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ROBERT VASILJEVITŠ ORBINSKIN JÄLKELