Inna Rikun

sama taivas
Astronominen kaksiosainen romaani esipuheineen,
loppusanoineen ja kuvineen
(venäjän kielestä kääntänyt Svetlana Hirvonen)

Esipuhe
Viime vuosisadan puolella, 1990-luvulla, aloin tehdä elämäkertatutkimusta.
Kahdenkymmenen vuoden aikana olenkin julkaissut kolme hakemistoa, jotka
on omistettu Odessan matematiikoille, fyysikoille ja astronomeille.
Tunnustan pitäväni
. Joku voi sanoa minua ihannointiin
taipuvaiseksi
näiden hen
, sen vakuuttuneemmaksi olen tullut
.
T
laatimaani fyysikkojen ja astronomien hakemistoon, mutta artikkelin tyylilaji
ei sallinut tuoda esiin
. Niinpä p
omistaa Orbinskille erillisen julkaisun.
pä
!
muuttavat
viimein. En
leskelustaan Odessassa. Haku
Internetist
.
voisin tehdä? Koko hankkeeni saattaisi epäonnistua. En halunnut
millään
ä,
ovat
jättämättä. Niinpä
p
jatukseen kirjoittaa Orbinskista. Syyskuussa
2011 Odessan
140 vuotta. Olisi juuri sopiva
hetki muistella ihmistä, joka tuli observatorioon opiskelija
siellä
.
P in googlata uudelleen. Kirjoitin latinalaisin kirjaimin Orbinskin sukunimen
ja sain heti tuloksia. Tämän olisi pitänyt ilahduttaa minua, mutta löytämäni
tieto olikin surullinen: Morningtonin niemimaan tähtitieteellisen seuran
aikakauslehti Scorpius kertoi, että v

Orbinskin lapsenlapsi, astronomi Arthur Anthony Page, oli kuollut 1.
helmikuuta 20
. Olin
puolitoista
kuukautta. Morningtonin niemimaa löytyy Australiasta.

mainituista henkilöistä ei vastannut viesteihini. Sitten sain vastauksen
-kirjan tekijältä Raimond Hainsilta, joka on omistanut
Pagelle kirjassaan yhden kappaleen. Tämä
, auttoi minua saamaan
yhteyden Arthur
Meredith
pitkään
etsimäkseni henkilöksi, joka auttoi palauttamaan aikakausien katkenneen
yhteyden. Nyt pystyin kirjoittamaan artikkelin.

Osa 1
Pohjoisen pallonpuoliskon taivas –

Orbinski

Orbinski syntyi 3. (15.) elokuuta 1869 tunnetun opettajan,
taloustieteilijän ja yhteiskunnallisen toi
V
Orbinskin
perheeseen. Robert oli syntynyt Suomessa ja valmistunut Pietarin
pedagogisesta pääinstituutista. Melkein koko hänen elämänsä oli kuitenkin
liittynyt Odessaan. Suuren,
-aloitteisuutta, pyrkii toteuttamaan jokaisen ideansa, kuvailee
A. M. de Ribas
V
Vanha Odessa.
Vuonna 1887
V
pääsi Rishelevskajan
kymnaasista, kirjoittautui Novorossijskin yliopistoon ja suuntautui
.H
merkittävän astrofyysikon A. K.
K
in oppilas. Vuonna 1892
Orbinski sai kultaisen
mitalin tutkimusraportistaan
[ohikulkukone eli
mediaaniympyrä] ja sen soveltaminen maantieteellisten koo
, jolloin Kono
stipendiaatiksi.

Suomessa syntynyt monipuolinen tiedemies Robert Vasiljevitš Orbinski (1834-1892)

Artemi Orbinski teki kaksi seuraavaa vuotta
ahkeruus
lukuisia kirjoja ja
artikkeleit
lisesti protuberansseja [auringon koronassa
näkyviä kaasupilviä]
ervatoriossa, joksi Pulkovan observatoriota tuolloin kutsuttiin. A. A.
Belopolskin, joka oli eräs nykyisen astrofysiikan perustajista, johdolla
Orbinski mittasi Ajokoirien
uuden erikoisen
ta
nopeuksia prisman avulla [sata vuotta sitten
prisma oli spektroskoopin osa]. B. A. Vorontsov-Velijami
Orbinskin menetelmää parempaa ei ole edelleenkään olemassa.

