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Puolan Krakovassa
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Ala, Saara Ruohoaho, Merja Kohuakka sekri Kaarina Orbinsla kertouat
uaikutelrniaan ja Marita Manninen raportoiltksinriisestri raitiouaunuseikkailustaan

neuu osto aikais een tehdaskaupungino

Hilkka Ala, Helsinki:
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scurueelle 1:rsku pienemmissiikin
osissa.

uku ei ole pahin, ei
ainakaan Orbinskin suku.
eivht ainakaan he, jotka

olivat matkalla mukana. Tunnelma oli kokonaisuudessaan
leppoisa.

Mukaviin muistoihin kuuluu
upeassa r.uodesta 1364

lihtien

toimineessa Ravintola Wierzynckissri nautitun sukupdivdlliscn

lauantai-iltainen illastamincn "Vadelma-ravintolassa",
jossa onnistuttiin saamaan
lisd.ksi

Vaikuttavaa oli historiallisen
Hejnal-trumpettisdvelmin
kuun tclemincn pimei::i
Krakovan illassa. Samoin
mcssun st'uraamincn erdissi
kaupungin lukuisista kirkoista.
Auschwitzin-rctki sai aikaan
jiirisvttzir,i:i tuntemuksia. Joskus
on h1rua p1 rihrva nCkemaln
esimerkke.j;i ihmisen pahuudesta
toisia kohtaan.

Oppaamme Kata Kivinen oli
miellytt:ivzi ja asiansa osaava,

jatkuu seuraaualla siuulla

Ptiiikirjoitus
Kiitos kaikille Krakovan matkalaisille kivasta reissusta! Oli mukava
tavata vanhoja tuttuja ja tutustua
uusiin sukulaisiin, joita ei ole aiemmin tavannut. Odotan innolla seuraavaa kokousta ja mahdollisuutta
tavata. Krakovassa meilti oli paljon
ndhtdrvdd ja koettavaa toisiimme
tulustumisen lisdiksi.

Loppukesiistti teimme Hilkka
Alan kanssa visiitin Viljo Sopasen
luokse ja luovutimme hAnelle kunniajdsenyydestd kertovan diplomin.
Arvostamme paljon Viljolta saarnaamme apua sukuseuran kirjanpidon hoitamisesta. Viljon ja Tainan
kodin pihapiiri oli myds niikemisen
arvoinen upeine kukkineen ja
monipuolisine hyotypuutarhoineen.
Uusi hallitus on kokoontunut
ensimmAisen kerran. Nyt haluan
vielil kiittiir vanhasta hallituksesta
eronneita jAsenid heiddn hyvdstd
tydpanoksestaan ! Samalla tolvotan
tervetulleiksi uudet jtisenet! Hallitus
on jiirjestiiytynyt ja aloimme heti
suunnitetla seuraavaa sukuseuran
kokousta Suomeen kesiille 2O08.
Seuraava ulkomaan matka voisi
toteutua vuonna 2010. Lehdessd
on uuden hallituksen jdsenten
nimet ja yhteystiedot. Ottakaa
rohkeasti yhteyttdr missd tahansa
sukuseuraan liittyviissii asiassa.

Oikein hyvidr joulun odotusaikaa ja
iloista talveal
Merja Kohvakka
hallituksen puheenjohtaja

hakea. Kauniita viirikkditzi taloja

tietoa nvkr'-Puolan asioista.
Olisiko mahdollisella seuraavalla
vhteiselld matkalla tarpeen antaa esim.
lentokoneessa palautepaperit mukana
olijoille ja kerdtd ne sitten pois. trhkd
silloin saisi jo ensikdden tunnelmia

mukavia katukahviloita vieri vieressd.
Torin keskelld ollut vanha Verkahalli
hdmdsi torin kokoa. Miten suuri tori

ra.a.r,ituksi.

Iin matkaan, ohjelmaan

olikaan? Nelj

zi

jalkapallokenttdi.

Lukemattomien kirkkojen koristeellisuus sai miettimddn, mistd. kultaa on
riittdn,vt kaikkialle.
Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista oli kziynti Auschwitzissa.
Vaikka prizillepziin rakennukset

Saara Ruohoaho, Heinola:

ja

ndyttivit tavallisilta tiilitaloilta, sisdlli

hotelliin hlwin t,rytlvzi:inen.

