesti,
on kirjoittajan tarkoitus ollut vastedes tehdä julkiseksi vie-
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lä joitakin tapahtumia samalta ajalta, samoin kuin yksi tai
useampi pienempi tutkielma muista aiheista.

Pohjanmaan kaakkoisosassa, aivan Hämeen hiekkakankaiden rajalla, sijaitsee yksinäinen Kauhajoen kappeli. Tässä
kappeliseurakunnassa asui tasan 36 vuotta sitten tilallaan
Knuuttilassa aloitekykyinen, toimelias ja kunnon mies Inberg nuoren vaimonsa kanssa. Vaimo oli hiljainen, hurskas
ja lempeä. Muutaman pyssynmatkan päässä asui taas hänen veljensä nimismies Inberg. Koska Inberg oli työteliäs
ja aloitekykyinen, hänen onnistui pian luoda ympärilleen
viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Kaksikymmentä renkiä söi
joka päivä tilavassa keittiössä ja kaksitoista nopeata hevosta, lihavia kuin hirvet ja rohkeita kuin leijonat, tömisteli
tallissa. Hän oli pieni ruhtinas maillaan ja vietti onnellista
patriarkaalista elämää läheisten omaisten ympäröimänä ja
rakastamana ja onnellisten alamaisten kunnioittamana. Ei
yksi eikä kaksi vaan moni näistä, joiden päälaki jo on harmaantunut, puhuu vielä lämpimästi ja liikuttuneena siitä
isällisyydestä ja lempeydestä, jolla heidän sittemmin niin
onneton isäntänsä kohteli heitä. Hän on heidän sydämiinsä jättänyt kalliin ja unohtumattoman muiston, kestävämmän kuin ylväs graniittipaasi konsanaan.
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li rauhallinen ilta heinäkuun lopulla 1808.
Väsyneenä ja uupuneena päivän rasituksista ja
huolista palasi Inberg työväkensä luota mukavaan asuntoonsa, rakkaan vaimonsa ja pienen, vajaat kaksi
vuotta vanhan Johanneksen luo. Venäläiset ja sota olivat
sekä täällä syrjäisellä maaseudulla että myös asutummilla
seuduilla päivittäinen ja melkein ainoa puheenaihe. Joitakin päiviä sitten oli tullut tieto, että venäläiset eivät enää
olleet kovin kaukana Kauhajoelta, ja pelonsekaisin tuntein
odotettiin heidän mitä todennäköisimmin pian saapuvan.
Ei siksi ollut mikään ihme, että puolisoiden välinen keskustelu suuntautui tähän uhkaan.
”Tiedätkö Maria”, sanoi mies, ”kauhea ajatus on vallannut
minut, ajatus, joka pitkään on tehnyt oloni raskaaksi ja jota
vastaan järkeni turhaan yrittää taistella.”
”Mikä ajatus, rakas Gustaf?” kysyi vaimo samalla kun hän
hyväili hellästi miehen hiestä helmeileviä poskia.
”Mehän olemme onnellisia, oma Mariani, hyvin onnellisia,
eikö niin?” jatkoi mies tavattoman lempeällä äänellä.
Nukkuvaan poikaan kohdistuva äidin hellä katse ja suudelma miehen suulle oli vaimon ainoa vastaus.
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”No, hyvä Mariani, ihminen ei tavallaan ole koskaan onnettomampi kuin silloin, kun hän tuntee olevansa onnellisin. Jo pelkkä tietoisuus siitä, että tämä onni joskus katoaa,
myrkyttää sen ja katkeroittaa myös autuaimpia hetkiä.”
”Mutta rakas Gustaf, miksi puhut noin synkästi, miksi olet
itse kauhistunut ja synkkä?” kysyi vaimo levottomana.
”Niin, Maria, saat tietää synkän aavistukseni, jotta et olisi aivan valmistautumaton, jos se toteutuisi. Tiedät, että
tämän tilani kaksi omistajaa ennen minua, myös Johannimisiä, surmattiin armotta viimeisten Venäjää vastaan
käytyjen sotien aikana. Nyt on minun vuoroni, niin aavistan, ja kukaan ei voi hälventää sitä uskomusta. Jumala
päättäköön ja tehköön sen, minkä hän katsoo parhaaksi ja
se tapahtukoon autuaana hetkenä.” *)
”Voi Hyvä Jumala, Gustaf, kuinka voit luulla niin − ?
Eikö heidän keisarinsa, jonka väitetään olevan lempeä ja
ihmisiä rakastava mies, ole proklamaatiossaan turvannut
jokaisen Suomen kansalaisen elämän ja omaisuuden? Hänen käskyään heidän kai täytyy kuitenkin kunnioittaa,
vaikkakin kuuluvat olevan hurjanluontoisia. Mitä meidän
sitten pitäisi pelätä, kunhan me vain pysyttelemme vakaina
ja rauhanomaisina?”

*) Tämä perustuu historiatietoihin, se mitä aavistukseen tulee että se mikä koskee Knuuttilan
aikaisempia omistajia. Erikoisesti voidaan mainita, että kuusi Johan-nimistä henkilöä, yksi
toisensa jälkeen, ovat olleet tämän talon omistajia ja että useimpien elämä on päättynyt
tavalla tai toisella onnettomasti.
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”Niin, katsohan, siitä se riippuu. Mutta uskotko, että
kauhajokelaiset sallivat tilaisuuden mennä sivu suun, jos he
voivat aiheuttaa viholliselle kaikenlaista vahinkoa. Syvälle
juurtunut kansanviha Venäjää kohtaan on yhä olemassa ja
hehkuu suomalaisen sydämessä. Tätä vihaa ovat venäläiset
itse väkivaltaisuuksillaan edellisten sotien aikana sinne lietsoneet, ja vielä palaa se yhtä hehkuvana, yhtä lämpimänä.
Tämän vihan takia on pelättävä kaikkea. Saattaahan yksi
ainoa tunne varsinkin raa’an rahvaan keskuudessa tulla
hallitsevaksi ja muuttua hetkessä myrskyäväksi vimmaksi,
joka syrjäyttää järjen ja toimii vain hetken mielijohteesta.
Lyhyesti sanottuna: Luulen, että kauhajokelaiset pystyvät
tekemään mitä mielettömyyksiä tahansa, kunhan vain kerran pääsevät ryssiin käsiksi. Sen lisäksi tiedät myös, että
herrasväki saa venäläisten taktiikan mukaan aina vastata talonpoikien tyhmyyksistä. Tämä on se kokemus, jonka monet tapahtumat ovat näyttäneet toteen eri tahoilla, myös
tämän sodan aikana, ja se antaa minulle syyn pelätä pahinta. Mutta älkäämme enää puhuko tästä. Ihminen päättää,
Jumala säätää, ja Hän on meitä aina lähellä sekä myötäettä vastoinkäymisissä. Menkäämme nyt levolle!”
Vaieten ja kyyneliään pidättäen, suuret siniset silmät
punoittaen, sydän pamppaillen ja mieli keskustelusta kiihtyneenä vaimo kuitenkin noudatti miehen kehotusta, ja
molemmat puolisot antautuivat suloisen unen valtaan.
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lemme maininneet, että Inberg oli työteliäs
ja aikaansaapa mies. Sen ohella hän oli, mikä
merkitsee enemmän kuin mikään muu, kunnioitettu, jalo ja ihmisiä rakastava henkilö. Hän tiesi, kuinka
monia erilaisia kärsimyksiä joka päivä liittyy sotaan, ja hänen jalo sydämensä sai hänet siksi jo hyvissä ajoin ryhtymään kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka olivat hänen
vallassaan ja jotka saattoivat niin laajasti kuin mahdollista
poistaa ja estää hätää ja kurjuutta sillä paikkakunnalla, joka
oli hänen toiminta-alueensa. Hän päätti kuljetuttaa tulevaa tarvetta ajatellen koko joukon elintarvikkeita, kuten
jauhoja, leipää, viljaa, suolaa ym. syrjäisillä metsäseuduilla
oleviin torppiin ja mökkeihin. *)
Tulevaisuus osoitti, että siinä hän toimi aika huolehtivaisesti. Mutta ei tässä kylliksi. Aina kun hänelle tiedotettiin
jostakin vihollisen pahasta väkivallanteosta, hän ei empinyt

*) Suomalaisten tervametsä on tavallisesti kaukana asunnosta. Koska he usein viettävät koko
viikon metsässä, he pystyttävät sinne tilapäisiä tupia, hautasaunoja (toimituksen huomautus), tavallisesti tervahaudan lähelle.
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tulla oman henkensä uhalla paikalle ja kehottaa vihollista
inhimillisyyteen ja armeliaisuuteen, vetoamalla Aleksanterin proklamaatioon. Usein hänen siten onnistui suorastaan
ennalta ehkäistä pahoinpitely ja vääryys, tai siellä missä sellainen jo oli tehty, pakottaa väkivallantekijät korvaamaan
kärsimys, mikäli menetys oli korvattavissa. Vihollinen,
joka ei voinut eikä uskaltanut vastustaa proklamaatiota,
puolustautui silloin tavallisesti sillä, että hätä pakotti heidät keinolla millä hyvänsä hankkimaan välttämätöntä. Jotta heillä ei olisi ollut tätäkään tekosyytä, Inberg pystytti
kunnon elintarvikevaraston ja varasi sinne rahaa vastaan
ruokatavaroita ja kaikenlaisia muita tarvikkeita. Siten Inberg oli rohkeutensa, viisautensa ja ihmisrakkautensa takia
pelastava enkeli sille pienelle kolkalle, jonne hänen toimintapiirinsä ulottui. Hän esti, mikäli mahdollista, julmuuksia
ja pahoinpitelyjä, sekä kehotti maanviljelijöitä rauhallisuuteen ja myöntyväisyyteen, koska hän piti hulluutena, että
muutama tusina talonpoikaa rupeaisi vastarintaan suurta
armeijaa vastaan.
Oli olemassa niitäkin, jotka ajattelivat ja toimivat välinpitämättömämmin ja vähemmän kunniallisesti kuin hän.
Viimeisen Suomen sodan aikana rakkaus isänmaahan ja
vapauteen innosti monet liian pitkälle, ja tämän tunteen
johdattamana he sokeasti ryntäsivät matkaan ottamatta
koskaan viisautta neuvoksi, harkitsematta koskaan kulkemansa tien seurauksia. He saivat aikaan sokealla isänmaallisuudellaan onnettomuutta ja tuhoa sekä itselleen että
muille, tekemättä mitään sen asian hyväksi, jonka puolesta
he taistelivat.
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Me emme oikeastaan moiti heitä, näitä höyrypäitä. He
taistelivat vapauden puolesta, Suomen kansan olemassaolosta kansakuntana. He tunsivat, että Svean rakastetuinta
tytärtä oltiin irrottamassa rakkaasta äidinsylistä, ja kukapa
ei haluaisi taistella henkensä puolesta estääkseen tätä lapsenmurhaa! Ei, me emme moiti heitä, päinvastoin koko
jälkimaailman pitäisi kunnioittavasti paljastaa päänsä noiden sankareiden puolesta. Sitä me pahoittelemme, että viisaus ja isänmaallisuus eivät toimineet yhdessä.
Kuten muuallakin, niin oli myös Kauhajoella joitakin fanaattisia ryssänvihaajia ja vapaussankareita. Kerrottiin, että
venäläinen muonakuljetus pikapuoliin tulisi kulkemaan
Kauhajoen kautta. Enempää ei tarvittu saamaan hurjapäitä
liikkeelle ja pian he olivat innostaneet kaiken kansan. Kaikki olivat täynnä vihaa, kostonhimoa ja murhanhimoa, ja
verinen kuolemantuomio odotti sitä turvasaattuetta, joka
seurasi kuljetusta. Turhaan viisas Inberg varoitteli tekemästä tätä mieletöntä yritystä, turhaan hän todisteli heille, että
he eivät tuottaisi mitään hyötyä isänmaalle murhaamalla
pari tusinaa vihollista. Päinvastoin he veisivät itsensä ja
omaisensa väistämättömään turmioon, koska vihollinen ei
suinkaan jättäisi aikanaan vaatimatta veristä kostoa kaatuneitten veljiensä puolesta. ”Mitä!” huusivat monet äänet
talonpoikien joukosta. ”Olisimmeko sellaisia akkoja, että
antaisimme vihollisen kaikessa rauhassa kulkea kappelin
läpi, kun voisimme ehkäistä heidän mellastelunsa? Eikö
herra Knuuttila ole kuullut, kuinka miehekkäästi muut
pitäjät ovat toimineet? Eikö hiljattain kolme talonpoikaa
Närpiöstä puolustanut suuren sillan ylitystä, kun tulossa
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oli ainakin 30 kasakkaa? Siellä 12 kasakkaa kaatui luotisateeseen, ennen kuin he itse saivat surmansa*). Pitäisikö
kauhajokelaisten olla huonompia? Ei kiitos, ei.”
”Niin, kuolema ryssille, ryssät helvettiin, ne pitää teurastaa
kuin joutokarja, joka ikinen sorkka!” kaikui nyt sorisevan
talonpoikaisjoukon keskuudesta kaikilta suunnilta. ”Se
joka on toista mieltä, on ryssien ystävä!”
”Rakkaat ystävät ja naapurit”, jatkoi Inberg, kun puheen
sorina oli laantunut, ”teidän kaikkien pitäisi tietää, miten
kunnioittavasti suhtaudun teihin ja isänmaahan. Jumala on
minun todistajani, etten pitäisi tiukasti kiinni elämästäni,
jos uhrauksella olisi tarkoitus tuoda maalle ja kansalle jotakin etua. Mutta koska olen sitä mieltä, että sellaista ei voi
saavuttaa sillä tyhmänrohkealla yrityksellä, jota nyt suunnittelette, haluan säästää henkeni hetkeen, kun sitä paremmin tarvitaan. Julistan siksi avoimesti, että jos toteutatte
suunnitelmanne, minä aion vetäytyä turvaan enkä lainkaan
osallistua urotyöhönne. Te olette ilmaisseet ajatuksenne,
minä omani – olemme silti hyviä ystäviä. Jumala olkoon
kanssanne ja auttakoon teitä!” Näin sanoen hän jätti hälisevän kansanjoukon.

*) Historiatietojen mukaan.
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ällä välin venäläinen muonakuljetus oli tulossa Harja-nimisessä metsäkylässä, 1¼ peninkulmaa Knuuttilasta pohjoiseen. Talonpojat
olivat väijyksissä, ja kun kuljetus saapui tähän kylään, he
heittäytyivät vimmatulla raivolla kuormaston kimppuun.
Kiivas kahakka syntyi vihollisen ja talonpoikien välillä,
mutta pian jälkimmäiset veivät voiton. Turvasaattueen
päällikkö sekä useat muut surmattiin, neljä miestä vangittiin ja koko muonavarasto otettiin talteen hyvänä palkintona. Kauhunsekaisin tuntein Inberg tajusi talonpoikien
toiminnan seuraukset. Hän oli vakuuttunut siitä, että kun
kostoa joskus vaadittaisiin, syytön saisi kärsiä syyllisen
kanssa. Niinpä hän heti päätti lähteä perheineen turvaan.
Hän siirsi vaimon ja lapsen, koko palvelusväen ja tärkeimmän omaisuuden syrjäiseen metsätorppaan, joka sijaitsi
noin puoli peninkulmaa tilasta länteen päin. Vain vanha
piika jätettiin kotiin huolehtimaan talosta. Hän itse lähti
Ilmajoelle, pääkirkolle, saadakseen tietoja Ruotsin armeijan liikkeistä, olisiko jotain suojaa saatavissa siltä suunnalta, jos Kauhajoelle mahdollisesti hyökättäisiin.
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Seuranaan vain keskenkasvuinen renkipoika hän siis
lähti matkaan. Vain lyhyen matkan ajettuaan hän huomasi
suuren pölypilven ja pian sen jälkeen kasakkalauman, joka
hurjassa ravissa syöksyi suoraan häntä kohti. Hyvin tietäen, että hänellä ei ollut heiltä mitään hyvää odotettavissa,
hän poikkesi sivutielle toivoen, että hän siten pääsisi heistä.
Kun hän näki, että häntä seurattiin, ei hänellä ollut muuta
keinoa kuin jättää hevonen ja kärryt oman onnensa nojaan
ja yrittää pelastautua pakenemalla nopeasti metsän pimentoon. Paettuaan henkensä kaupalla metsiä ja soita myöten
pääsi hän vihdoin aivan nääntyneenä ja nälkiintyneenä siihen metsätorppaan, jonne oli aikaisemmin vienyt perheensä ja talonväkensä.
Vähemmän onnekas oli renkipoikaparka, joka oli isäntänsä seurassa. Hänet kasakat ottivat kiinni ilman pienintäkään vaikeutta ja alkoivat mitä ankarimmin kuulustella
häntä kuljetuksen ryöstöstä ja muusta. Kuulustelussa käytettiin sumeilematta maailmankuuluja kasakkapiiskoja.
Poika pakotettiin uhaten ja epäinhimillistä kohtelua käyttäen puhumaan valheita rakastetusta isännästään ja osoittamaan hänet osalliseksi kuljetuksen ryöstöön. Puolikuolleena kuolemantuskasta ja kovasta kidutuksesta poikaparka
raahautui sitten kotiin ja kertoi siellä kyynelten valuessa
pitkin poskia, että barbaarit pakottivat hänet tunnustukseen, joka oli aivan ristiriidassa totuuden kanssa.
Venäläisten politiikka ilmeni täällä samalla tavalla kuin
kaikkialla muuallakin. Vielä on elossa monia, jotka voivat
todistaa, että missä tahansa kansa nousi vastarintaan tai teki
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viholliselle jotakin haittaa, siellä sai aina joku kärsiä kansan
puolesta. Tavallisesti joku herrasväkeen kuuluva, varsinkin
papit, saivat sovitella, vaikka he kaikkialla kehottivat kansaa mielenmalttiin ja järkevyyteen eikä vastustamiseen, sillä
sellainen vain ärsytti vihollista uusiin väkivaltaisuuksiin.
Siitä lähtien kun pieksemällä saatu tunnustus oli lipsahtanut renkipojan huulilta, oli myös Inbergin tuho päätetty,
sillä kasakat raportoivat tietysti asianlaidan, ja verinen kosto oli tulossa. Toinen tapaus yhdistyi tähän ja lisäsi suuressa määrin sitä katkeruutta, jota vihollinen tunsi Inbergiä
kohtaan. Venäläinen alempi upseeri, joka oli majoitettu
Inbergin naapurustoon ja jota Inberg kohteli suurella ystävyydellä ja hyväntahtoisuudella, kävi usein vierailulla hänen talossaan. Tämä upseeri, tietämätön siitä, että Inberg
oli paennut talostaan, lähti eräänä päivänä tervehtimään
naapuriaan. Tämä tapahtui välittömästi muonakuljetuksen
ryöstön jälkeen. Hurja raivo, jonka vallassa talonpojat vielä
olivat, ei ollut ehtinyt laantua, ja onnettomuudeksi tämä
upseeri joutui heidän tielleen. He janosivat venäläistä verta
ja kävivät yksinäisen upseerin kimppuun pahoinpidellen
häntä, ja hänet olisi luultavasti murhattu, jos eivät Knuuttilaan jätetyn palvelijan rukoukset olisi pystyneet taltuttamaan heidän hurjaa raivoaan.
Näin olivat asiat, kun Ruotsin armeijan osasto tuli Kauhajoelle ja kävi Nummijärven kylässä vihollista vastaan
taistelun, jossa ruotsalaiset voittivat. Nyt alkoivat kaikki
jälleen hengittää vapaammin, ja pakolaiset metsätorpasta ja
erämailta uskaltautuivat taas kotikonnuille, heidän joukos-
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saan myös Inberg perheineen. Tuskin hän oli kotiutunut
uudelleen, kun ruotsalainen upseeri, eräs hänen vanha tuttavansa, tuli tervehtimään. Upseeri vakuutti, että venäläiset
tältä osin nyt olivat täysin lyötyjä ja että kauhajokelaiset
siten turvallisesti saattoivat ryhtyä tavallisiin puuhiin, koska heillä nyttemmin ei ollut mitään kummempaa pelättävänä vihollisten taholta. Kuultuaan nämä tiedot Inberg siis
nouti takaisin metsätorppaan viedyn irtaimen omaisuuden. Kaksitoista kärryä, joihin oli lastattu välttämättömin
omaisuus, oli jälleen lauantai-iltana hänen vaunuvajassaan.
Odotettiin vain maanantaiaamua, jotta voitaisiin ryhtyä
tavaroiden purkamiseen.
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unnuntai 31. heinäkuuta oli ihana, rauhallinen
ja aurinkoinen kesäpäivä. Runsaslukuisena kauhajokelainen rahvas lähti kirkkoon, osa kävellen, osa ajaen. Myös Inberg oli mukana. Rauha ja tyytyväisyys näkyi kaikkien kasvoilta ja jokainen aisti, että nyt hyvä
Jumala antaa auringon ja rauhan tulla ukkosen ja myrskyn
jälkeen. Kun Inberg vaimoineen oli tullut kirkosta kotiin,
huomasi vaimo, että mies hetkessä tuli aivan masentuneeksi ja alakuloiseksi.
”Mikä sinun on, Gustaf ”, hän kysyi, ”näytät levottomalta
ja huolestuneelta, etkö voi hyvin?”
”Oh, ei mitään, rakas Maria, sinä vain kuvittelet, voin erinomaisen hyvin. Tänään on vain niin painostava ilma, että
se tekee minut voimattomaksi. Mene sinä syömään päivällistä, minä en jaksa syödä, haluan käydä pitkäkseni toistaiseksi ja huolehtia Johanneksesta.”
Epäröivin katsein jätti vaimo miehensä ja meni katsomaan runsaslukuista palvelusväkeä.
Jäätyään yksin saattoi Inberg antautua vapaasti suurelle sieluntuskalleen, jonka valtaan hän oli joutunut. Kylmä

28

hiki helmeili suurina pisaroina pitkin otsaa ja poskia. Silmissä, jotka sanomattoman kaihomielisesti katsoivat onnellisen avioliiton ainoata rakasta hedelmää, kimaltelivat
suuret, turhaan peitellyt kyyneleet ja rinnasta kantautui
huokaus toisensa jälkeen, todistaen mitä kauheinta sisäistä
taistelua. Tässä tilassa vaimo yllätti hänet. Kauhuissaan hän
astui muutaman askeleen taaksepäin ja kysyi sitten pelästyneenä:
”Hyvä Jumala, Gustaf, mikä sinun on, sano, selitä!”
”Ei mikään. Ei mikään, hyvä Mariani”, hän vastasi, vaikka
kasvolihasten jännityksestä saattoi päätellä, kuinka kiihkeästi hän yritti hillitä itseään.
”Gustaf, Gustaf ”, jatkoi vaimo lievästi moittivaan sävyyn,
meni vuoteen luo, tarttui hänen käteensä ja katsoi häntä
syvään ja lämpimästi silmiin. ”Luuletko voivasi hämätä minua. Näenhän minä, että sinä kärsit suunnattomasti. Mitä
minä olen tehnyt, että en nyt, kuten aikaisemmin, saa jakaa kaikkea sinun kanssasi, iloa ja surua?”
Kauemmin Inberg ei pystynyt kestämään. Kouristuksenomaisesti hän puristi vaimonsa kättä, vei sen sydämensä
päälle ja sanoi:
”Voi Maria, minusta tuntuu hyvin pahalta, kun minun on
pakko sanoa tämä sinulle, mutta meidän täytyy pian erota,
hyvin pian.”
”Hyvä Jumalani, Gustaf, mitä puhetta tämä on? Mistä
tulee nyt jälleen tämä äkkinäinen raskasmielisyys?” kysyi
vaimo aivan suunniltaan miehen yhä lisääntyvästä synkästä
mielentilasta säikähtäneenä.
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”Muistathan Maria”, hän sanoi, samalla kun hän vei vaimonsa käden vuoron perään suulleen ja taas voimakkaasti
lyövän sydämensä kohdalle, ”muistathan, että minulla oli
joitakin viikkoja sitten kauhea ennakkotunne minua pian
lähestyvästä lopusta. Tämä tunne tarttui jälleen kaksinkertaisella voimalla, kun olin kotimatkalla kirkosta. Pian, pian
lyö minun viimeinen hetkeni. Jumala suokoon, että olen
siihen valmis.”
”Voi, Herra Jumala!” jatkoi rouva Maria, ja valtava kyynelten virta oli tukahduttaa hänen sanansa: ”Miksi sinä näin
pelästytät minut, Gustaf? Emmekö me nyt ole enemmän
kuin koskaan turvassa viholliselta? Etkö kuullut kapteeni
U:n*) itse sanovan, ettei meillä nyt pitkään aikaan ole mitään pelättävää? Miksi sinä aivan turhaan teet sekä itsesi
että minut levottomaksi?”
”U. on suunsoittaja eikä tiedä yhtään enemmän kuin sinä
ja minä, mitä vihollisella on mielessä. Usko minua! Ryssät
eivät ole unohtaneet mitä tapahtui Harjassa, ja ennemmin
tai myöhemmin he vaativat kostoa.”
Nyt pikku Johannes heräsi ja alkoi itkeä. Keskustelu
keskeytyi. Päivä kului, eikä Inbergin olo tullut yhtään
helpommaksi eikä rauhallisemmaksi. Kun oli aika mennä nukkumaan, ei hän halunnut riisua muuta kuin takin,