Vorontsov-Velijaminovin kirjassa
näin
a Artemi Orbinskia esittävän kuvan, joka ilmestyi
ja osoittautui puolikkaaksi Orlovskoje
Amur-joen rannalla vuonna 1896 otetusta valokuvasta. Toinen kuvassa oleva
henkilö on edellä mainittu huomattava tiedemies Belopolski, joka oli niin
vakuuttunut stipendiaattinsa
tälle
osallistumista auringonpimennyksen tarkkailuun. Niinpä vuoden 1896
toukokuusta syyskuuhun Orbinski oli tutkimusretkellä kaukana Odessasta,
minkä vuoksi hänen tutkintonsa valmistumisaikaa siirrettiin
artikkelinsa 9. elokuuta 1896 tapahtuneesta auring
julkaistiin tiedeakatemian uutisissa.

Artemi Robertovitš Orbinski ja hänen opettajansa A. A. Belopolski Amurilla vuonna 1896

Artemi Orbinskin harjoittelulla Pulkovossa oli toinenkin kauaskantoinen
seuraus. Koska observatorion maantieteellinen sijainti ei ollut suotuisa
kaikkien
, sen johtaja O. A. Backlund ehdotti
sivutoimipisteen
-V
. Sivuosastolla, jonka sijainniksi
valittiin Odessa, käytettiin myös
kalua ja isoympyrää. Johtajan
virkaan ehdotettiin Orbinskia K
issä.
Opettajansa kuolin
päivätyssä muistokirjoituksessa O
ilman hänen tukeaan
an hanke olisi pitkittynyt pahasti,
ellei haudattu ikuisesti.
Vuosina 1897–1901 Orbinski toimi
teki paljon tarkkoja tutkimuksia, mm. havaitsi absoluuttisesti leveän
n suoria nousuja [rektaskensioita]. Jo vuonna
1899, ennen merkittävimpiä tutkimustöitään
omukseen
:
tunnustuksen u
havainnoinnissa Odessan apuobservatoriossa. Muiden töidensä
Orbinski hoiti aikapalvelua Odessassa koko osaston olemassaolon ajan.

Artemi Orbinski vuonna 1902

Vuonna 1912 observatorion sivuosasto siirrettiin Nikolajeviin [Mykolajiv,
kaupunki Etelä-Ukrainassa], jossa Merivirasto luovutti Nikolajevin
meriobservatorion Pulkovon observatoriolle. Saman
, mutta jo kahden
kuukauden kuluttua hänet irtisanottiin virasta hänen
ja
ylennettiin todelliseksi valtioneuvokseksi
la ilman vakinaista palvelusta.
Tiedemies ei halunnut lähteä kotikaupungistaan Odessasta
kotiyliopistostaan, jossa hän opetti vuoteen 1920 saakka pitäen
, taivaanmekaniikan sekä geodesian kurssit sekä
er
.
iston tuleva
johtaja N. M. Stoiko-Radilenko, joka tuli Odessan yliopistoon vuonna 1912,
suoritti Orbinskille
.
Stoiko-Radilenkon muistelmissa:

ollakin,
harrasta

. Observatoriossa oli hiljaista, kuten tulee
. En olisi arvannut
50 vuotta.