sai ndhdd. vdldhdyksen niistd kaikista

Mielestdni matka olisi voinut

kauhuista, joita sielli on tapahtunut.
Erityisesti lasten vaatteiden ja tavaroi
den ndkeminen sai palan kurkkuun.
Kdsittdmdtontd, miten julma ihminen
voi olla.
Esi-isizi emme tainneet matkallamme loytdd, mutta oli hauska

olla ajallisesti pitempikin, sillzi paljon
mielenkiintoista j di ndkemzittzi. Tzimi
ei kuitenkaan olisi varmaan onnistunut. silld kaikillahan ei oliut tuohon
aikaan lomaa.
Matkalla vallitsi "me yhdessd" henki, erittdin yhtendinen tunnelma,
joka ei kaikilla seuramatkoilla suinkaan
toteudu.
Merja Kohvakka, Kuopio:
rakovasta jli mieleen kaunis
vanha kaupunki, jonka qylistd
arkkitehtuuria saa muualta

huomata miten samantllppisiei nimizi
Puolassa oli. Pzizite -ski taisi vastata

meiddn nen-pd.d.tettd. Vanhoj a
rakennuksia onneksi oli vielzi j:iljell;i,
kaikkea ei ole purettu tai tuhottu.
Wielickan suolakaivokset veivd:t
meiddt ajassa taaksepdin. Oli mahtava
kokemus kdydd" maanalaisessa suolasta
tehdystd katedraalissa, jonka seindveis-

jatkuu siuulla 4
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>Sukuseuralle uusi hallitus

Ptiitoimittaja

Orbinskin sukuseuran varsinaisessa

> llallituksen 2006-2008
jiisenten ghtegstiedot

Merja Kohvakka

kokouksessa Krakovassa 8.6.2006 teh-

Puheenjohlaja

merja. kohvakka@ luukku.com

tiin hallituksen kokoonpanoon muu-

Merja Kohvakka

toksia. Erovuorossa olivat tdlld kertaa

Toimittaja ja taittaja
Katriina Orbinski
kafrliha,orbinski@orbinski.fi
puh. 050 562 6791

PAinryail&a
Kirjapaino Onnela & Co

llmeql]li rktksi keltaa vuodessa

lssN 14s7-0629

'.,i

Henno Orbinsky, Katriina Orbinski,
Tero Orbinski ja Pirjo Palinperl,
joista hallituksen edellinen puheenjohtaja Pirjo Palinperd valittiin jatkokaudelle. Uusina jdsenind aloittavat
Kirsti Kalaniemi Helsingisti, Timo
Orbinski Torniosta ja Heli Vaskelai-

Kelokuja 11 A7
70420 Kuopio
puh. 040 553 1475
e-mail: merja.kohvakka@luukku.com
Varapuheenjohlaja
Pirjo Palinpera
l\.4etsatahdenkatu

1

0

37120 NOKTA

puh.koti:03 341 2422

nen fiveiskylzistd. Vanhoina jdsenind.
hallituksessa j atkavat puheenjohtaj a
Merj a Kohvakka Kuopiosta, sihteeri
Hilkka Ala Helsingistd j a j isensihteeri

gsm:040 773 9933
puh.tyo:03 340 7359

Tarja Viiiiniinen Juvalta.

Hilkka Ala

Sukuseuran varsinaisina tilintarkas-

tajina jatkavat Liisa Orbinski JyviiskyIdstii ja Arvi Rziiszinen Savonlinnasta.

Varatilintarkastajiksi valittiin Katri
Kalaniemi Vantaalta ja Tuula Lind6n
Lohjalta.
Uuden hallituksen tdrkein tehtdvd
on sukuseuran nettisivujen saattaminen kdyttokuntoon.

e-mail: pirjo.palinpera@nokiantyres.com
Sihteeri
Kolsintie 10
00920 Helsinki
puh. 09 349 '1467
gsm: 050 329'1'123

e-mail: hilkka.ala@kolumbus.f

i

Jasensihteeri
Tarja Vaananen
Villentie 4
51

900 Juva

puh. 0500 885 586
e-mail: tarja.vaananen@saunalahti.li

>
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uista osoitteenmuutos!

Pinski llhetetddn ilmaiseksi kaikille
niille suvun jdsenille, joiden osoite on
jdsensihteerin tiedossa. Ilmoita
yhteystietoj en muutoksista j d.sensih-

teeri Tarja Vidniselle.

Heli Vaskelainen
Lieko 5
40530 Jyvaskyla
puh. 040 510 5686
e-mail: heli.vaskelainen@pp.inet.f

i

Kirsti Kalaniemi
Hitsaajankatu 15 A 35

>ltirioitukset ia ualokuuat
pinskijulkaiseemielellddnsuvun
jdsenten kirjoituksia, valokuvia ja
perhetapahtumailmoituksia. Artikkelit
voivat kdsitelld kaikkea suvun idsenren

eldnrdnoiiriin
-- r ------ liittwdd.
---'-) --'

"

>Uuoden 2006 jiisenmalsu
suoritetaan td.mdn lehden mukana
tulleella pankkisiirrolla. Jdsenmaksu
on l5 €, lisiksi voi halutessaan maksaa
Pinskin vapaaehtoisen kannatusmaksun.

00810 Helsinki
Puh. 050 387 621 7

edellEen teruefulleita

e-mail:kirstikalaniemi@kemiracom
rimo orbinski
saarenpaenkatu62
e5430rornio

puh 04s 671 7430
e-mail:timo.orbinski@kolumbus.fi
Rahastonhoitaja
Viljo Sopanen
Kuoppamaente 46
58920 Kolkontaipale
puh. 050 49'l 9276
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suostuivat mukaan. Kiertelimme
vaunujen kyydissd Krakovan kauniita

toksia olisi voinut jiiitdzi ihailemaan
pidemmdksikin aikaa. Todella taitavaa
tyotii, jota saattoi vain ihastella.

katuja ja palasimme takaisin keskustorille. Tori oli aamusta iltaan tulvillaan
erilaista ndhtdvdd: soittajia, tanssijoita,
"el6vii patsaita", kaupustelijoita j a j os

Kaarina Orbinski, Tornio :

jonkin sortin taiteilijoita. Torin laidalla
oleva Marian kirkko oli joka pdivd

etket etddmpind oleville
niihtziqyksille olivat antoisia
elzimyksiii. Oppaanamme
retkillzi toimi pirteei j a taitava, erittdin
hyvdd suomenkieltd puhuva Kata
Kivinen. Retkille ldhdettiin aina aamuvarhaisella ja niinpd. meille jiii hlwin
aikaa tutustua myos itse Krakovan
historiaa tuMllaan olevaan kaupun-

tungokseen asti thynnd, kun kaikki
halusivat ndhdd ihmeellisen avaut uvan

kiin.
Ensimmdisen a p aiv ana meidd.n

pikku seurueemme naisvd.ki toteutti
suuren haaveensa: hevoskdrryajelun.
Kuin kuninkaalliset me nousimme
-upeisiin vaalean vaniljaisiin, kullattui
hin vaunuihin. Istuimme samettisille

purppuranpunaisille tlynyille j a
yritimme vilkuttaa kuin prinsessat.
Seurueen miehet olivat tosi kilttejzi kun

alttarin.
Wawelin linnassa ndin kaiken muun
ihanuuden lisiiksi myos sellaista mitd
en tiennyt olevan olemassakaan: upeat
salit, joiden seindt oli pddllystetty
taitavasti kuvioiduin nahkatapetein.
Juutalaiskaupunginosassa kziydessdmme aistimme oman erityislaatuisen
tunnelman. P6dsimme kurkistamaan
myos pariin synagogaan sisdlle.

teista.

Kaikki Puolan koululaiset tuntuivat
myos tulleen Krakovaan luokkaretkelle. Isoina ryhminzi. he kulkivat
opettaj ineen kaikkialla.
Joka pziiv;i me kdvimme nauttimassa Kasvisravintola Green Linen

ihanista ruoka-annoksista. Summamutikassa tilasimme puolankieliseltd
listalta ja jzinnityksellzi odotimme mitd
lautaselta loltyisi. Ajna saimme
herkullista, suussa sulavaa ja herkullista sapuskaa.Ja joka kerta ndytti
naapuripoydissd olevan lautasella
viel:ikin herkullisempaa. Emme
koskaan onnistuneet tilaamaan sitd
kaikkein herkullisimman nd"koistd, isoa
ja viihzin munakkaan tai piiraan
neikoistii ruokalajia. Siti on vielzi
joskus mentd"vi sinne bongaamaan.

Lauantai-iltapdivdnd kaupunki vilisi
hddseurueita. Suuret kukkavihkot
kddessddn hddvieraat kiirehtivdt

parhaimpiinsa pukeutuneina ihmisvilindssd. Hddparit poseerasivat valokuvaaj alle kadulla, vzihzi:ikiizin viilittiimdttd ympdrillii tollistelevista turis-

Marita Manninen, Lokalahti:

amulla lipunostoon; piiiviilippu

ja matkaan. Respa kertoo niiti
oytyviin ja ohjaa kioskille, joka
m1y'Junalippu ja iltalento". En osta.

Osa Krakovan-matkalaisista Wieliczkan suolakaivoksen upeassa maanalaisessa kappelissa. Keskirivissd toisena oikealta
vakituinen oppaamme Kata Kivinen, ddrimmitisenA oikealla kaivoksen oma opas.
p t{
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huomenoksi!
Siennalla on kioski auki k,mmeneltdja sieltd kysyn tramvailippuja
Takaisin hotelliin ja tavarat

neesta, reppu selkd'dn

ja

koiralta. I-oydiin linjan 21. Matkalle.
Kuljemme samanlaista katua kuin
aiemmin, kunnes tulee stoppi juuri
ennen taas suurta "rondeo Centralea".

(tramvai=raitiovaunu2toim.huom.). Edestdmmemeneeratikoita,joissa
InyW.Vihin kummastelee kun otan istuu takkipukukansaaja ajoneuvot

viisi.

ovat A-H, jolloin huolimatta "ili puhu
kuljettajan kanssa" -kyltistii kysyn,

Sitten liihtoon. Olin katsonut
postilta numeron I menevdn johonkin, miksi? Raitiovaunuparaati. Olenpa
josta voi vaihtaa numeroon 21,.joka oikeaan aikaan kerrankin. Kuvia en
menee Nova Hutaan. Toisesta
tietenkddn tajua ottaa.
rondosta vaihdan.
Matka jatkuu. Oppaan kertoma
Odotan jdnnittden ekaaja selkd on
neuvostoaikainen kulttuuri on ndkykiped, joten istun puupenkille kahden
'n'issi suurissa kombinaattien rakennukrouvan vdliin. Vanhempi heistd,
sissa. Ihmeekseni olemme niiden
j:ilkeen kuin suomalaisessa rantapusiarviolta seitsemdnkymmenenviiden,
selittdd puolaksi jotain, josta vmmarkossa. Rata on meikdldisen maantien
rdn vain sanan studentka (opiskelija).
kaltainen. Putoaako vaunu vai ei?
Oliko penkki pensionatloille (eliikeiziiOlemme lopulta perilld - siis missi?
sille), siiui ei ole merkkid. Tramvai
En ole suurella asuntoalueella vaan
tulee ja matka alkaa.
ties missd. Kdvelen muutaman
Samat paikat, joita jalkaisin katsoo,
satametrisen odottaessani seuraavaa
ovat erilaisia. Nien kokonaisuuksia,
kulkuvd"linetti ia katselen kauniita
jotla muuten olisivat hahmottamatta.
omakotitaloja ja sulaton piippua.
Rondo, toinen. Ajattelen, ettd nytl
Onpa se liki. Siellii on myos ihana
tai sitten jonnekin muualle ja suuret
pieni hautausmaa kappeleineen.
sanatkin saan svodi. Ratikkakartta
Ainoa viesti kotiin: olen Nova
Krakovassa perustuu N{uTu-tietoon.
Hutassa ratikassa.
Pysiikeillii on kartta (jos on)ja ratiKolmas lippu. Takaisin ja nyt
koissa my6s. Nyt rakki-ihmisend.
vaihto siini, missi olivat paraatitramtieddn, ettd. kuonokoppa vaaditaan, siis
vait. Olen loltanyt yhtevden toista

reittiii. Jospa menisin rondo Mogieskiin? Ja siiniipii on kasvitieteellinen
puutarha liki. Seuraavan etapin aikana
katselen uutta Puolaa. Suuria teollisuus- tai mitzi lie yrityksiiija kauniita

asuinaiueita, pienempid yrityksiei
runsaasti.

Kasvitieteellinen puutarha on aina
eldmys. Sirrne pdisl,rnaksu ei ole kallis,
viisi zlotya, mutta edessdni mennyt

pariskunta saa viimeistddn niuhottajan
minussa esiin. Esitdn opiskelijakortin
ja sanon olevani opiskelija Suomessa,
kaksi zlotya. Tdhin mahdollisesti
vaikuttaa edellisessi raitiovaunussa
matkannut tytto, joka kysl kohteli
aasti, haluaisinko istuinpaikan. Olen
matkalla jotenkin vanhentunut.
Puutarha on kokemus, jonka
haluaisijakaa. Aika tylsdzi olla yksin,
mutta eras rouva haluaa otattaa kuvan
itsestidn. T'oivottavasti kuvassa on pid
ja jalat upeiden kurjenmiekkojen

lisiksi.
Lopussa nden hddparin ja heidzin
kuvaajansa, jotka kuvaan, takaapdin.

EdellispriivAnd kuulin muiden ndhneen
runsaasti hhzipareja keskustassa, n1t

mindkin.

I

Rahastonhoitaja Uiljo Sopasesta sukuseuran toinen kunniajtisen
Krakovassa koolla ollut sukukokous
pdd,tti nimittdii Viljo Sopasen Orbinskin sukuseuran kunniajd"seneksi.
Rantasalmelainen Viljo Sopanen on
ollut aktiivisesti mukana sukuseuran
toiminnassa ja sen kehittdmisessd. Hdn
on puuhannut voimiaan sridstdmdtta
seuran rahastonhoitajana sen perustamisesta 1994 liihtien. \/iljo oli mvos
pitkziiin sukuseuran hallituksessa.
Kukat ja kunniakirjan kdvivdt
iuovuttamassa seuran puheenjohtaja

Merja Kohvakka (kuvassa) ja sihteeri
Hillka Ala. Tata ennen sukuseuran
kunniajhsenyys on mydnnetq Orbinskin suvun tutkimuksen pioneeri Yrji)
Ahoselle Espoosta.

I
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lJusia tietoi a Barbara

Orbinskisd jahinen

perheestd.an
Kirjoitussarjansa kolmessa edellisessci osassa sukututkija Ketjo Alhomciki on
iiertonut suomalaisen Robert Wlhelm Orbinskin ( I B0 I - I 86 3) poj anpoj al<si
uskomastaan Viktor Orbinskista, tcimcin tyttcirestci Barbarasta ja
tyttcirenpojasta Andrealcsesta (Pinski 2/2004, l/2005 ja 2/2005).

arbara syntyi lB95 KishlaSalij evan kyliissii Venzlj zin

Bessarabiassa

ja meni

on runsaasti uusia tietoja Barbarastaja
hdnen perheestidn.

1917

Pietarissa naimisiin
saksalaissukuisen miehen
kanssa, .joka katosi sodassa 19 I B.

Barbara ja avioliitosta syntyny.t poika
Andreas ovat jossain vaiheessa muuttaneet Barbaran synnyinseudulle
Bessarabiaan, joka kuului Romanialle
vuodesta 1918.
Neuvostoliitto ja Saksa sopivat
1939, ettd. Bessarabia kuuluu Neuvos-

toliiton etupiiriin ja ettd Neuvostoliiton
etupiiriin kuuluvien alueiden saksalaiset saavat halutessaan muuttaa
Saksaan. Neuvostoliiton valloitettua

Bessarabian 1940 myos Barbara ja
Andreas halusivat Saksaan.
Olen ny saanut haltuuni kopioita
Barbaraa ja Andreasta koskevista
mikrofilmatuista asiakirjoista. USA: ssa
toimivalta Venrijzin saksalaisten

Perschke uai Persehke?
Barbaran ja Andrealsen sukunimi
esiintyv uusissa lahteissd koneella
kirjoitettuna 17 kenaa muodossa
Perschke ja 22 kertaa muodossa
Persehke 1ue: perseeke). Nimi esiintyy
uusissa ldhteissd useita kertoja myos

tavallisin kirjoituskirjaimin kirj oitettuna. Ndin kirjoitetuista nimistd ei saa
varmuudella seMlle, onko nimi
Perschke vai Persehke. Saksalainen
kirjoitus-c ja ki{oitus-e muistuttavat
toisiaan. Tdssd onkin ilmeinen syy
nimimuotojen vaihteluun.
Uusista liihteisui lovtly myos kaksi
Barbaran ja kolme Andreaksen
omakdtisti allekirjoitusta. Niisszi
sukunimi nayttad Persehkeltd lukuun
ottamatta yhtzi Andreaksen nimikirjoitusta, joka natfitdd Perschkeltd, mutta

perinneyhdistykseltd GRHS:ltii olen
saanut kopion yhdestai asiakirjasta

siindkin c:ltii niilttiiv;i ki{ain lienee
vain huonosti kirl'oitettu e.

flahde 2). USA:n kansallisarkistosta
NARAlta olen saanut kopioita useista

Barbaran ja Andreaksen viidestzi
allekirjoituksesta ainoastaan yksi
Andreaksen nimikirjoitus on koneella

asiakirjoista (lahde 3). Uusissa ld.hteissd

6
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kirjoitetun asiakirjan alla. Tdhan
asiakirj aan sukunimi on kirj oitettu

koneella koime kertaa. Kaikilla
kerroilla nimi on Persehke. (Liihde 3)
Koska Barbara j a Andreas ndhtdvisti
itse uskoivat nimensd olevan Persehke,
ka)lan tdtd' nimed.

