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Vihdoin ollaan kih-

rlti s s ri e.si-isien Puo laan!

Sukuseuran hallins
t' a lmis tr le e p ar h aillaan

kaiki.lle t htei.g tri m atkaa

e n.r i u uo clen ke s riku ulle.

Ennakkoon suurta

kiinn o s tus ta her ritt rin e e lle

reis sulle toit; otaan j o
tris s ri u aihe es s a alas taaia

ilm oittautumi s i a, j o tt a

aikeista tulee totta.

atkaa on suunniteltu
ajalle B.-12.6.2006.
N,Iikrili tzi11e aj ankoh-

turistiluokassa. lentokenttiimak-
sut j a arvonlislvero. lentokentti-
kuljetukset. majoitrrs 4 rotd
kolmen tihclen hotellissa
jaetussa kahden hengen huo-
neessa. aamiainen pd"ir.ittdin.
opastettu kd.vel,vkierros Krako-
van vanhassa kaupungissa sekzi

suomenkieiisen oppaan palvelut
lentokenttikulj etuksilla. Koska
ruoden 2006 hinnastoja ei o1e

r,'ie1zi vahvistettu. arr.iot perustu-
r.'at tdsszi vaiheessa r.uoden 2005
hintoihin.

Saatavilla on myos liszimak-
sullisia retkivaihtoehtoj a.

Td.llainen on L,nescon maail-

sistittii

dalle ei lovdy matkoja. siirrytzirin
r iikolla ereeupairr eli 15.-
I 9.6.2006. .\ikararrlu varmistuu
timdn kesdn kulnessa.

Kohteenamme on kuninkai-
den Krakova. Puolan muinainen
p*ikaupunki upeine nii.htzir,11,k-
sineen. linrroineen, kirkkoineen.
antiikkikau ppoineerr ja ravinro-
loineen. Hinta henkilod kohden
on noin 550-600 euroa.

Hintaan sisd.ltyvd.t lenrrot
Helsinki \/arsova Krakova-
Varsova Helsinki reittivuorolla



manperintolistalla oleva Wieliczkan
suolakaivos Krakovan ld.heisyvdesszi.
Miranalainen kaivosreitti on noirr 2.5
kilometrid pitk:i ja kr-rlkee 64 135
metrid. maa.n alla. Puolipliviretken
hinta on noin 40 €.

On mahdollista osallistua retkelle
Auschr,r.itz-Birkenaun keskitysleirimu-
seoon. joka sijaitsee 70 kilometrin
pd"dsszi Krakovasta. Tzimikin on
puolip:iiv:iretki. jcinka hinta on n. 40 €.

Kolmas retkikohrle on Tatra-r,uoris-
tossa sijaitseva Zakoparrc. Kvseesszi on
kahdeksan tunnin retki. jonka hintaan
(noin 65 €) sis:ilt,w lounas.

Puolan-matkarr majoitus j;irjeste-
tzi6n jossakin kolmen tdhden hotellissa
Krakovan keskustan lziheis,wdcssd".
Huoneissa on omat suihkut ja u'c:t.

On mr os mahdollisra. erri saammc
Krakor.'assa seuraa Britar-rnian Orbin s-

kcista. I

Ensi kesAnii ei yhteistd tapaamista
olekaan. Mutta muuten kesd on
hyvid aikaa k6ydii tapaamassa
vaikka sukulaisia. Aurinkoista
kesae:kaikiilel ,

Me-rjarKopolainen ,' :

hallituksen puhesnjohtaja i

Muis ta ilmoittautua Puo lan-matkalle
::.,ilr.,,rr

PINSKI
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Sukuseura tiedottaa

> Puolan-matkalle ilmoittau-
duttaua pian
Vtrirlakseer.r j atkaa rlatkaj zir-j esteli j zi

hallitr"rs oclottaa alustavia ilmoittaLrtu-
nrisi:r tulevan keszikuun bltplLun
ntettttessi. Koska kr seessi (,n nlr )ltctt
klmntener h cngen rvhmdm:rtka.
eclelh ttlii nratkatoirlisto meilta sitor,ia
ilmoittautumisia j o svksillii.

Ih.noittzrutumiset Nlerja Korolai-
sellc. puh.040 5531175 tai t'017i
26 I 1 ()78, s:ihkirposti merja.korolainen
(i.luukku.tom tiLi Hilkka Aialle. puh.
.09 3 l1) I ILi7. :zihki)1ro:ti
hilkka.ala(r9kolumbus.fi tai 1'arja
Yddniisellc'. puh. 0500 885586.
sahkoposti tarja.r,aananen(4saunalahti
.fi

>ltun osoitteesi muuttuu
Pinski l:i.hetetzirin kaikille niille sur,un
jasenille. joidcn osoite on jdsensihtee-
rin tieclossa. Lehden tilaaminen ei
n.raksa mitizin. Pn'dimn-re ilmoitta-

i
.t t\

\{inttu N{:rtilda \''d"isdneu
23.12.2004 Oulussa
Katja Orhinskille ja Antti \rd.isiselle

SUntUnUt

Hilla ],Iaria Olbinski
1.1 1.2004 Oulussa
Tiina ja Sauli Orbinskille

rnaan vhtelstietojen muutoksista
jzisensihteeri Tarja Yd.ind.seile.

>Hirioitukset ia ualokuuat
teruetulleita -

[)in.kijrrlkiri.,', nritleliiiiu :uvurr
jzisenten kirjoituksia. r'alokuvia.ja

1>erhetapahturnaiin-roitLrksia. Artikkelir
voivat kzisitella kaikkca sur,'un j:iseriten
elzimzinpiiriin Iiittvvia.

>Uuoden 2005 jilsenmaksu
'I:in'rzin lehden mukana seurail
pankkisiiltolomake. jolla voit maksaa

r.uoclen 2005 jiisenmaksun 15 €"
joka kenitian tinri r rrorrrra
vihcloinkin r.uoden alku- eikzi
Ioppupuoliskollal
ainaisjdsenmaksun 150 €
vapaaehtoisen kaunatusmaksulr
Pinski-lehrien julk:risenriseen
Orbinskin sukukirjan (hinta
21.53 €;. Kiryoja tilattavissa
Pinskin toimituksesta. f



M/tOE
Turun khti -nimisessti.julkaisussa oli aulnna 1BB6 kertomus nimeltti "Maia".
Valitettauasti, uain l;riantAjrin nimikirjaimtt "H. 5." ltat tiedossa. Jatkosaryan ensim-

mliisessli lsassa esii,nty m;,tds Suomen sodan sankari,luutnantti Eic Adolph Orbinski.

Pinskijulkaisee rgtt kihes 120 r:uodenjtilkeen tatinan alktgakson, jonka aliltotsikko on

"Haawoitetta uros". Kertomus on ihannoh.:alta l'ir.'joitusryltliltririn lgturi esimerkki siitli

piileuistri kansallistunteestaja uhosta, joka klti tuolloin Wnajatin kuulaneen Suomen

asukkaiden mielissii. Plitihenkltinri seikkailee urhea luutnantti Ekeroth.

1i ilta syyskuun ensim-
miiiseni p1ilvzind
n-uonna 1808.

Kahden pdirvdn
lverisen taistelun

jd"lkeen seisoi Suomen joukko u'oitto-
riemuissaan vstdlr'ien.ja u'ihollisten
peittzimzillzi tappotantereella Ruonan
sillan luona. Taella. kuten edellisen;i-
kin pdin'd.nzi I{uortaneella, o1i se

taistellut sateessa ja kvlmzissi r'rihollis-
ten,vlirvaltaa u,astaau, ja sen lis:iksi o1i

se jo ennen taistelun alkua u.zisvnvt
edellisten piirvien pikaiserr paluun
tdhden. Kumminkirr kun eusimmd"inen
kanunanlaukaus Kamenskin riweistzi
u.inkui lipi tuon r,r.zikirikkaan. errnen
r.riirr aution seudun lzipi. lvziisti'i kaikki
rvhsl mr s edellisisrC rrairr oista ja
jokaisen rinnassa paloi halu saadak-
seen uudistaa edellisen pdilv:ir.r
taistelua.

Heti r,r,astasir'vat suomalaisten
muuttotykit rvihollisen tulta ja mur-
haau,a taistelu oli aloitettu.

Adlercreutzin j a Kamenskin,
nziiden molempain urhojen Izisnzi-olo

eldhytti sotamisten rohkcutta. Taistelu
tuli ankaraksi. suomalaiset taistelirvat

kuin j alopeurat urhoollista u'ihollista
\,\'astaan.

Kaikki t,lhaiset.ja alhaiset. p:itillikot
ja miehisto taistelirvat tana:iIl elzimastzi

ja krrolenrasta. \\'cli rr alrri s irt:trta. ja
monijalo sr tlirr svkihti n iinteisert
kerran sen puolesta. mita ihmisilld
maailma*sa on \trr.lliAl'\\ uisirrta ja
pvhirrtl: rakastetttt-t isattmaatt puo-
lesta. Taisteluker-rtti oli laajalti peitcttl,
kuolleilla ja haarvoitetuilla. palau'atr
rohkeuclen rverisiii toclisteita. joka
erittziirrkin tdn:iin kunnioitti suomalai-
sia, joiclen nrhoollisr-rr-rs niin usein sekd

ennen etti mvohemmin kesti ko$'ia
koetuksia.