Artemi Orbinski 1914

Artemi Orb
eräänlaisessa naisille tarkoitetussa
odessalaisessa yliopistossa vuosina 1911-1920, piti luentoja kaupungin
kansanauditoriossa ja johti G. R. Behezbnan naisten kymnaasin
opettajaneuvostoa. Isältään muun muassa taloustieteellistä lahjakkuutta
perineen Artemin moni
. Vuonna 1898 hänestä
ttolaitokse
hallituksen varapuheenjohtajana ja teki tuloksellista
myös yliopiston
taloustoimikunnassa. Kun yliopiston hallitus
Artemi
Orbinskille palkkion
ta. K
rehtorille Orbinski selitti: E
palkkiota, etenkään
, kun yliopistolla on
. Olen aina valmis palvelemaan kykyjeni mukaan kaikin
mahdollisin keinoin kotiyliopistoani, johon olen kiintynyt, e
yli 25 vuoden aikana muodostunein sitein
si
palveli minun ikuisesti kunnioitett
.
Artemi Orbinskin taloustieteelliset taidot oli
Odessan
kaupungille. [Venäjän vallankumousta seuranneena] sekasorron aikana
vuonna
. Samana vuonna
liittyi
lli
ntaan.
Vuonna 1920 alkoi myllerrys Ukrainan korkeakouluissa. Yliopistot oli suljettu.
Niiden tilalle perustettiin joukko oppilaitoksia, joista joidenkin toiminta jäi
lyhytaikaiseksi. Vuonna 1920 perustettu Odessan matemaattisluonnontieteellinen korkeakoulu suljettiin jo vuoden kuluttua ja opiskelijat
siirrettiin Odessan kansansivistyksen korkeakoulun vastaaville osastoille ja
kursseille. Sen vuoden Artemi Orbinski oli toiminut matemaattisluonnontieteellinen korkeakoulun rehtorina, minkä jälkeen hän oli kaksi ja
puoli vuotta kansansivistyksen korkeakoulun professorina.

Tammikuussa 1924 Orbinski ilmoitti Kansansivistyksen korkeakoulun
kansansivistyksen tiedekunnan johtajalle:
. Koska
tieteen metodeihin, katson oike

pitäisi
, professori A. J. Orlov.

Miksi Artemi
oman
arveluni, minun on paljastettava
tiedemiehen toiminnasta. Tarkkaan ottaen on kyse kahdesta asiasta –
kirjanpainamisesta ja tieteen kansantajuistamisesta – mit
vät Orbinskin
nimen
V
V
parhaan
tieteellisen julkaisun perustajiin ja avustajiin. Mathesis oli perustettu vuonna
1904. Se kesti pitkään nousut ja laskut, mutta lakkasi ilmestymästä vuonna
1925. Artemi Orbinski ei pelkästään hoitanut Mathesiksen raha-asioita,
21
kirjaa.
Artemi
.
ytymisen syynä vaikuttaisi olleen työmäärä ja ajan puute. P
voivat kuitenkin osoittautua alkaneet terveysongelmat. Se ei ole ihme, sillä
v
Orbinskia kohtasivat lukuisat koettelemukset.

Tähtitieteilijä Artemi Orbinskin puoliso Elena Maksimilianovna Blumskai (tai Blumeva)

Aloitan kaukaa. Artemi Orbinski oli 29. toukokuuta 1893 avioitunut Elena
Maksimilianovna Blumevan kanssa [Oleg Palvanovilta saatujen tietojen
mukaan nimi oli Blumskai]
2. maaliskuuta 1894 ja
seuraavana vuonna,
. Mathesiksen toimituksen
historiaa tutkiessani
Odessassa vuonna 1918 ilmestyneen julkaisun
Vekselien 7%:sta 12%:iin, mikä sisältää E. ja A. Orbinskin laatimat
kirjanpitotaulukot. [Kyseessä on ilmeisesti eräänlaisen naisille tarkoitetun

yliopiston opinnäytetyö.] Kirjan alkusanoissa A. R. Orbinski mainitsee
, joten neidit olivat koulutettuja.