*) Ruotsin armeijan kapteeni Eerik Wilhelm Uggla, toimituksen huomautus
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heittäytyi sängyn päälle ja vajosi kuumeenomaiseen, vähän
väliä keskeytyneeseen uneen. Keskiyön paikkeilla hän säpsähti yhtäkkiä niin, että myös vaimo heräsi.
”Kuuletko jotakin, Maria?” hän sanoi epävarmalla äänellä
pidätellen hengitystään.
”Jumalani, mikä kumma hälinä ja meteli tuolla ulkona
on?” vastasi vaimo äärimmäisen pelästyneenä.
”Etkö kuule, etkö tunnista tuota barbaarista polotusta, jota
mikään ihmiskieli ei pysty jäljittelemään, etkö kuule, että
venäläisiä on pihalla?”
Tuskin hän oli tämän sanonut, kun eteisen ovea vasten
hyökättiin niin, että koko talo tärisi ja seuraavana hetkenä
kilisivät ikkunaruudut. Kaikki tämä tapahtui äänekkäästi
metelöiden, huutaen ja karjuen.
”Minun täytyy mennä ulos hillitsemään niitä, jos se on
mahdollista”, sanoi Inberg päättäväisesti ja nousi sängystä.
”Mitä he Herran tähden aikovat tehdä, Gustaf?” kysyi vaimo ja kietoi pyöreät, pehmeät käsivartensa hänen kaulaansa. ”Haluatko hylätä minut ja lapsesi? Jää sisään, ah, jää
tänne! Jos meidän täytyy kuolla, niin kuolkaamme yhdessä!”
”Ole järkevä, Maria”, mies jatkoi, ”eikös ole parempi, että
minä menen ulos ja yritän estää heitä, ennen kuin he tunkeutuvat talon sisään. Tuolla ulkona he ovat kuitenkin
päällystön silmien alla. Jos he pääsevät sisään, niin kukaan
ei enää voi hillitä heitä.” Näin sanoessaan hän irrottautui
pehmeästä halauksesta, painoi suudelman vaimon huulille
ja meni ulos.
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Kuin ärsytetyt koirat, jotka pitkään mutta turhaan ovat
seuranneet saalistansa, heittäytyivät kasakat kovien hyeenahuutojen kaikuessa yksin olevan, suojattoman miehen kimppuun. Vihlovina tunkeutuivat villit huudot yön
hiljaisuuden läpi sänkykamariin. ”Beslut och handling äro
ett hos qvinnan” (”Naisella päätös ja toiminta ovat yhtä”),
sanoo suuri runoilija. Kiireessä huolimattomasti päälle heitetty aamutakki harteillaan ja kevyt huivi kaulassa ryntäsi
epätoivoinen puoliso pikkulapsi käsivarrellaan ulos.
Kun hän pääsi eteisen ovelle, muuan upseeri esteli häntä. Lempeästi ja maanitellen hän pyysi vaimoa olemaan
panematta itseään alttiiksi villin joukon hillittömälle pahoinpitelylle. Vaimo ei kuullut eikä nähnyt. Kuin ärsytetty
tiikeriemo, jonka pennut oli ryöstetty, hän ryntäsi keskelle
raakalaisten villiä joukkoa ja huusi sydäntä särkevästi kerta
toisensa jälkeen: ”Gustaf, minun Gustaﬁni!” Mutta eivät
edes heikko, suojaton nainen ja pikkulapsi pystyneet hillitsemään kasakoiden raivoa. Päinvastoin hänet ympäröivät
pian tulkki ja muutama kasakka, jotka armoa tuntematta
raahasivat hänet pihamaalle. Siellä tulkki, se roisto, osoitteli ihmisruumista, jonka pää oli katkaistu silmiä myöten
ja joka muutoinkin oli surkeasti runneltu ja piiskattu, ja
häntä uhattiin samanlaisella kohtelulla. Naisen veri hyytyi
siitä, mitä hän näki. Hän päästi valitushuudon, kun hän
tunnisti tapetun miehen isäntärengiksi, talon parhaaksi,
uskollisimmaksi palvelijaksi.
Epätoivon voimalla hän murtautui vartijoiden ohi ja
kiiruhti kohti asuinrakennusta, josta luuli löytävänsä mie-
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hensä. Täällä kasakat jälleen piirittivät hänet ja sapeleillaan
sivaltelivat aamutakin pala palalta hänen yltään, ottivat
pois hänen kaulaliinansa eivätkä jättäneet hänen päälleen
muuta kuin paidan ja ohuen alushameen. Mutta heidän
piti vielä lisätä tällä paikalla kunniakkaita urotöitään. Siksi
he alkoivat nyt lyödä häntä kasakkapiiskoilla mitä säälimättömimmin, niin että hän puoleksi tajuttomana kaatui.
Silloin he jättivät hänet rauhaan. Samaan aikaan ryntäsivät
muut nälkäisten susien tavoin talon sisälle, missä he pian
tuhosivat kaiken. Tällä hävitysretkellä he kohtasivat vinttikamarissa rengin, jonka he aikoivat passittaa ikuisuuteen.
Renki olikin vain tainnoksissa, kun he arvelivat hänen jo
kuolleen, ja he jättivät hänet siihen. Sen sijaan he ottivat
vangiksi Inbergin iäkkään isän, komissaari Inbergin, joka
vaimonsa kanssa eli poikansa ja miniänsä luona, sekä kolme renkiä, jotka kaikki raahattiin aina Lapväärtin kirkolle.
Siellä vanha herra Olof ja yksi renki pääsivät jälleen vapauteen, mutta muut tapettiin.
Sen jälkeen kun kasakat olivat hävittäneet koko asuinrakennuksen, oli ulkorakennusten vuoro. Vaunuvajasta
löydettiin valmiiksi lastatut 12 ajoneuvoa, joissa oli hopeaa, kuparia, messinkiä, vuodevaatteita ja muuta kunnon
tavaraa. Kun nämä huomattiin, oli ilo ylimmillään, saatte
uskoa. ”Jej Bohu, dobri charaschå, hotchim charaschå!” ja
muita ryssänkielisiä huudahduksia purkautui esille tuuheiden partojen takaa taputusten ja kimeiden ilonhuutojen
säestyksellä. Ei oltu myöskään neuvottomia, miten jo valmiiksi lastatut kuormavaunut piti kuljettaa pois. Kasakat
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huomasivat pian rosvoamiseen tottuneina haan, jossa Inbergin kaikki hevoset kävivät laitumella. Oli vain muutaman minuutin työ ottaa sieltä 12 notkeaa hevosta, joista
useat olivat erinomaista rotua, valjastaa ne vaunujen eteen
ja lähteä liikkeelle kylläisinä ryöstelystä ja verenvuodatuksesta.
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äitten murha- ja kauhukohtauksien jälkeen, joista olemme pystyneet antamaan
vain kalpean kuvauksen, laskeutui paikalle
kuolemanhiljaisuus ja rauha. Kukin saattoi alkaa palauttaa
mieleen viime hetkien tapahtumia. Mitä mietti naisparka,
jonka jätimme tajuttomana makaamaan pihamaalle? Sitä
tuskin osaamme edes kuvitella.
Hänen ensimmäinen ajatuksensa, kun hän jälleen tuli
tajuihinsa, oli hänen miehensä, jonka kohtalosta hän vielä
oli täysin tietämätön. Hänen toinen ajatuksensa oli hänen
lapsensa. Tämän hän huomasi olevan vierellänsä ja ihmeellistä kyllä, aivan vahingoittumattomana, mutta missä oli
mies? Vaivalloisesti hän saattoi liikuttaa rikkiruoskittua
ruumistaan ja hoiperrella taloa kohti. Minkä näyn hän
kohtasikaan siellä! Talon portaitten edessä makasi rakastettu mies liikkumattomana ja elottomana, pölyn ja lian
peittämänä, kylpien veressään. Vaimo oli vähällä pyörtyä
uudestaan, mutta ajatus, että mies vielä mahdollisesti saatettaisiin herättää henkiin, ja hänen voimakas turmeltumaton luonteensa auttoivat häntä. Joittenkin renkien ja pii-
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kojen avulla, kun nämä jälleen olivat uskaltautuneet esiin
piilopaikoistaan, kannettiin Inberg huoneeseensa. Haavat
tutkittiin, puhdistettiin ja talonpoikaisukko, kappeliseurakunnan haavuri, sitoi ne. Lopulta Inberg tuli tajuihinsa.
Tutkimuksessa huomattiin, että koko ruumiissa oli ruskeankeltaisia muistoja kasakoiden piiskoista ja useita syviä
keihäänpistoja rinnan alla, niin että jopa – näin kerrotaan
– hengitysilmaa vuoti niistä ulos. Oikea käsivarsi oli hakattu lapaluuta myöten, niin että se vain juuri ja juuri oli yhteydessä muuhun ruumiiseen. Nämä olivat huomattavimmat vammat, puhumattakaan monista mitättömämmistä
ruhjeista.
Nyt olisi julmasti pahoinpidelty mies tarvinnut kaikkea
saatavissa olevaa hoitoa ja huolenpitoa, mutta tämä rauha,
joka seurasi verilöylyä, kesti vain lyhyen aikaa. Jo aamulla
tämän kauhean yön jälkeen kerrottiin, että vihollinen taas
alkoi lähestyä, minkä johdosta katsottiin järkevimmäksi
yrittää saada Inberg turvaan uusien hyökkäysten tieltä.
Ei ollut kovasti miettimisaikaa, joten tehtiin nopeasti
päätös piilottaa hänet toistaiseksi lähellä sijaitsevaan ruispeltoon, joka nyt oli täydessä kasvussa. Siellä rehevillä pelloilla hänen arveltiin voivan säästyä vainukoirilta. Kiireesti
kuljetettiin tarpeellisia sänkyvaatteita pellolle, ja Inberg,
jolla oli tavattoman voimakas ruumiinrakenne, raahautui
itse sinne omin voimin, huolimatta vaikeista haavoista ja
kärsimästään suuresta verenhukasta. Tällä välin muuan
torppari oli lähetetty Vaasaan noutamaan lääkäriä, mutta
koska vihollinen kulki ympäriinsä joka paikassa, oli torp-
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parin pakko palata takaisin tyhjin toimin, ennen kuin hän
edes oli ehtinyt suorittaa neljäsosan matkastaan.
Maaten taivasalla ilman mitään suojaa polttavilta auringonsäteiltä, ilman pienintäkään helpotusta yhä yltyviin
tuskiin, ilman kaikkea paitsi rakkaan puolison lempeästi
hoivaavaa kättä, kantoi Inberg järkähtämättä, alistuneesti
ja sielunvoimansa kooten kovat kärsimyksensä. Hän loi
väsyneet silmänsä kiitollisina ja täynnä rakkautta uskolliseen vaimoonsa. Välistä hän katsahti myös pientä poikaa,
joka iloisesti ja viattomasti istui ja jokelsi vanhan isoäidin
sylissä. Myös tämä, en tiedä minkä onnekkaan sattuman
ansiosta, säästyi raakalaisten pahoinpitelyltä. Nyt hän istui
kumarassa ja kolminkertaisen surun murtamana: miehensä
ja toisen poikansa takia, joka myös oli venäläisten vankina
ja joiden vaiheista hän ei tiennyt mitään, kuten myös rakkaan poikansa vuoksi, joka voimattomana ja kärsien makasi hänen vierellään vihreällä pellonpientareella. Kyyneleet
vierivät hiljalleen iän uurtamia poskia pitkin, ja hän istui
keinutellen lasta edestakaisin, pyyhkäisten silloin tällöin
ruudullisen pumpulikangashuivin reunalla itkettyneitä silmiään.
”Voi, kuinka kuumana aurinko paistaa tänään”, Inberg
sanoi väsyneellä äänellä ja keskeytti syvän hiljaisuuden,
joka vallitsi: ”Olisipa täällä vaikka puu, jonka alla voisi olla
varjossa.”
”Ei, ei edes se helpotus ole sinulle sallittu, Gustaf-parka”,
sanoi vaimo, ”mutta tässä minulla on verho, jonka hädissäni heitin olkapäälleni kun lähdimme tänne. Sen haluan
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levittää yllesi.” Ja niin hän asetteli miehensä päälle ainoan
peitteen, joka hänellä itsellään oli verhonaan. Lempeä riita
syntyi puolisoiden kesken, koska mies ei halunnut, että vaimo hänen vuokseen luopuisi ainoasta vaatteestaan, mutta
hänen täytyi lopulta mukautua.