Niin jatkui taistelu ttseampia tuntia.
kunnes pimer-s eroitti u'iholliset
toisistaan. Kaipaen tietoja Iiosatsch-
kofskilta, jonka hdr.r Salmelta oli
kdsker.rvt ryntdmdd"n suomalaistcn
pzidlle tzrkaapdin, pi:itti Ilamerrski
r.vetdyt.vzi takaisin von suojaan. 'nt akutt-
tettuna, ettzi r.vihollinen kumminkin
n,oittaj ana j iiisi taistelukent[lle.

Suomalaiset itsekin luulilvat niin ja
seisoin''at lelr.ollisinaja iloisina taistelun
jdlkeen. toirtoen etta saisinat riisrra

aseensa ainakirr mutltamaksi tunniksi.

j a lzimmittdzi ld"pikostuneita kylmizi
j dseniri:in r,vahtituiien ziziresszi. j oita
alettiin s1'tvttzizi. Walmiina taas

taistelemaan seuraa\,vana pditvzinzi, j os

niir.r tanvitta.isiin, eiu'zit he enzii
tllllteneet $ hsr mvsld $ aan toirr oa

saadakseer.r kokea. miti kenraali Adler-
creutzin kokoontunut sotaneuwosto
pzizitt:iii.

Nojautuneena pitkin sillan noja-
puuta \,\rastaan. joka on Tampereelta
\Vaas aar-r rvier'vin ti e n r'r'arre lla. seisoi

crls nuori mies. Ldhellzi olelvau
u,ahtitulen rvalossa nd,vttiu.:it hiner.r
kaslvonsa u'aaleilta j a werettijmilta.
I{.orkealla, ruunien kiharien )'mpe-
roim:illzi otsalla oli s,vrvzi, puoleksi
parantunut arpi miekan iskusta. joka ei

kumminkaan rumentallut hd-nen ei
juuri kauniita ttaan miehttullisia ja
lehcllisih kasrlojen j uort t eitaan.
Nlustansinisestzi hihankzizinr.roksestzi j a

kcltaisesta tir,vhtostd ndki, ett;i hzin

kuului T'urun liinin rykmenttiin. Pr-rku

oli u.erinen ja rverinen oli mvoskin
huiu'{, millzi hzin likisteli olkaplltddn.

Hdn oli erhs haau'oitetuista.
Surumielisenl katscli hdn kolkkoa
nlkvmozi..joka hdnti vmpziroitsi ja
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joka r'vahtitulen leimutessa neiytti
rvield"kin jylhemm6ltd". Hilj airren
huokaus kuului hri.nen rvd.rittiimiltzi
huuliltaarr: tapahtuiko se noiclen
urhoollisten tihden, jotka nukkuir,r'at
ikuista unta samnraleisella nurmella,
tai oliko se salainen pelko isd.lmaata
koskervan sodan pidtitksesta. tai oliko
se jonkun rakkaan muiston trihden
kotoa. tai oliko se kaikkien niiden?
Kuka rvoi urastata n6ihin kysvmvksiin?

Akkie tuusi hdn, ett:i: raskas kzisi loi
hdnt6 haau,oitetulle olalle. Hin ei
u.oinut 1>idlttla ker.veiisti huutamasra
kirvusta kidntden samassa rvaalr,vat
ka.srvonsa dskentullutta tor,r,eria p6in.
T:imd oli keski-ikziinen rnies todelli-
sella uroon u'artalolla. puettuna
sarvolaiseen jalkau, iien irukuun.

"Or binskil" sauoi haau oirer ru
nostaessaan u'd"hziisen hattuaan
kunrrioituksesta urhoollista sau.oiaista
kohtaan.

"Orbinski!"
san}t naaLU)L-
tettu nostaes-
saan hattuaan
kunnoituksesta
urhoollista
saruolaista koh-

" Sin:i olet haar,voitettu, to',l'eri?"
sarroi tarna \l aslaessaan nupertsti toisen
tenr,ehdvkseen. "Anna sitoa haawasi,
muuten juoksee r,r'eresi kuiwille.
Poskesi on kuolonkalpea".

"Hml Kulneffin kasakan keihdzin
pistos", rvastasi toinen. "Mutta", jatkoi
hiin ja osoitti sinnepdin, miss:i sotaneu-
lr,osto <-rli kokoontuneena. "mitd. luulet
sir.ra tuolla p;i6tettdr.vdn?"

"Paluutal paluutal ja rinoastaan
paluutal" sanoi Orbinski puoleksi
katkeralla, puoleksi piikallisella
d.dnelli. "Nlitei mur,rta luulet?"

"Paluutai Kuinka? Tdllaisen
taistelun jdlkeenkijl"

"Emmekohln ole taistelleet ennen-
kin, ja u-uodattaneet r.r,erta ja woitta-
neet. mutta kumminkin on tavtvnvt
samota takaperin?"

"'Niin. mutta kurnminkir.r nvtl N{itzi
sitten hyodyttdi, ettri" u-uodatamme
uertamnre ja osoitarnme rtiin suurta
rr rhooll isurrtta samoaksernme ainoas-
taan takaperin".

''Lorua, poikani! \{itzi hyodyttiiii,
sanot sinzi.) \Ie osoitamme silld
lapsillen.rme. lastenlapsillemme j a
lastenlastenlapsillemme. rneicLin
j iilkelziisillemn)e useampaan polr.veen,
kuinka',r'ahr'vclja me olimme uskos-
santmeja rakkatrdessamrne ja
meidd,n \\:eremme kostrrttamasta
ishrtmaasia on seulirarrien tr trosisato-
jen kuhressa puhkearva muistokukk:r.
jonka tuoksusta nouse\va mies-polr'vi
on saa\\:a r.voimaa taristeluihin. joka
kehoittaa heita oikeuteen ja totuuteen.

Ja silloin sanowat he toisilleen: "me
emme tahdo olla huonompia isizi.mme,
me taistelemrre kuten he. me sdil1.-

t:imme toirvon kuten hel" ja mind
pu olestar.ri kuolen nrielelldni herd"tttid'k-

seni semmoista tunnetta!"
"Niin on. sinulla on oikeinl" sanoi

nuori turkulainen sdteiieu.in silmin,
"sellaisen tunteen saar,vuttamiseksi ei
mulrta henki merkitse mit:idn".

Nlolemmat soturit seisoir,vat hetki-
ser.r mykkinri r'r'aipuen aj atuksiinsa.
Silloin liheni heitd erzis liizikiri. joka
sitoi wd.hemmin lvaarallisesti haarvoi-
tettuj a itse taistelukentd.ll;i.

"Tdssd tohtori Rudolphi. on
mvoskin haar,r,oitettu", sanoi Orbinski,
osoittaen nuorta miestri.. "Sitokaa
hiuen haalvansa".

"Luutnantti Ekeroth". sanoi l:i;ikili
pudistaerr pddtansd. "etteko sitten
koskaan saa kvlliksenne taisteltrista?
Tuskin on r,r.ielzi haar'va parantunut.
minkd saitte Siikajoella. ktrn te jo taas
olette ulkona toimessaja haar,voitet-
tunzr. Ehkd. nvt on laitar-rne niin
pahoin, ettette enzizi saa ottaa osaa
taisteluihir.r?"

"Ei herra tohtori!" sanoi haar'r,oi-
tettu hymy'ilIen paljastaen lzipipiestvn
olkansa. "Kyllzi Kulneffin kasakoilla
tosin olin'at terilvat piikit. rrrrtta minl
toiu,on, etteirviit he kummirrkaan
osanrleet niin hr.rvin".

Lzizikziri sitoi huolellisesti takir.r ja
sitoi stu,:in haarvan sitd; tutkittuaar-r.
Kun se o1i tehtv. sanoi hdn totisesti:
"minl kielld'n teiti n.renemlstA taiste-
luun kumminkaan pianl Se r.r,oisi olla
rvaarallista".

"Nlind" kiiten ja seuraan neuwo-
anne , r:nkd taistele enner-rkuin huo-
mennatt.

"Huomenna taistellaan, mf irskin ja
arr.r,attar,r,asti ankarasti". sanoi i:ini
l:iheisyydestd.. "si11d: sotar.reun'osto oli
pddttdnyt kd.dntvh takaisin heti".
jatkuu siuulla 8

taan.
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Uentrjtiltti tiiUtUneitti Orbinskeja, osa 2

Barbara Orbinskin tie:
Neuvostoherruus Romanialt
alamausuus neuvostoherruus

Sukututlty a Keij o Alhomriki

jatka a Intcr n e I i s I ii I t!t1 n ecn

meille mhAn asti tuntemattoman

Vikt o r O r b ins kin j tilke I rii s t en

j annittaa aa turinaa. Viktor

Orbinskt oh mita iltneisimrnin

Suomesta WnEalle I B 0 0 -laaun

alkupuo lella muuttaneen kait, er-

tala Robert Wilhelm Orbinshn

p oj anp oika. Aiemmi sta tiedois to

1p oiketen k,ry oitus s ary a an on

tulossa rielri kolmaskin o.sa.

irjoitukseni osassa I
(Pinski 2/2004) kerroin
Viktor Orbinskistaja
hzinen trttd.restri.zin

arbarasta. j oka s,vntyi
Kishla-Salijevassa 1895 ja meni
Pietarissa vallankumousvuor-rna I 9 I 7

naimisiin saksalaissukr-risen Boris
Perschken kanssa. Boris katosi sodassa
1918. mutta Barbara synnytti hd.nelle

6 PINSKI

Andreas-nimisen pojarr 1919 Yla-
Laukaassa (r,eni!j:iksi LLrea) l:ihell:i
Pietaria. Jossain vaiheesszr Barbara j a

Anclreas pdzisir'lt muuttamaarl
Bessarabian alueelle Romaniaan. Iinn
Neuvostoliitto 1 940 r.'alloitti Bcssara-
bian, Barbara ja Anclre:rs eivzit
paenneet ner-n,ostoj oukkoj en cclellzi

mihinkd.in.

Uielil fl rtemi-nimestii
Osassa 1 totesin, etta Yiktor Orbinskin
mahdollisen vcljen -\r't.nrin ctrrninri
muistuttaa kreikkalaisen -\rtcn.ris-
jumalattarer-r nin'rel. Osan 1 ihnesn't-
tr.i tutkin Artemi-r'rimen alkupelia
:t.tul esta m:iiri>tri kirjalli.rr trrre ja
mvos internetist:ija sain selvillc. cttir
nimi prohj:rutlrlr suoraan kleikkalaisiin
nimiir-r Artemios ja Artenras. Artemas
mainitaarr Raamatussakin Tiitus 3:

12). Tutkr:at eir,zit ole r.ksirnielisizi siitl.
lrenrstrrvatko nimet Artemios ja
Artemas jollakin tavalla Artemis-
jumalattaren nimeen.

Illiltsi Barbara muutti Ylii-Lau-
kaaseen?
Kirjoitin osassa 1 n;iin: "On mahdol-
lista. ettd Barbara on paennut bolse-
vikkeja ensin Pietarista
Lugaan." Tamd lauseeni perrrstui

erii:ist:i historiallisesta kartasta teke-
m:i:i"r'ri r-irheelliseen pzidtelmiizin. e tt:i
Yll-Laukaa eli Luga sijaitsi bolser..ik-
kien r.'alta-alueen ulkopuolella A.nclre-
aksen svntl.ess;i 4.2. 1919. Todellisuu-
clessa Yli-Laukaa oli bolser..ikkien
vallassa 3. 1 1. 1 91 7 lzihtien melkein
koko \'-en:ij:in karrsalaissodan 1 9 1 7-20
ajan (l:ihde 7. s. 54-71).

Tzimd ei kuitenkaan sulje pois
n'rahdollisuutta. etta Barbaran oleske-
lu1la Ylzi-Laukaassa oli jotakin teke-
mistri bol:evikkien vastustanrisen
kartsslr. \'oi olla. ettii Boris ,n muuttA-
nut Barbaran kanssa Ylzi-I-aukaaseen
1917 tni 1918 mielessiin bolser.ikki-
rrastainen toiminta.

llliten Barbaran mies katosi?
Ylzi-Laukaar.r kihlakurrnassa eii
ujestissa ja sert kahr[r:sa lrirai)ulilljes-
tissa oli aseeliinen bolsevikkivastainen
k:tpirra cnsirr el,rkuussa.ja ritterr
lokakuussa 1918. Yksi elokuun
kapinan johtajista oli pzrroni Friecle-
richs (huomaa saksalairren sukunimil).
joka oli tsaarin ministerind toimineen
tunnetumman paroni Fricdcrichsin
velj enpoika. Iiapinat kukistettiin.

[nhde 7, s. 60-62) Kenties Boris on
osallistunuL jompaarrkumpaarr tai
kumpaankir.r kapinaan ja kadonnr"tt



ensimmaisen tai toisen aikana. Tdm:i
on kuitenkin vain alvehra.

Illiten DBrDqfO.pOiisi pois lleu-
uosto-Ueniijtiltii?
Sr ksi llh I9l9 holser ikkivastainerr
ven:iliinen kenriiali Nikolai Judenitsh
vritti r,'alloittaa Pietarin Virosta ktsin.
T;illd sotaretkelld.Judenitsh sai Yii-
Laukaan hallintaansa 16.I0. Kohta
h:in oli Pietarir.r porteilla. rnutta 21.10.
hin joutui aloittamaan perhdntvmisen.
Bolsevikit hf irkkisivzit Yld-Laukaaseen
31.10. ja valtasir,:rt sen takaisin. (Liihde
7 . s. 7I-72; ks. mviis ldhde 4, s. 89-90.
1 02- l 03)

Jr:clenitshin j oukot perdzintvir.'d"t
takzrisin Viroon. Niidcn mukana tuli
\tiroon suunrlatorl joukko pakolaisizr.
(L:ihde 4. s. 109) On rnahdollista, ettd
rui:iclen pakolaisten joukossa ou ollut
mvos Barbara pienen poikansa kanssa.
Olihan Yll-LaukaaJudenitshin
hallussa lokakuun Ioppuptioler.r.

Bessarobian uleistii historiaa
uuoden 1 940nuoliuilliin
Bessarabia kzisitti suurin piirtein
tn.ll'isen \Iolclovan tasavallan alueen.
\,Ioldova on Ncuvostoliitou hajoami-
sen luloksena 1991 itseniistynvt
rrrlinen )rcu\ osrorasa\ alta. josta
Su omess;rkir.r kzivtctti in ven:ilziispe-
r:iistri nimeri \,Ioklavia. trlo]clovan
perinter-llinen nimi orr lomanirssa ja

suomessa Nfoldova, vendjissd. NIolda-
vija, englannissa N'Ioldavia ja saksassa

N{oldau. Historiallinen Bessarabia ei
ole alueeltaan tdsmdlleen sama kuin
n1'kr'-N{oldova. Lisdksi Bessaral;ia
kasitti. kuten llian ndemme. r'ain
itiisen puoliskon historiallisesta
IIolclovasta.

Bessarabian vdesto oli valtaosaltaan
lomanialaista. N,vkvromar.rialaisten
esivanhemmat olir.zrt 1 800-h-rvulle
saakka Turkin suojeluksessa olevien
Valakian ja \Ioidovan alamaisia.
Yuonna 1B 12 \/enzijzi vailoitti Nfolclo-
valta ja samalla Turkilta \,{oldovan
itd.isen pr"roliskon ja alkoi kivttdzi siiti
nime:i Bessarabia. ioka on kvlkikin
romanialaisper:iinen. \ralakia ja
\Iolclova tai se \Iolclovan llntinen
puolisko, jokajai 1 I 1 2 Turkille
vhdistyivit 1 859-62 Romaniaksi, joka

iulistautui itseniiscksi 1 877.
\/end.jan lokakuun 1917 vallanku-

rnouksen jalkeen Bessarabia julistautui
24. 1. 19 I I itseniiseksi \'Iolclovan
t:rsavallaksi. J o 2 t- .3.1 9 I B se pd"itti
kuitenkin liittvzi Rornar.rian kuningas-
kuntaan - romani:Llaislehteiden
mukaan trivsin .,'apaaeirtoisesti. (Liihde
5. s. 22-23)

Hitlerin Saksa ja Stalinin )rleuvosto-
liitto solnrivat 23.8. 1 939 "hvokkridnrat-
t6mn'ssopimulisen''. Sen salaiscssa

liszipoi'uikirj assa laskettiin Ner-rvostolii-
ton etupiiliirr kuulrrviksi :lllrrin osa

vallankumouksen seurauksena Vend-
j:istzi irtautuneista alueista - niiden

-joukossa SLromi ja Bessarabia.
Kun Neuvostoliitto 26.6. i 940 vaati

Romaniaa Iuor,uttamaan sille Bessara-
bian. Romania Saksan neuvosta joutui
alistumaan uhkavaatimukseen.
\/astalintaa kohtaamatta Neuvosto-
liitto valtasi koko Bessarabian kesd-
kuun loppuun mennessri. Nlonet
alueen astrkkaat pakenivat neuvosto-
joukkojen edellzi pois Bessarabiasta.

il-zihde 2, s. 53-59)

II iksi Barbarq dsettui juuri
Bessarabiaan?
C)sassa 1 mair.ritsin rnelkein kaikki
lzihteessd" 6 olevat Boris ja Barbara
Pelschken perhetfti: ja sukua koskevat
ticdot. ] Iainits('matta jitin airroastaarr
Barbaran s,vntvm;ipaikan Kishla-
Salijevan kohclalla huonrautuksissa
mainitun nimen Hotin. Kun tutkii
ldrhteess:i 6 olevia r':rstazrvanlaisia.
huomautuksia rnuiden perheiden
kohdalla, saa sen vaikutelman, ettd.
huomantuksen tarkoituksella on
ilmaista Iiishla-Salij evan sijaitsevan
l;ihellzi Hotinia.
N{olclovan pohj oispuolella tlkrainar.r
alneella sijaitsee F{otin-rriminen
kaupunki. Osarr I ilmestvttyA lo1'sin
ldhteiclen 1ja 3 karttaliitteistd, Hotinin
etelaprrolelta laheltd Romaniarr rajaa
jatkuu seurdaualla siuulla

ViereisessI kLn a:sa prr-ni

rrsa Bessarabian kantaa

tekstissii mainittujen

tlotinin.ja KishJa-

Saliier'an seudulta.

l\lolentrnat paikkakunrrat

on kirjoitcltu venaiaiksi

karttaan. H otin si jaitsee

Dnestr-joen rannalla ja

Kishla-Sal4eva hiukan

pohjoiseen Romanian.ia

tsaarin VcnAi 0n raj ajoesta

Prutista.

PrNSt(l
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kr'ldn nimeltd. Kishla-Salijeva. Sekd"

Hotin ettd Kishla-Salijeva kuuluivat
historialliseen Bessarabiaan ja niin
ollen 1918-40 Romaniaan. Barbara on
siis poikansa kanssa asettunut Bessara-
biaan siksi. ettii se on hanen svnnlin-
seutuaan,

Bessarabian pohjoisin osa - mros
Hotin ja Kishla-Salije,,.a - liitettiin
2.8. I940 perlrstetun \Ioldovan eli
\Ioldar.ian neuvostotasavallan rajan-
kdvnnisszi f,lkrainan neuvostotasaval-
taan. T:iml oli sik:i1i perusteltua. etta
airrakin r,ield r.uoden 1907 venildisten
tietoj en mukaan Bcssarabian pohioi-
simman alueen - Horinin trjesrin -
vziestost;i o1i 59 0ro r,lhdrrenzild.isid" eli
ukrainalaisia j a 25 lio moldovalaisia e1i

romanialaisia (lzihde 1, s. 48-49).
Ld.hteen 1 karttaliitteen mukaan
Kishla-Salijeva kuului 1907 siihen
osaan Bessarabian maaseutua, jossa oli
ukrainalainen enemmistii. Sekd Hotin
ettl Kishla-Salij eva kuulostavatkin
enemmd.n ukrainalaisilta kuin roma-
nialaisilta nimi1td..

Venzijzin 1 B I 2 valloittamaan Bessara-
biaan alkoi tsaarin aloitteesta muuttaa
saksalaisia (lzihde 2, s. 6). Saksalaiset
muuttivat erityisesti Bessarabian
kaakkoisen ujestin Iuoteisosaan. jonka
useimmissa kunnissa eli volosteissa sak-
salaisten osuus oli 1907 trivdet 100 9,b.

Kaakkoinen ujesti oli Bessarabian
kahdeksasta ujest ista ainoa. jossa
saksalaisia oli vli 3 orc, tarkalleen
sanoen 16.J o o. Hotinin trjestin
asukkaista saksalaisia oli vain 0.1 9/o.

(Lihde 1: ks. myos lzihde 2. s. 9-11)
\"uonna 1930 oli Bessarabian lihes

kolmimilj oonaisesta viestostd saksalai-
sia 2.8 0,/o. Romanialaisia oli 56 % ja
ukrainalaisia tai venril:iisid. 23 9/0.

Saksalaiset olivat etupzid.sszi maanvilj e-
hjoita. Eahde 2, s. 9. 11)

Neuvostoliirto ja Saksa sopivar
28.9. 1 939 Saksan aloitteesta, ettd
Neuvostoliiton etupiiriin kuuluvilla
alueilla asuvar saksalaista sr ntylrerdd
oler.'at henkilot saavat halutessaan
muuuaa Saksaan tai Saksan erupiiriin

kuuluvalle alueelle (lzihde 2, s. 37).
Neur.ostojoukkoj en r,vdryessd Bessara-
biaan 28.6.1940 teki Saksa alueen
saksalaisille tiettzivdksi. ett;i nd"mzi ovat
Saksan valtakunnan suoj eluksessa.

Heidzit trrltaisiin aivan piarr nouta-
maan ja asuttamaan Saksan aluee11e.