Artemi Orbinskin tytär Elena Orbinski kuvattuna Odessassa, vasemmalla vuonna 1918

Tyttäristä Elena vihittiin 28. huhtikuuta 1917 Uspenskin kirkossa
kaksikymmentävuotiaan Antonios Papadopouloksen kanssa (Meredith
kirkkoa esittävän
vanhan postikortin). Antonioksen
oli tullut
Odessaan Trapezundasta [Trabzon on turkkilainen kaupunki Mustanmeren
etelärannalla] ja rikastunut vienti- ja tuontiyrityksellään jonkin verran. Hän oli
avioitunut Odessassa kiertueella olleen italialaisen oopperalaulajan Giovanna
(Anna) Konstaninin kanssa. Heille oli syntynyt viisi lasta. Venäjän
vallankumouksen aikana koko Papadopouloksen perhe Toniksi kutsuttua
Antoniosta lukuun ottamatta muutti Kreikkaan.

Elena Orbinskin puoliso Antonios eli Toni Papadopoulos, myöhemmin Page

Toni
radissa [Pietarin
väliaikainen nimi]
, kenraalimajuri Vasili von Ljuterin talossa.
Setä oli
issä bestmanina. Mielenkiintoisena yksityiskohtana
mainittakoon, että laivanrakentaja V
(V
)
on Ljuter
oli toiminut panssarilaiva Potemkinin rakentajan apulaisena. Nuoripari Elena
ja Toni matkustivat Trans-S
V
sä

toteutuneet. Artemi Orbinski
.

milloinkaan

Meredith
.
Omaisuus, kirjasto mukaan lukien, takavarikoitiin. Muutamia tunteja
Neuvosto-Venäjän salainen poliisi vaati Artemi
Orbinskia osoittamaan paikan, mihin arvoesineet ja perhehopeat oli
piilotettu. [Puoliso] Elena ja [nuorempi tytär]
Artemi Robertovit teloitettaisiin ampumalla, mutta tilanne päättyi hyvin.
Seuraavana aamuna tämä palasi kotiin. Perheelle palautettiin osa heidän
omaisuudestaankin. Se
etty tämän
Sturdzan kujalla sijaitsevan talon omistavan perheen omaan
.
All

. Hän yritti paeta Romaniaan, mutta hänet
ja saatiin suurin ponnistuksin vapautettua. Artemi
Orbinski kuoli 21. helmikuuta 1928
viisikymmentäyhdeksänvuotias.

Muotokuva astronomi Artemi Robertovitš Orbinskista

Osa 2
isen pallonpuoliskon taivas – Arthur Anthony Page
Arthur Page syntyi 3. elokuuta 1922 Jokohamassa. Miksi Jokohamassa?
vuoden
1917 jälkipuoliskolle, kun nuori pariskunta Elena ja Toni matkustivat
Vladivostokiin. Matka oli kauhea ja kesti muutaman viikon. Vladivostokissa
he asuivat kaksi vuotta. H
. Toni
matkusti firman asioilla Harley Davidsonin moottoripyörällä ja onnistui
kuljettamaan
K
valkoisen liikkeen johtajan,
i
, kenraaliluutnantti M. K. Diterihsin, pois tulilinjalta. Toni
vastaanotti tästä teostaan Diterihsin ojentaman kunniamerkin.
Tilanne Vladivostokissa muistutti silloista Odessan tilannetta: valta
kaupungissa vaihtui useasti. Huhtikuussa 1918 maihin nousi japanilaisia,
amerikkalaisia ja englantilaisia sotajoukkoja. Talo, jossa Elena ja Toni asuivat,
joutui t
tulitukseen. Elena loukkaantui, ja perhe h din tuskin pelastui
katon romahtaessa.
sä lahjaksi
Diterihsille Elena ja Toni nousivat vuoden 1920 alussa Japaniin vievään
laivaan. He asettuivat Jokohamaan. Nuorilla vanhemmilla oli kaksivuotias
Juri-poika, ja Elena odotti toista lasta. Koska oli ajateltava toimeentuloa, Toni
ryhtyi liikekumppaniksi englantilaiselle Morris Chichester-Smithille, joka toi
Japaniin englantilaisia ja amerikkalaisia
. Liike menestyi,
mu
V
vuoden ikäisenä. Vuoden kuluttua he saivat toisen pojan, joka sai
mukaan nimen Artemi. Artemin syntymän
, joka
tuhosi puoli Tokiota ja suuremman osan Jokohamaa. Uhreja oli paljon.
Onneksi kukaan
vahingoittunut. Perheelle tarjoutui
mahdollisuus muuttaa USA:han, mutta Toni
. Hän vei
perheensä Kobeen, johon perusti menesty
maahantuontiyrityksen.
Perheen tuttavapiiri koostui eurooppalaisista. Koska l
,
. Niinpä Jurista tuli
George ja Artemista Arthur.
Marraskuussa 1936 Japani allekirjoitti [Neuvostoliiton kommunismia
vastustavan] Antikomintern-sopimuksen Natsi-Saksan kanssa ja liittyi