Hetken kuluttua hän nosti taas päätään, katsoi ympärilleen ja sanoi:
”Ei sinulla, Maria, taida olla vettä täällä. Minulla on polttava jano ja minun pitäisi vilvoittaa kuivaa kurkkuani.”
”Ei ole, Jumala armahtakoon, ei pisaraakaan vettä minulla
ole sinulle, mutta voin mennä hakemaan sitä.”
”Ei, Maria, istuhan minun vierelläni. Eikö sinulla ole ketään muuta, jonka voisit lähettää?”
”Täällä ei ole ketään muuta kuin vanha anoppi ja minä.
Kukaan työväestä ei uskaltanut jäädä luoksemme, he ovat
kaikki paenneet metsään.”
”No niin”, sanoi Inberg, ”Jumalalle kiitos, että minulla kuitenkin on teidät täällä. Minullahan on kuitenkin luonani
rakkaimpani: sinut, minun oma uskollinen Mariani, pieni
Johannekseni ja minun hyvä, kunnon äitini. Vielä minä en
ole onneton.”
”Jää sinä, Maria, Gustaﬁn luo, minä menen hakemaan vettä”, sanoi vanha äiti ja yritti nousta ylös.
”Ei, hyvä anoppi, anna minun mennä, minä olen nuorempi ja voin nopeammin palata takaisin. Sitä paitsi Johannes
on nukahtanut niin suloisesti isoäidin käsivarrelle, olisi sääli herättää häntä. Minä tulen pian takaisin.”
Ojaa pitkin hän hiipi pellon alapuolella olevalle joel-
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le, mutta hänellä ei ollut muuta millä kantaa vettä kuin
vanhat kenkänsä, jotka hän aamulla kiireessä oli pannut
jalkaansa. Kenkä täynnä vettä kummassakin kädessä hän
hiipi yhtä varovaisesti takaisin, taitavasti tasapainotellen,
vaikka milloin terävä kivi, milloin polttava nokkonen tai
kuiva oksa haavoitti paljaita jalkoja. Kiitollisin katsein mies
vastaanotti vilvoittavan juoman ja vaipui sen jälkeen kevyeen uneen.
Tämän ajan halusi lannistumaton, myös omista kivuista
kärsivä vaimo käyttää tilannetta harkiten. Hän päätti mennä lankonsa tilalle, joka sijaitsi vain kahdeksasosa peninkulmaa heidän omasta talostaan, ottaakseen selvää, voisiko
hänen miehensä olla turvassa siellä. Hän ajatteli pyytää
talonväkeä auttamaan kantamisessa, sillä Inberg itse oli jo
niin väsynyt ja heikko, ettei hän pystynyt liikahtamaankaan paikastaan. Lanko ei itse olisi kotona, sillä 14 päivää
hän oli ollut vankeudessa, mutta vaimo odotti apua talonväeltä. Jottei edestakaisin vaelteleva vihollinen huomaisi,
vaimo hiipi hiljaa ja varovaisesti pitkin joenrantaa. Kun
hän lähestyi lankonsa taloa, hän huomasi kauhukseen sen
olevan täynnä kasakoita, jotka juuri rikkoivat ovia ja ikkunoita, pahoinpitelivät, hävittivät ja ryöstelivät. Täältä ei siis
voinut odottaa mitään apua, ja pelastaakseen itsensä hänen
oli pakko heittäytyä ison nokkospensaan taakse, jossa hän
joutui viettämään muutamia piinallisia tunteja.
Kun tilanne hieman rauhoittui, hän uskaltautui jälleen
liikkeelle ja onnistui pääsemään yhteen torppaan, joka sijaitsi kahdeksasosapeninkulmaa talosta. Kaikeksi onneksi
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hän tapasi torpparin, joka seisoi talon nurkan takana ja
tarkkaili vihollisen liikkeitä. Vaimo esitti asiansa ja toivoi
saavansa miehensä johonkin turvaan, mutta koska torppari oli ainoa elossa oleva koko talossa, hän ei yksin voinut
tehdä mitään. Ainoa asia, mitä hän saattoi tehdä, oli, että
hän antoi vaimolle vanhan kaulahuivin. Sillä tämä saattoi
suojata itseään, olihan hänellä paidan lisäksi vain alushame
yllään.
Kuitenkin hän pääsi nyt kulkemaan eteenpäin, neljännespeninkulmaa kauempana olevaan yksinäiseen metsätorppaan. Siellä hän tapasi useita pakolaisia ja lupasi antaa
10 ruplaa jokaiselle miehelle, joka olisi halukas auttamaan
Inbergin siirtämisessä pellolta tähän torppaan. Sen hän
katsoi syrjäisyyden ansiosta olevan varmin turvapaikka, jonka he tällä hetkellä saattoivat saada. Neljä riuskaa
miestä ilmoittautuikin halukkaiksi ilman mitään maksua
noutamaan pellolta kaikkien rakastaman miehen. He lähtivät matkaan. Vaimo saatiin jäämään torppaan lepäämään,
mikä oli hyvin tarpeellista kaikkien näiden suunnattomien ruumiinponnistusten, mielenjärkytyksien ja menetysten jälkeen. Mutta ei kestänyt kauan, ennen kuin ne neljä
miestä allapäin ja masentuneina palasivat selittäen, että oli
sula mahdottomuus päästä eteenpäin kasakoiden vuoksi:
heitä oli seudulla hajaantuneina joka suuntaan.
Onneton puoliso joutui taas epätoivon valtaan ja halusi
yksin lähteä matkaan, mutta hyvää tarkoittavat torpparit
ja heidän vaimonsa saivat hänet estetyksi melkein väkivalloin.
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Hän kulki tuvassa hetken levottomana edestakaisin, kykenemättä istuutumaan tai lepäämään, vaikka se olisi ollut
kovin tarpeellista. Kohta hän kuuli vanhan ukon, joka istui
porraskivellä piipunnysä suussaan ja silmiä kädellään varjostaen, sanovan ympärillä oleville: ”Näettekö, hyvät ystävät, savun tuolla? Mistä luulette sen tulevan?”
”Herra Jumala minua varjelkoon”, sanoi nuori tyttö ja löi
hämmästyksestä kädet yhteen, ”se on varmaan Knuuttila,
mikä palaa.”
Kun rouva Maria kuuli tämän, hän pysähtyi ja katsoi
samaan suuntaan:
”Niin, hyvät ystävät, niin se on. He ovat surmanneet minun mieheni ja ryövänneet talomme, niin ettei ole naulaakaan seinässä, ja vielä he tuhoavat loputkin polttamalla.
Mitähän he mahtavat seuraavaksi keksiä?” Hän puhui sillä
kylmällä katkeruudella, jonka liika kärsimys usein saa aikaan.
”Niin, niin”, puuttui vanha ukko puheeseen, ”he eivät ole
isistään huonontuneet, sen huomaa kyllä. Mehän tiedämme kaikki, kuinka nämä isonvihan aikana murhasivat ja pahoinpitelivät odottavia naisia, häpäisivät muita, ruoskivat
kuoliaaksi voimattomia ukkoja ja naisia, seivästivät vauvoja
aidanseipäisiin, paistoivat ihmisiä elävältä ja niin edelleen.
Kaiketi nämäkin saavat jotain kunniakasta aikaan.”
”Mutta”, muuan nainen sanoi joukosta, ”kansahan sanoo,
että heidän kuninkaansa eli keisarinsa tai miksi häntä kutsutaankin, kuuluu olevan hyvä ja ihmisystävällinen herra.
Hän nimenomaan on kieltänyt heitä käyttämästä julmuut-
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ta ja väkivaltaa. Se kuuluu olevan aivan totta, sillä lukkari
on nähnyt sen painettuna, vaikka hän ei osannutkaan lukea niitä kummallisia koukeroita.”
”Niin niin, rakas lapsi”, jatkoi vanha ukko, ”kaiken tuon
haluan mielelläni uskoa. Mutta heidän laitansa on täsmälleen kuin tiikerien, joista pastori kertoi yksissä häissä. Ne
kuuluvat olevan hyvin villejä ja julmia eläimiä, ne. Nälkään
näännyttämällä ja pieksemällä niitä voidaan kesyttää, niin
että ne ryömivät isäntänsä jalkojen juureen kuin kuuliainen
koira. Mutta kun ne vain näkevät tai maistavat verta, silloin
järki ja ymmärrys häviää, silloin ne ryntäävät matkaan, silloin herää niiden villi mielentila uudestaan, ja silloin ne viis
veisaavat isännästään, houkutelkoonpa tai huutakoonpa hän
kuinka paljon tahansa. Juuri niin, rakas ystävä, on myös ryssän laita. Uskonhan minä, että keisari haluaa, ettei viatonta
verta vuodatettaisi eikä rauhallisille ihmisille tuotettaisi vahinkoa ja vääryyttä. Mutta luuletko, että hänessä on miestä
pitämään ne lupaukset?” − Näin väki jatkoi pitkään puhumistaan, ihmettelemistään ja neuvottelemistaan sillä aikaa,
kun rouvaparka vähän pystyi lepäämään tuvassa.
Kaikesta kalvavasta levottomuudesta ja tuskasta huolimatta hän ei voinut kuitenkaan ennen kuin vasta seuraavana aamuna eli tiistaina lähteä torpasta avuksi lupautuneiden
neljän miehen saattamana. Onnekkaasti ja huomaamatta
he olivat jo taivaltaneet suurimman osan matkasta, kun he
pitkän matkan päästä huomasivat kaksi punaisiin pukeutunutta hahmoa, jotka korkealta paikalta näyttivät tarkkailevan heitä. Heidän aikaisempi kiihtynyt mielikuvituksensa
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varusti pian nämä henkilöt parralla, sapelilla, pistooleilla,
keihäillä ja kaikella mikä kuuluu täydelliseen kasakkavarustukseen, ja seuraus oli se, että he kaikki lähtivät pakoon.
Näiden kasakoiden suhteen ei kuitenkaan ollut sen kummempaa pelättävää, sillä he olivat kaksi talon piikaa, todella pukeutuneina punaisin vaatteisiin. He olivat kiivenneet
katolle saadakseen paremman yleiskuvan seudusta.
Paon aikana rouva Maria oli kuitenkin joutunut erilleen
miehistä ja harhaili nyt yksin metsän halki kuin takaa ajettu kauris. Kuljettuaan ristiin rastiin tietämättä, missä oli,
hän oli yhtäkkiä savuavien raunioiden luona. Mustat savupiiput kohottautuivat tuhkasta kauheina ja synkkinä, kuin
haamu omalla haudalla. Hän rauhoittui, katseli ympärilleen ja luuli tuntevansa paikan. Se oli – hänen oma kotinsa,
kodikas, hyvin rakennettu Knuuttila, joka kaikkine makasiineineen, ulkorakennuksineen ja muine rakennuksineen
oli muuttunut savuavaksi sorakasaksi. Jälleen iski epätoivon peto kyntensä syvemmälle hänen jo haavoittuneeseen
sydämeensä.
Niin raskaasti kuin tämäkin näky järkytti häntä, oli
kuitenkin vain yksi ajatus koko ajan elävänä hänen mielessään, yksi ajatus, jonka tieltä kaikki muut tunteet ja
kiinnostukset saivat väistyä: miehen hätä ja mahdollisuus
hänen pelastamiseensa. Siispä hän pysähtyi vain hetkeksi
savuavien sorakasojen luo, loi niihin hämmentyneen pikaisen silmäyksen ja kiiruhti jälleen eteenpäin, kohti peltoa,
jossa hänen miehensä oli piiloutuneena. Mutta koska hän
oli melkein tolaltaan yön valvomisesta, sieluntuskasta, nä-
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lästä ja suunnattomista ponnisteluista, hänen oli mahdotonta löytää oikeaa sarkaa. Kaiken kukkuraksi näyttäytyi
jälleen kasakkoja, minkä vuoksi hänen oli jälleen pakko
paeta. Nyt hän kääntyi kuitenkin vastakkaiseen suuntaan,
itään päin, ja harhaili kauan tietämättä missä oli, kunnes
hän vihdoin tapasi torpparin, jonka hänen anoppinsa oli
lähettänyt häntä etsimään. Vaimo seurasi miestä lähellä
olevaan metsätorppaan, jossa anoppi odotti häntä. Täältä
oli kuitenkin jo toista kertaa lähetetty neljä talon torpparia
hakemaan isäntää, ja kun rouva Maria ilmaisi hämmennyksensä anopin nähdessään, tämä kertoi samalla odottavansa miesten paluuta.
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”