Ptiiuil, jota ei ollutkaan
Andreaksen $mtymaajaksi ilmoitetaan
ldhteessd 2 virheellisesti 4.2.1B 18.
Trihrin asiakirjaan perustuvalla
internet-sivulla, jota olen kdyttdnyt
ldhteendni kirjoitussarj ani edellisissd
osissa,

syntymiaika on muutettu

pziivzimzizirziksi 4.2. 191 9 (liihde 4,

toiseksi viimeinen perhe). Ldhteen 3
asiaki{oissa Andreaksen syntymdaika
on kuitenkin aina 4.2.1918. Andreas
on siis syntynyt vuotta aikaisemmin

kuin kirjoitussarjani edellisissd osissa
olen ilmoittanut.
Venzijzillzi oli r.uoteen 1918 voimassa Rooman keisariJulius Caesarin
kziyttoon ottama juliaaninen kalenteri.
Ldnsimaissa oli silloin ollut jo kauan
kdytrissd paavi Gregorius XIII:n i5B2
voimaan saattama gregoriaaninen

kalenteri. Ortodoksinen Venzij zi ei
ollut suostunut nrukautumaan paavin
kalenteriin, mutta ateistinen bolsedkkihallitus ndki paremmaksi siirt,vd
ldnsimaiseen ajanlaskuun.
Aj anlaskun muutos toteutettiin

etti tammikuun r,aihtuessa
heimikuuksi 19 1 B hlpzittiin pziilirnzizirdstd 3 l. tammikuuta suoraan pair.'dmdlridn 1-1. helrnikuuta. Pair anriarid
i.-13.2.1918 ei siis ole \euvostositen,

Venrijeil1zi ollutkaan.

\Iiten Andreas on

voinut syntvd. bolserikllien hallitsemassa Yld,-Laukaassa eli Lugassa

uskolta putoaa pohja.
Boris oli amrnatiltaan upseeri (liihde
2). Sotilasan'oa l"lhteissini ei mainita.
Boriksen ammatti saattaakin olla slry
siihen, rniksi Andreas sirntli YliLaukaassa. Yld-Laukaa oli nimittdin
tdrkedr varuskuntakaupunki. Upseelina
Boris on ainakin joilakin tavalla
osallistunut 19 14 - 1 B kdvty-vn ensimmiiseen maailmansotaan Vendjdn
puolella esivanhempiensa kotimaata

2). N:iin ollen ei ehkd ole tdysin
poissuljettua, etti hzin olisi siirtynvt
Saksan puolelle, vaikka en osaa pitdd
sitd. korin todenntkoisend.
Osassa 2 esitin aleiun, ettii Boris
on kadonnut Yli-Laukaan l;ihialueilla
elokuussa ja lokakuussa 1 9 I B puhjenneiden bolsevikkivastaisten kapinoiden
,vhteydessd. Joka tapauksessa Boris on
luultavasti ndhnyt poikansa. Tokkopa
hdn on vaihtanut puoltakaan, eilei ole

Saksaa vastaan.

saanut ensin mvos Barbaraa ja
,{.ndreasta rintaman toiselle puolelle.

Vendjd.n bolser.ikkihallitus r1'htyi

olemattomana paivind +.2. 1 9 1 B?
Barbara tunnusti ainakin 1940
ortodoksista uskoa ]ahde 2). Yksi
ratkaisu ongelmaan on se, ettd Barbara ei o1e ortocloksinaja bolsevikkien
vastustaj ana noudattanut neuvostohallituksen nriarl.inrdd kalenteria vaan
on pitartunt vanhassa ajanlaskussa.
Tzilloin Andreas on syntynvt uuden
ajanlaskun mukaan 17.2.19 iB. Ehka
todenn;ikoisempi ratliaisu on kuitenkin
se, etta Andreas on syntynvt vanhan
ajanlaskun mukaan 22. 1. 19 1B, jolloin
lan.inraissa oltiin pdir dmdardssd
+.2.19 r8.

ndkikli Boris sittenkin poikansa?
Sarjani edellisissd osissa olen ollut siind
r.rskossa. etti Barbaran mies Boris
Perrsehke ei koskaan ndhnyl poikaansa
.\ndreasta, koska Boris oli kadonnut
sodassa 1918. Kun Andreas on
s\-ntvnvt vuotta luultua aikaisemmin,

"-

tiltd

heti vaitaan pddstydin hankkiutumaan
irti maailmansodasta. Aselepo saatiin
aikaan joulukuussa 1917. Kun bolsevikkien rauhanneuvottelija Tr otski
kieltnyqi allekirjoittarnasta rauhansopimusta Saksan vaatimilla ehdoilla,
Saksa aloitti sotatoimet uudelleen
I 8.2. 1 9 I B. Koko bolsevikkivallan
ollessa uhattuna neuvostohallituksen
oli alistuttava vieid ankarampiin
ehroihin. Vihollisuudet p;izittf iv;it
+.3.1918. (Lahde 1)
Boris katosi sodassa bolsevikkeja
vastaan (liihde 2). Kommunistikirjailija
Aragonin mukaan Ventijzin porvareita
siirtyi Saksan uuden hl,okkd,vksen
aikana Saksan puoleile (ldhde 1, s. 95).
Rohkenen kylli epziillzi, etti Vendjdn
porvariston valtaosa ei halunnut
auttaa Saksaa valtaamaan lisdd
Venuijzin maata. Boris oli kuitenkin
saksalaista syrtlperdd flahde 3). Han
tunnusti evankelista, niin sanoakseni
saksalais-protestanttista uskoa (lzihde