syyskuussa 1940 Berliini–Rooma–Tokio akselivaltoihin. Koska ulkomaiden
kansalaisiin suhtauduttiin vihamielisesti, oli aika poistua Japanista. Vuoden
1941 alussa Toni onnistui sopimaan Nagasakista Ateenaan
kreikkalaisen kauppalaivan kapteenin kanssa perheelleen laivapaikat. Pian
laivan lähdettyä japanilaiset sotalaivat
. Kaikki aluksella
näiden
, Surabajan satamaan. Sinne
saapui tieto Kreikan miehityksestä. K
tämän vuoksi suunnata
laivansa kohden Australiaa. Noustuaan maihin mantereen lounaisosassa
sijaitsevassa Fremantlen kaupungissa Papadopouloksen perhe oli vihdoin
turvassa. He sai
pakolaisina.
Arth

tuolloin kahdeksantoista vuotta
. Vanhemmat olivat antaneet
kymmenvuotis
ollut
ieteellisiin tutkimuksiin, vaan
tietojen keräämiseen Kobeen
saapuneista saksalaisista sotalaivoista. Arthur
. Poika kiinnostui
hyvin
japanilaisen asevarustuksen. Toni ja Arthur osasivat erinomaisesti sekä
englantia että japania ja
kuitenkin otettiin armeijaan joulukuussa 1941, kun
Pearl Harboriin tehdyn h
Australiassa tajuttiin
.
Sotilastulkkina Arthur Page osallistui liittoutuneiden Tyynen valtameren
joukoissa salais
. Hän oli virallisena tulkkina japanilaisten
sotajoukkojen antautumistilaisuudessa Borneolla
kotiutettiin, mutta hän palasi armeijaan reservin upseerina 1950-luvulla.
Vasta vuonna 1972 hän otti virkaeron everstinä. Vuonna
nimellä Voi
: australialainen
tulkki sodassa Japania vastaan [Between Victor and Vanquished: an
Australian Interrogator in the War against Japan].
vielä vastatko. Erään kerran
Arthurin tiedot tähtitieteestä
.A
toi sotilaat varikolle. H

, kun Arthur
suunnistamalla Arthur
amerikkalaisen

Sky & Telescope -lehden kahden vuoden tilauksella. Vielä nykyisinkin lehti on
harrastusastronomian arvovaltaisimpia julkaisuja.

Arthur Page vuonna 1946

S
hur Pagen (
Papadopouloksesta Pageksi) ei onnistunut harrastaa
. Siihen
oli aivan tavallinen syy: piti ruokkia perhe. Arthur oli tutustunut sodan aikana
Brisbanessa Muriel Woodsiin, ja 7. joulukuuta 1946 heidät vihittiin. Perhe
asettui asumaan Brisbaneen, jossa asuivat myös Elena ja Toni. Sodan aikana
Toni oli palvellut [liittoutuneiden Tyynenmeren komentajan Douglas]
MacArt
sotatoimissa saatuja japanilaisia
asiakirjoja.