ian sen jälkeen kun sinä olit jättänyt meidät, rakas lapseni”, aloitti vanha anoppi, ”alkoi pieni
Johannes itkeä äänekkäästi ja voivotella, huusi
äitiä ja valitteli nälkäänsä, lapsiraukka. Voit uskoa mihin
hätään jouduin: mitä minun piti tehdä? Turhaan yritin lohduttaa Johannesta vakuuttamalla, että tulisit takaisin ruoan
kanssa, turhaan lepertelin hänen kanssaan, poimin kukkia
hänelle ja keinuttelin häntä polvillani. Mikään ei auttanut,
hän vaikeni hetkeksi, mutta itki sitten yhä kovempaa. Mitä
minun ihmisparan olisi pitänyt tehdä, sanon vain? Jos jäisin paikalle, lapsen itku ehdottomasti herättäisi kasakoiden
huomion ja houkuttelisi ne sinne, ja silloin kaikkien meidän tuho olisi selvä. Jos taas lähtisin pois, niin Gustaf, minun onneton poikaraukkani, jäisi siinä tapauksessa sinne
aivan avuttomana ja yksinäisenä. Hänellä itsellään ei ollut
niin paljon voimia jäljellä, että olisi edes voinut karkottaa
pois kärpäsen, vielä vähemmän jotain muuta. Haluan kertoa kaiken sinulle, rakas Maria, aivan yksityiskohtaisesti,
aivan niin kuin se oli.”
Kun Johannes itki ja valitteli, niin Gustaf heräsi.
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”Maria!” hän sanoi raukeana ja tuskin kuuluvalla äänellä.
”Maria ei ole täällä”, minä sanoin, ”mitä haluat?”
”Missä Maria on?” hän kysyi kiivaasti.
”Hän meni Jakobin (Inbergin veljen) taloon sillä aikaa kun
sinä nukuit, ottaakseen selvää, oliko tarpeeksi rauhallista
viedä sinut sinne, veikkonen.”
”Tuleeko hän pian takaisin, äiti?” hän kysyi.
”Kyllä, rakas lapsi, kyllä varmasti”, sanoin. ”Miten voit?”
”Olen voimaton ja heikko, minulla on paljon kuumetta
ja vaikeita tuskia. Aikani rientää, rakas äiti. Minulla ei ole
enää paljon aikaa jäljellä.”
”Älä sano niin, rakas Gustaf, vielä voi Jumala tulla auttamaan.”
”Niin, sielun puolesta, äiti, mutta ei mitä tulee ruumiiseen,
se on lopussa, sen tunnen hyvin. Siksi ei kannata myöskään
se, että äiti yrittää antaa minulle toivoa. Parempi on, että
me puhumme jotain rakentavaa hengellisessä mielessä”,
hän sanoi.
”Niin, rakas lapsi, haluan mielelläni tehdä niin, jos sinä
haluat.”
Sen jälkeen aloin lukea ääneen muistista hänelle joitakin kuningas Davidin katekismuspsalmeja ja pyhien evankelistojen ja koko pyhän kirjan säkeitä, niin hyvin kuin
yksinkertaisuudessani ymmärsin. Tämä näytti rauhoittavan häntä paljon. Sen jälkeen hän vaipui syvään, palavaan
rukoukseen ja rukoili Jumalaa, että Hän armollisesti vapahtaisi hänen sieluparkansa. Sitten Johannes alkoi jälleen
valitella ja itkeä. Gustaf arveli, että oli parasta, jos meni-
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sin pois lapsen kanssa, koska viimeinen villitys muuten
saattaisi olla pahempi kuin edellinen. Niinpä lähdin pois,
Jumalan nimessä, Johannes käsivarrellani, luottaen hyvän
Jumalan suojeluun ja huutaen Häntä apuun hiljaa kyynelehtien, että hän lähettäisi hyvät enkelinsä pitämään huolta
Gustaf-parastamme.
Olin surusta ja yövalvomisesta väsynyt ja heikko naisparka enkä jaksanut kävellä pitkää matkaa kerrallaan. Kun
olin päässyt pellon aidan luo, nojauduin sitä vastaan levätäkseni vähän ja katselin surullisin silmin taakseni siihen
sarkaan, missä Gustaf makasi. Voitko kuvitella kauhuani
ja järkytystäni, kun yhtäkkiä huomasin, että kuolonenkelit, kasakat, ratsastivat pitkin poikin koko peltoa? Ellei
Herramme olisi antanut minulle ihmeellistä voimaa juuri
sinä hetkenä, niin olisin varmasti tuupertunut tajuttomana maahan. Heikoilla silmilläni en pystynyt selvästi erottamaan, ratsastivatko he myös sen saran läpi, jossa Gustaf
oli, mutta niin minusta melkein tuntui. Mitä saatoin tässä
tehdä? Takaisin paluu ei olisi auttanut häntä vähääkään,
mutta varmaan saanut aikaan minun ja lapsen kivuliaan ja
varman kuoleman.
Tuhat nuolta sydämessäni jatkoin siis matkaani ja tulin
lopulta aivan uupuneena joidenkin metsätorppien luo. Silloin olin kai kävellyt runsaan puolen peninkulmaa, arvelin. Torpissa ei ollut yhtäkään elävää olentoa, kaikki olivat
paenneet syvemmälle metsään. Minun kuitenkin onnistui
päästä sisään yhteen niistä. Sieltä löysin maitopytyn, ja
kun Johannes sai nähdä sen, hän kiljui riemusta ja taputti