3a':a'a Persehken, o. s. Orbinski, ja hZinen

.s::

poikansa Andreaksen nimikirjoi-

saksankrelisista asiakirjoista vuosilta 1943 ja 1941

.

a
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]litterin uoltaannousun aikadn
Eriian asiakrrjan mukaan Andreas on
asunut vuosina 1928 -34 Saksassa.
Epiiselvzilid kdsialalla annetaan
asuinpaikaksi Itzufou ja piiriksi
Holstein. (Liihde 3) Saksan nvkyisestd !
Schleswig-Holsteinin osavaltiosta
loytyv pieni kaupunki nirnelta Itzehoe.
*'
Se sijaitsee Hampurista luoteeseen.
Sanran asiakirjan mukaan Andreas
puhui sujuvasti saksaaja oli kdvnvt
saksalaisia kouiuja. \'uosina I 928-34
Andreas on ollut 10-16-vuotias, siis

siind idssh, jolloin lapset kd1r,'d:t
koulunsa. Missd hdnen ditinsd Barbara
on mahtanut olla silloin? Todennzikoisesti Barbara on asunut tuona aikana
Andreaksen kanssa Itzehoessa. He
ovat siis asuneet Saksassa Hitlerin
valtaantulon aikana. Se ei tosin vielh

todista heitd enempd:i kuin muitakaan
S aksan asukkaita os asy y-llisiksi siihen
onnettomuuteen, jonka tamd tapahtuma aiheutti maailmalle, Saksalle ja
heille itselleen.
Asiakirjasta kdy selvisti ilmi, ettd
Andreas on ennen syksvzi 1940 asunut
Saksassa ainoastaan 1928 -34. Misszi
rnaassa Barbaraja Andreas ovat
asuneet ennen \ruotta I 928, jaa
epdselviiksi.
Osassa 2 esitin mahdollisuuden, etta

Barbara on paennut Andreas mukanaan Mroon syksylLi 1919 kenraaii
Judenitshin Pietarin-retken yhteydessd.
He olisivat sitten voineet muuttaa
1928 Saksaan Virosta, mutta toki he

Qt*tt\t,&-r-.

ovat voineet muuttaa Saksaan muustakin rnaasta. vaikkapa Romaniasta
eikd Neuvostoliittokaan liene tdysin
poissuljettu mahdollisuus.
On kuitenkin varmaa. ettd Barbara

jatkuu seuraaualla siuulla
Plt'lSKl 7

jatkoa edelliseltii siuulta

armeijalle.
Pzi2istvaiiin

ja Andreas ovat asuneet Romaniassa
\,,uonna 1940, kun Neuvostoliitto

valloitti Romanialta Bessarabian ja
Pohjois-Bukovinan. Ehkd he ovat
muuttaneet Romaniaan 1934. Ovatko
he muuttaneet Saksasta Hitlerin
valtaantulon takia,.jdd arvailtavaksi.
Joka tapauksessa he ovat 1940 pitdneet
Hitleriii parempana kuin Stalinia.

Henkitiitietoia Romanian
kaudetta

-

Barbaran asuinpaikka Neuvostoliiton
i 940 valloittamassa Bessarabiassa on
ollut Hotinin piirin Lipcani (lzihteet 2
ja 3). Barbaran svntymdkylzi KishlaSalijeva kuului tsaarin aikana Lipcanin
kuntaan eli volostiin. Ldhteessd 2 on
Barbaran syntymd'paikaksi merkittv
Kishia-Sall;'eva ja asuinpaikaksi

ainakin 1940 Lipcani. 'fzimti saattaa
merkiti sitl, ettd Barbara ei asunut
Kishla-Salijevassa. (Kishla-Salijevan
nykyinen nimi on Podr,irne. Podvime
kuuluu Ukrainaan ja Lipcani Molclovaan.)