Arthur Pagen ensimmäinen puoliso Muriel Woods morsiamena Australiassa vuonna 1946

Vuonna 1949 syntyi Murielille ja Arthurille Meredith ja kahden vuoden
kuluttua Robert. Arthur Page valmistui Queenslandin yliopistosta ja
työskenteli koko elämänsä fysioterapian alalla. Hän kuntoutti
kol
tapaturmissa loukkaantuneita
. Vuonna
19
.
”

”

h
vihdoinkin hän
ellei hän siihen mennessä olisi jo ollut tunnetuimpia (ellei tunnetuin)

,

australialainen tähtitieteen harrastaja V

oli rakentanut
asenttisen teleskoopin ja
ryhtynyt Mount Stromlon observatorion freelance-tarkkailijaksi.
Arthur Page meni 15. helmikuuta 1964 naimisiin Rose Berenicen kanssa.
Avioliitto
yhteisiin kiinnostuksen
kohteisiin. Kemisti–
sykki
. Jo ennen Arthuriin
teleskoopin, jonka
objektiivin halkaisija oli 22,5 cm.
Oman Brisbanen esikaupungissa sijaitsevan talonsa pihalle Arthur ja Berenice
rakensivat observatorion [North Chermside Observatory] ja rakensivat
tieteentekijät niinkin edustavist
-Seelannin
Kuninkaallinen
linen yhdistys [The British Astronomical
Association ja The Royal Astronomical Society of New Zealand].
Meredith muistaa hyvin
,
jossa nuoret, kauniit ja hyvin onnelliset Berenice ja Arthur ovat yhden
teleskoopin vieres
.H
1970 Berenice kuoli aivoverenvuotoon
.V
n kuolemaansa aviopuolisot ovat
–
.

Arthur Page vuonna 1974

Vuosi vaimonsa

Arthur Page rakens
n Brisbanen valoista Tamborine-vuorelle [Mount
Tamborine Observatory] tavattoman kauniille paikalle, jossa on erityinen
kasvisto ja eläimistö. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua tästä Arthur joutui
jälleen muuttamaan
, kauemmas valoa hohtavista
suuriksi kasvaneista rantalomakeskuksista. Taloudellista apua observatorion

muuttoon [Mount Kent -vuorelle] antoivat Queenslandin j
Queenslandin yliopistot [Brisbanessa ja Toowombassa], jo
mahdollisuus opettaa siellä opiskelijoitaan.

-

Nykyisin n
teleskoopilla, joka nimettiin
Arthur Pagen teleskoopiksi Queenslandin osavaltion
tkijan kunniaksi. Avustuksen teleskoopin
vät Kentuckyssä sijaitseva Louisvillen yliopisto ja NASA. Louisvillessa
samanlaisella teleskoopilla tarkkaillaan pohjoisen pallonpuoliskon taivasta.
Y
Jaa taivas [Shared Skies Partnership].
ona vierailulla katsomassa toisia
.
Arthur Page julkaisi noin 50 artikkelia
a. Vuonna 1985
[International Astronomical Union]
. net valittiin Australian fysiik
[Honorary Fellow of the Australian Institute of
Physics]. Vuonna 1995 Queenslandin yliopis
tohtorin
a
tutkimisesta. Vuonna
1973 juhlittiin Nikolaus Kopernikukse
500-vuotisjuhlaa. Arthur
Page sai silloisen kardinaalin ja tulevan
[Copernicus Gold Medal].
V
on kerrottava erää palkinnosta. Testamentinhan voi laatia, vaikka
olisi nuori,
lähiaikoina uskoisi kuolevansa. Berenice oli
testamentannut rahaa Australian t
[The
Astronomical Society of Australia]. Seura myöntää joka toinen vuosi
harrastajalle. Kyse on nimenomaan
panostuksesta tieteeseen eikä tieteen popularisoinnista.
Arthur Page sai elää terveen elämän ja kuoli

-

Arthurin nimeä [Berenice and Arthur Page Medal].

Loppusanat
Meredith
, Elena OrbinskiPapadopoulosta. Perheen muutettua Brisbaneen Elena oli pettynyt
kaupunkiin, joka
.S
htenyt, ei
ollut maaseutua. Elena
kirjallisuutta nykykielen instituutissa Brisbanen yliopistossa [University of
Queensland; Insitute of Modern Languages]. Elena kehitti lapsenlapsissaan
oppimishalun, kiinnostuksen tieteeseen, taiteeseen ja filosofiaan sekä opetti
. Meredith muistaa
.