49

pieniä käsiään. Söimme ahneesti ja Jumalalle kiitollisina,
me molemmat, sillä nyt oli jo kulunut yli vuorokausi siitä,
kun olimme nauttineet mitään ravintoa. Sen jälkeen kun
olimme levänneet yön lattialle levitetyn olkilyhteen päällä,
lähdimme jälleen varhain aamulla tähän suuntaan, koska
tiesin, että Gustaf oli lähettänyt ruokavarastoja tänne.
Sitten lähetin torpparin etsimään sinua ja neljä muuta
miestä noutamaan Gustaﬁn.”
Vihlovin sydämin Maria kuunteli anoppinsa kertomusta ja kertoi nyt vuorostaan, mitä hänelle oli tapahtunut, sen
jälkeen kun he olivat eronneet.
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aikista niistä valoisista enkeleistä, jotka liitelevät ihmisen ympärillä, on toivon enkeli se, joka uskollisimmin seuraa häntä, se
joka viimeisenä lähtee hänen luotaan. Kun myös se surren
levittää siipensä lentoon, silloin on pelkkää yötä ja pimeyttä ihmisen sielussa. Ihminen kuitenkin niin mielellään haluaa nähdä ainakin pienen auringonpilkahduksen, ja niin
kauan kuin hän harhailee elämän läpi, hän myös pitää toivosta kiinni. Niin myös vaimo ja äiti. Vaikka kaikki oli sitä
mahdollisuutta vastaan, että Inberg vielä voisi olla hengissä, he kuitenkin toivoivat. Tuskallisia olivat hetket, ennen
kuin etsimään lähetetyt palasivat, ne olivat sielun kidutuspenkki. Kun he lopulta pitkän matkan päässä näkyivät
tulevan, Maria kiirehti heitä vastaan. Hänen ei tarvinnut
kysyä: heidän surullisista, masentuneista kasvoistaan hän
saattoi lukea aivan selvästi lähetystönsä tuloksen. Kun he
olivat saapuneet sille pellonkaistaleelle, joka heille oli osoitettu, he kertoivat tosin löytäneensä Inbergin, mutta ruumiina. Kuinka hän oli kuollut, edellisten vammojen vai
uusien pahoinpitelyjen seurauksenako, siitä he eivät voineet sanoa mitään, ja sitä ei vielä tänäkään päivänä tiedetä
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eikä ole selvitetty. Ruumiin he olivat kuitenkin kantaneet
talon vieressä olevaan saunaan, joka riihen ja aitan ohella
oli ainoita tuhopoltolta säästyneitä rakennuksia.
Taivasalla, ilman hellästi hoivaavaa kättä, joka kuitenkin
aina pystyy lieventämään vaikeimmatkin kärsimykset, ja ilman että ketään olisi ollut, painamassa kiinni murtuneet
silmät, oli tämä jalo ja kunniallinen mies taistellut viimeisen taistelunsa. Ehkä hevosten kavioniskut tai kasakoiden
ruoskanlyönnit olivat viimeiset tapahtumat, joita hän koki
tässä elämässä. Haluaisimme lisätä: ”Rauha hänen tomulleen!” Mutta myöskään se toivomus ei toteutunut, niin
kuin lukija myöhemmin voi havaita.
Olisi turhaa yrittää kuvata sitä surua ja tuskaa, jonka
valtaan yksin jätetty puoliso joutui tämän kuolemanviestin saavuttua. Jokainen, joka on kokenut katkeria tappioita
elämässään, pystyy joiltakin osin ymmärtämään. Se joka
taas vielä on ollut kylliksi onnekas välttämään kohtalon
myrskyjä – ja kuinkahan monta heitä onkaan – voi ainakin vähän kuvitella vaimon syvää tuskaa. Ei mikään sana,
ei mikään valituksen ääni jäänyt häneltä huomaamatta; ei
mikään kyynel johtanut hänen ylenpalttisen kärsimyksensä lieventymiseen. Se oli liian syvää, liian järisyttävää, liian
keskittynyttä, jotta sitä voisi ilmaista ja jakaa. Niin kuin
usein täydellinen hiljaisuus on kaunopuheisin, niin on
myös usein suurin se tuska, jota vähiten ilmaistaan. Niinä
muutamina päivinä, jotka he viettivät metsätorpassa, Maria-parka ei pystynyt tekemään mitään, vaan häntä täytyi
ohjata ja hänestä täytyi pitää huolta kuin lapsesta.

53

Vanha äiti taas selviytyi paremmin, sääli miniänsä surkeaa tilaa. Hän pyysi ja sai torpparin vaimolta karkean lakanan, josta hän ompeli Marialle mekon *) ja pojalle paidan.
Lisäksi torpparinainen lahjoitti emännälleen sukkaparin.
Kun he olivat viettäneet muutamia päiviä torpassa, he
saivat kuulla iloisen uutisen siitä, että vanha komissaari
Olof Inberg sekä hänen poikansa Jakob olivat onnellisesti
palanneet Baabelin vankeudesta ja että nyt jälleen hiljaisuus
ja rauha vallitsi kirkonkylässä. Saatuaan tämän tiedon kiiruhtivat he heti kotiin. Marian ensimmäinen ajatus, kun he
olivat tulleet kotiin, oli saada nähdä rakas ruumis ja huolehtia sen käärimisestä, mutta muut estivät hänet väkivalloin.
Syystäkin he pelkäsivät, että Maria ei kestäisi nähdä ruumista, joka oli kovin runneltu ja silvottu. Vasta kun ruumis
oli kääritty, he antoivat periksi hänen sitkeille toiveilleen.
Miehen ruumisarkun ääressä, vaimon nähdessä rakastetut
piirteet, purkautui vihdoin kyyneltulva valloilleen, ja pakkautuneen sydämen padot avautuivat. Hän ei päästänyt
mitään kauhistuneita huutoja eikä kavahtanut ruumiin näkemistä, vaan purskahti hillittömään itkuun, ja kyyneleet
putoilivat vuolaina väsyneen sydämen päälle kuin hyvää
tekevä kevätsade poltettuun maahan, ja hiljainen, lempeä
suru seurasi tätä hurjaa ja mykkää epätoivoa.

*) Mekoksi kutsutaan eräänlaista puseroa, karkeasta värjäämättömästä palttinasta ommeltua, pitkää kuin paita. Sellaista käyttivät sekä miehet että naiset suomalaisen maalaisväestön
keskuudessa, miehet myös talvella muiden vaatteiden päällä.
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Surullisia vainajan hautausvalmisteluja ei voitu kuitenkaan jatkaa, vaan ruumis vietiin puuhautaan kirkkomaalle.
Koska seurakunnan sielunhoitaja, kappalainen Mellenius,
oli venäläisten vankina, ei siis ollut ketään, joka saattaisi toimeenpanna ruumiinsiunauksen. Vihollinen saapui uudestaan ja jatkoi mellastustaan, hävitystään ja väkivaltaisuuksiaan. Nyt ei edes pyhäkkö ollut rahoitettu väkivaltaiselta
kädeltä: ensin ryöstettiin, sitten poltettiin kappeli, ja pian
oli kaunis puukirkko korkeuksiin pyrkivine torninhuippuineen hävitetty maan tasalle. Kirkosta levittäytyi tuli pian
hautoihin, jotka ruumiiden lailla muuttuivat tuhkaksi.
Tämän kohtalon sai osakseen myös se hauta, jossa Inbergin ruumis säilytettiin. Sekään ei siis ollut kylliksi, että
rauhaa rakastava, jalo mies joutui villin vihollisen verenhimoisen raivon kohteeksi, kuten pahantekijä, ajettuna kodistaan, kaikki ryöstettynä, niin ettei hänellä edes ollut mihin väsyneen päänsä kallistaa. Ei siinä kylliksi, että hänen
talonsa poltettiin, niin että tuskin jäljet siitä voitiin erottaa.
Häneltä vielä kiellettiin rauhallinen hauta monien kärsimysten jälkeen, hän ei edes saisi lepuuttaa väsyneitä jäseniään yhteisessä äidinsylissä, maassa. Ei, hänet piti polttaa ja
hänen tomunsa savu piti taivaan tuulten viedä pois, jotta
pienin näkyvä muistokin hänestä hävitettäisiin ja katoaisi.
Kukaan ei varmaan ihmettelisi, jos Maria-paran sydän tämän uuden iskun johdosta olisi murtunut, sillä kun ihminen alkaa kestää, hän voi kärsiä uskomattoman paljon, eikä
kuitenkaan murru.
Ollaan sitä mieltä, että tässä olisi kylliksi kärsimystä ja
vastoinkäymisiä yhden ihmisen osaksi. Hän ei kuitenkaan
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ollut sitä mieltä, Hän, jolla on maailman kohtalot käsissään, ja Hän oli kaikessa viisaudessaan päättänyt koetella
yhä kovemmin naisparkaa. Pian jälkimmäisen kauhean
palon jälkeen sairastui nimittäin hänen pieni Johanneksensa, johon hän nyt koko sydämestään oli kiintynyt. Marian
menetettyä kaiken muun vielä lapsikin menehtyi muutaman viikon sairastettuaan vaikeaan ja pahanlaatuiseen punatautiin. Se oli seurausta paon aikana metsässä saadusta
vilustumisesta ja oli yhteydessä epäpuhtaan, pilaantuneen
veden nauttimiseen ja muihin sopimattomiin ravintoaineisiin. Arveltiin, että tämä viimeinen isku olisi antanut myös
äidille kuoloniskun, mutta hän toipui myös tästä. Rauhallisemmin ja suuremmalla nöyryydellä, kuin voitiin odottaa
ja vaatia, vastaanotti onneton äiti myös tämän kurittavan
vitsan viisaan ja hyvän Isän kädestä.
Hän suri sanomattomasti, mutta järjellä; onnettomuus
oli jalostanut häntä, ja siksi hän ei surrut kuin pakanat,
joilla ei ole mitään toivoa.