Niinpd. saksalaisten keskuuclessa ei
s).nt,vnvt minkzid.nlaista pakokauhua.
Bessarabian saksalaiset olir,,at viralli-
sesti neuvostoherruudessa 29.6. 1 940
alkaen, kun heiddn johtajansa ilmaisi-
vat saksalaisvdeston loj aalisuuclerr
Neuvostoliitolle. (L:ihcle 2. s. 57-61)

Koska Barbara ja Andreas mairri-
taan llhteessi 6,jossa luetellaan
Bessarabiasta pois halur.rneita saksalai-
:ia. hekin u\ at l)itaneet itseian
saksalaisina j a j ziine ct Bessarabiaan
odottamazrn muuttoa Saksaan.
Kirjoitan tih:in sarjaan r-ieli osan 3.
vaikka Barbaran ja ,\rdreakser.r
lopullinen kohtalo jziineekin selr.ittzi-
m:ittl. I

Liihteet
1 Berg. L S \u.selenije Re.;sorahr.Petrograd'1923. S. 46-59
+ karnal ite
2 Jachomowski. Dirk Die I.tm-sicdltotg d.t Bessroabieil-,
Rukovito- und DobrildschLtdenl.scheil- Nlunchen 1 984. s l-69
3 Krushevan. P A (toim ). Be.iraralTa. Ntoskva 1903.

kadtallite
4 Laaman. Edv r./r/dnitshin P ie tiliilretki. Hkl 1 935, S 88-
118
5 Nistor.l.:BessarabiaandBukovina.Bucharest 1939. s. 1-
31
6. Wise, E.: Misc villagesBessarabra- aKoblenzextraction'.
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7 Zensalov. V. L: Zrga Leningrad 1972. s. 43-74
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"Pimedssd voss:i ja rvd.svneilli
joukoillal" sanoi Orbinski. "Se oli juuri
sitd, kuin ennustin".

' Ja mink:itzihden?" k,'sviu'd-t

1'mp;irillzi seisorvat alakuloisinaja
ihmetellen. - mehin ulemmc uoitra-
neetl"

"NIithhir-r se melkitsee?" sanoi
Orbinski. "No mieluusti mirrun
puolestanil \'Ienkoot toiset. kt'llzi minzi
seuraan mt'otzi. Ainoa mitd mirri
toir'r,on, on. ettii pian saisin seisahtua
ikuisen tuomio-istuimen eteen !"

Hinen toiwonsa tzivttyi. Osoitettu-
aan loistar'r,aa urhoollisuutta seuraa-
r'r,ana p:iir'rdni Salmilla. liszisi hdn
kaatuneiden urhoj en lukua. j oirler.r
nimid. is:ir-rmaa rakkaudella muistelee.

Sateessa j a svsipimevdesszi huonoj a
sekzi kurasia teitd mvoder.r perdytvir,vd"t
suomalaiset yolld Salmille, missi
Adlercreutz luuli saarvansa paremman
aseman seuraawan pdir'l,zir-r taistelua
warten. Tiedot, ettzi ll.ihollir.ren oli
ldhetetty' \Viitalaan ja Kursiin. h1'okzi-
t:iksensd. hzinen kimppuunsa takaa.
sek6 uutiset, ett;i Lukoffoli lvon,vt
olr,ersti Aminoffi n Nldnkij d"rn,elki.
saiu at aikaan. ette tuo mutrterr niin
urhoollinen ja peikzizimitirn sotilas
tdlld kertaa seurasi sotaneu\voston
huonosti ajatellun pditoksen enemmis-
to:i ja komensi paluumatkalle .

Ilman murinaa, mutta raskaalla
svddmmelli ja alakuloisella mielelli
poistuiu,at suomalaiset taistelutante-
relta, missd olir,r.at lvoittaneet. He
sotir'r,at erinomaisella urhoollisuudella
seuraawana pdiwdni r'r,enzilziisizi

wastaan. sittekun nam:it urhoollisen
Kulneffi n tarkkuuden ja r'r.iisauden
kautta ajoissa kutsuttiin takaisin jo alje-
tusta paostaan. Useita kaatui tzi.ndkin
paiuand.joka oli kolmas rrerinen
taistelu, lr,iell useampia urhoja
haar,r,oitettiin ja nziiden seassa mvoskin
oli luutnarrtti Ekeroth. joka yhdellzi
kuulan musertamalla jalalla taistelun
jri.lkeen wietiin sairashuoneesen
\,Vaasaan, mihin nyt tahdomme
seurata h;inUi. I

PINSKI