Elena Orbinski-Papadopoulos

Meredithin unelmana
etenkin, koska siellä on edelleen
suvun talo, jossa
nsä
,
Meudonen observatorion [Ranskan suurin observatorio, Observatoire de
Paris-Meudon] johtajan Per Hansenin. Kuusivuotias Elena keskusteli tuolloin
Hansenin kanssa ranskaksi. Siellä vieraili myös Royal Irish Academyn jäsen,
Sir Robert Stawell Ball.
Orbinskien talo, jonka jo epäiltiin tuhoutuneen, seisoo
.
Vain sen numero on muuttunut nelosesta kakkoseksi. Tuntuu kyllä oudolta,
miten kaksikerroksista taloa on ollut vaikea löytää, mutta jos saavutte
Sturdzan ja observatorion kujien kulmaan [nykyään Vera Inberin katu, Улица
Веры Инбер, aiemmin Sturdzovskyin kuja, Kupalnyin kuja], ette
ensimmäiseksi tule ajatelleeksi
olisi suvun kotitalo. Aloin kuitenkin epäillä tätä Meredithin
tyä minulle
Tonilta peräisin olevan vuonna 1927 otetun valokuvan. Toni oli tuolloin
sattunut poikkeamaan Odessa
. Kuvassa
parvekkeella seisoo Elena Orbinski ja terassilla ovat Toni ja Alla. Kuvan on
ottanut Artemi Orbinski ”V
vertailkaa!” kehotti klassikko. Niinpä
vertasin keskenään kuvaa ja taloa. Terassi onkin mahdollisesti olemassa
jossain maalien ja vanerikerrosten alla. Parvekkeen
kin näyttää

samalta kuin kuvassa
samanlainen.
h [Odessan] t
, joka esittää kaunista nuorta naista

.

muotokuva. Tämän hyvin tunnetun teoksen mallina on kuitenkin pidetty Alla
Robertovna Orbinski
maalauksen myi museolle
Š epkinin kadulla
ja – voitteko arvata? – oli operettilaulaja!

Operettilaulaja Alla Orbinskin muotokuva Odessan taidemuseossa, taiteilija A. A. Shovkunenko

Si
yt. Kuten muistamme, Orbinskit ensin
tiivistettiin (ihana neuvostoliittolainen sana; toisin sanoen heidät pakotettiin
asumaan ahtaammin kuin aikaisemmin)
Orbinsk
. Sturdzovskyin kujan talossa sijaitsi
ennen sotaa lastenkoti numero 75.
ä, [Artemi Orbinskin leski Elena, o. s. Blumskoi],
en saksalaisten joukkojen mukana. He asettuivat
asumaan Saksaan, Fuldan kaupunkiin, jossa Elena kuoli 50-luvun alussa. Alla
meni naimisiin ja kuoli lapsettomana 78 vuoden
.
Meredith on pahoillaan, ettei koskaan tavannut isotätiään Alla Orbinskia.
suhtautui aika kriittisesti
hänen
nsä ja sisarensa
Saksaan,
kirjoitti
taiteilijauraan melko
arvostelevasti. Muuten on vaikea ymmärtää, miksi
mai
. Elena Orbinski-Papadopoulos kuoli 24.
joulukuuta 1977. –

Australiassa. He ovat Meredith, Robert ja tämän aivan ihana
kolmetoistavuotias tytär Georgiana Page.

Arthur Pagen tytär Meredith

Arthur Pagen poika Robert

Orbinskien talon parvekkeella Odessassa vuonna 1927 seisoo Elena Orbinski. Terassilla ovat Toni
Papadopoulos ja Alla Orbinski. Kuvan lienee ottanut Artemi Orbinski.

Odessassa
kaupunkimme historiaan. Mutta avaruudessa liikkuu kaksi
pienplaneettaa,
t
iji Kato, toisen 6. maaliskuuta 1991 ja toisen 18. helmikuuta
1998.
Taivas

. Planeetta Maan taivas.