Luultavasti sinä, lukijani, kertomuksen lopussa huudahdat: ”Se oli kauheaa, se oli hirveää! Miksei kirjoittaja antanut kertomuksen päättyä toisin?” Mutta tässä hän saa
muistuttaa, mikä jo johdannossa on lausuttu, että tämä
tarina ei ole runoa vaan todellisuutta. Tuskin lienee kukaan
uusranskalaisen koulun sankarittarista, joiden surullisista
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kohtaloista moni kaunis ja tunteikas silmä on kyyneltynyt,
kirjailijansa mielikuvituksessa kärsinyt tai läpikäynyt kaikkea, mitä tämä marttyyriparka todellisuudessa on saanut
osaksensa.
Kuinka vaiheikas olikaan kolmen ja puolen vuoden lyhyt ajanjakso hänen elämässään! Hän on köyhä, turvaton
tyttö, joka elää hiljaisuudessa piilossa maailmalta. Tapahtuma, kohtalo, Jumalan kaikkea ohjaava käsi tuo kunnon
miehen hänen asuntoonsa. Mies mieltyy häneen, pyytää ja
saa hänet puolisokseen. Hän siirtyy lyhyessä ajassa köyhästä
ja huomaamattomasta asemasta rikkauteen ja vaurauteen,
sellaiseen vaikutuspiiriin, missä nainen parhaiten kehittää
naiseuttaan, talon emännän kutsumukseen. Hän on saanut
niin ihanan osan, että voi luoda onnea ja viihtyisyyttä ympärilleen ja siten tuntea itsensä onnelliseksi. Hän rakastaa
miestään ja saa häneltä vastarakkautta, ei sillä haaveellisella intohimolla, joka kuin meteori äkkiä leimahtaa ja yhtä
nopeasti häviää näkyvistä ja katoaa, vaan hillityllä kiintymyksellä ja sydämellisyydellä, joka pohjautuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, ja joka, kun se kerran on juurtunut, kestää koko elämän ajan. Hedelmä tästä onnellisesta
liitosta on poika, joka suo hänelle kaiken sen suloisen ilon,
jota vain se äiti voi oikein kokea, joka on aidosti käsittänyt
tehtävänsä ja joka oikein osaa täyttää äidin ja puolison kaksinkertaisen velvollisuuden. − Tämä on valoisa, rakastettava näkymä, täynnä tuoksuvaa rauhaa, hiljaista iloa, rauhallisuutta, onnea ja tyytyväisyyttä.
Mutta pian lehti kääntyy ympäri, ja kuin äkillinen pil-
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vi, joka kirkkaana kesäpäivänä tunkeutuu auringon ja ihmissilmän väliin, ja ennen kuin tätä vielä oikein on ehtinyt
tajuta, levittäytyy tuho ja onnettomuus ympäriinsä. Niin
ilmestyi myös yhtäkkiä kaiken ilon tukahduttava pilvi Marian viattomasti iloisen elämän taivaaseen.
Olet itse, lukijani, seurannut onnettomuuksien sumaa,
joka on kasautunut hänen ylleen. Olet nähnyt kuinka hän
kuin pelästynyt kyyhky, tempaistuna yön levosta, joutuu
villin lauman armoille ja epäinhimillisen pahoinpitelyn
kohteeksi, ja voi pitää onnena, ettei häntä vielä loukattu ja
häväisty. Olet nähnyt hänen miehensä kylpevän veressään,
raahattuna pellolle, jätettynä sään epävakaisuuden ja raakalaisten jatkuvien pahoinpitelyjen armoille.
Tiedät edelleen, että hän siellä yksin ja kaikkien hylkäämänä taisteli viimeistä taisteluaan, joutuen kasakoiden
piiskojen uhriksi tai niiden hevosten kavioiden alle. Edelleen olet nähnyt savupatsaan nousevan heidän hyvin rakennetulta taloltaan ja sen, kuinka koti muutamassa hetkessä
muuttui sorakasaksi. Olet nähnyt vihollisen vievän pois
koko heidän irtaimen omaisuutensa, olet nähnyt itse vaimon melkein alastomana harhailevana pakolaisena metsissä, joka hetki alttiina kaikille vaaroille. Olet nähnyt syvästi
kärsivän miehen ruumiin uhrattavan liekeille. Vaimo, yksinäinen ja hylätty, halusi antaa hänelle haudan ja laskea sille
kukan, muttei edes tätä lohtua suotu hänelle. Hiiltyneiden
luiden joukosta hän ei voinut erottaa miehensä jäänteitä
muista. Olet nähnyt hänen seisovan siinä, avuton, köyhä,
varaton leski, jolla kaikesta siitä hyvästä, jota hän omisti
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muutamaa päivää aikaisemmin, oli vain joitakin vihollisen
hevosten tallaamia ja hävitettyjä peltoja ja jonka koko vaatetus oli karkea lakana, köyhän torpparinvaimon almu.
Tästä yleisestä hävityksestä hän on kuitenkin pelastanut
mittaamattoman arvokkaan jalokiven – ainoan rakkaan
lapsensa, johon hän nyt kiintyi koko sielullaan. Mutta katsokaahan, tämä viimeinenkin sirpale kadonneesta onnesta
vietiin häneltä säälimättömästi, hän oli siinä köyhtyneenä,
häneltä oli ryöstetty kaikki, mihin ihmissydän voi tarrautua.

Rouva Maria oli yksinäinen ja surullinen leski neljän, viiden vuoden ajan, uskoisin. Sitten hän meni uudestaan
naimisiin. Oliko avioliitto onnellinen, sitä meillä on syytä
epäillä. Tämäkin liitto antoi hänelle pojan, mutta lapsen
tuoma ilo lienee ollut vähäinen. Näyttää siis siltä, kuin olisi Korkein päättänyt, ettei hänelle enää mikään ilon kukka tässä elämässä kukkisi. Kun keisari Aleksanteri vuonna
1819 suoritti ”Eerikinkatua”, maakuntamatkaa, Suomen
läpi, antoi Maria hänelle anomuskirjelmän, jossa hän lyhyesti kertoo sodan aikaisista kärsimyksistään, ilmoittaa
omaisuuden tappion lievimmin laskettuna 8000 ruplaksi
ja rukoilee, että hän keisarillisesta suosiosta ja armosta antaisi hänelle jonkinlaista korvausta tai tukea.
Nyt 25 vuotta on kulunut siitä, mutta vielä ei ole kuultu
mitään keisarillisesta päätöksestä. Tätä ei kuitenkaan Ma-
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ria eikä kukaan, joka tunsi tämän jalon monarkin ihmisiä
rakastavan ja lempeän sydämen, halua panna hänen syykseen, sillä sellainen odottamaton kovuus ei lainkaan vastaisi
hänen luonnettaan. Luultavasti tälle päätökselle on käynyt
kuin monille muille, ettei se koskaan ole tullut keisarin silmien eteen, vaan jäänyt jonkun adjutantin tai kamariherran taskuun.
Lopuksi haluamme lisätä, että tämä kohtalon niin kovasti koettelema nainen, nyt toista kertaa leskeksi jääneenä, vielä elää ja yhä edelleen taistelee köyhyyttä ja puutetta
vastaan. Hänellä on kaikesta siitä hyvästä, jota omisti, nyt
vähän yli 70-vuotiaana tuskin mitään jäljellä. Vieraat ihmiset kylvävät ja kyntävät niitä sarkoja, jotka muinoin olivat
hänen, ja hallitsevat isäntinä sillä tilalla, jossa hän aiemmin oli emäntänä. Yksin vaatimattomassa, puutteellisessa
asunnossaan hän elää omaa tukalaa, ilotonta vanhuuttaan.
Niukasta toimeentulosta, joka hänellä on, on hänellä kiittäminen veljen hyvyyttä. Kaikesta tästä huolimatta hän
ei ole mariseva ja tyytymätön, sillä hänet on jalostettu ja
puhdistettu murheiden uunissa ja hän sanoo samalla nöyryydellä kuin hänen sukulaissielunsa Job: ”Herra antoi ja
Herra otti, siunattu olkoon Herran nimi.”
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