Barbaran ammatti Romaniassa oli
opettaja (ahde 3). Hdn omisti siellzi 10
hehtaaria maata (laihde 2).
Kaksikvnrmentakaksirrrot iaan
Andreaksen ammatiksi ilmoitetaan
rakennusmestari. My6s Andreas

tunnustautui ainakin 1940 ortodoksiksi. Hdn ilmoittaa perheensd puhekieliksi saksan ja vendjdn. Perheelld,
hdn tarkoitta a B arbaraa .ja itseddn,
koska muissa asiakirj oissa syksyltzi
1940 Barbara ilmoitetaan leskeksi ja

Andreas naimattomaksi. (Lrihde 3)

flndreas

ja Bessarabian ualtaus

Andreas on palvellut tammikuusta
1939 syyskuuhun 1940 Romanian
asevoimissa Brasovissa ja sen ympiristoss;i (liihde 3). Brasov sijaitsee keskelld
Romaniaa kaukana Bessarabiasta.
Neuvostoliiton valloittaessa Bessarabian kesdkuussa 1940 Andreas ei siis

ollut ditinsd luona Lipcanissa. Kuten
muistamme, Romanian asevoimat
eivd.t tehneet vastarintaa puna-

a

ptxst(l

siviiliin slyskuussa I 940

Andreas asettui Galatiin (liihde 3).
Gaiati (saksalaisittain Galatz) sij aitsee
ithisessd Romaniassa Tonavan varrella
lahellzi Bessaral-lian eteldosaa.

Saksaan ilman

iiititi

Andreas pddsi Saksaan. Hd:net on

otettu vasraan Jastrzembissa
1 0. I 0. 1 940 (liihde 3). Jastrzemb sijaitsi
natsi-Saksan Puolalta valtaamalla
alueella. Se loytw tarkoista nykyPuolan kartoista nimelld, Jastrzebie

Zdroj laihelth Tsekkilasavallan

raj aa

Katowicen lounaispuolelta, Krakovasta ldnteen.

Jastrzembin vastaanottoasiakirjasta
kuvan, ettd Andreas on tullut
Jastrzen'rbiin Lipcanista ("zugezogen
nachJastrzemb ... von Lipkani";
lzihde 3;. Kuitenkin r\ndreas tuli
Saksaan ilman 6itiddn.Jos Andreas on
saa sen

ollut Lipcarrissa. on vaikea vrnmartia.
miten hdn on suostunut ldhtemd"dn
ilman iitid.dn.
Jastrzembissa myohemmin laaditussa asiakirjassa sanotaan selrristi, ettd
Andreas on tullut Saksaan Galatista.
Samassa asiakirjassa Andreasta on

plydetty ilmoittamaan kaikki ne
paikliakunnat, joissa hd"n on oleskellut
tammikuusta 1939. Andreas kettoo
asuneensa slyskuusta I 940 Galatissa
mutta ei mainitse olleensa sen jilkeen
Lipcanissa. (Lihde 3)
Jastrzembin vastaanottoasiakirj assa
on alimmaisena ja alleviivattuna sana

"pakolainen" (liihde 3). Td.std r.'oisi
peetela, etrd Andreas on saanut Bessarabian ulkopuolella - Romaniassa tai
vasta Jastrzembissa

-

saksalaisilta

viranomaisilta sellaisen Bessarabian
pakolaisen statuksen, jolla on oikeus
muuttaa Saksaan. Lipcanin mainitseminen vastaanottoasiakirj assa johtuisi
tilloin siitd., ett6 se oli Andreaksen
Iaillinen, neuvostovallan alle jor"rtunut

kotipaikka.
Andreas on viety tai mennlt
Puoialta vallatulle alueelie, koska
Pohj ois-Bukovinan j a pohjoisen
Bessarabian saksalaiset kuljetettiin

sinne. Hdn on varmasti itsekin l'ralur-rnut sinne, minne hdnen eitinsa tulisi,
jos mvos tdmd pddsisi muuttamaan.
Hdnen on tdytynyt tdssa vaiheessa

vaivata saksalaisia r,iranomaisia
pyynnoilld, ettd hdnen ditinsd pddstettdisiin Saksaan. Natsiviranomaiset
eivdt ehkd olleet asiasta yhtl innostuneita kuin Andreas, koska Barbara oli
vendldinen.
Se, ettd Barbara oli vendldinen,
selvid:l Andreaksen ilmoituksesta,
jonka n'rukaan hin on isdn puolelta
saksalaista ja iidir-r puolelta venildistd
sr.'ntlperdd. Luullakseni juuri Barbaran venildisr,yden takia neuvosto\iranomaiset pidttivdtkin, ettd. Barbaralla ei
ole asiaa Saksaan. (Lzihde 31. Kirjoitussarjani jatkuu ensi numerossa. I
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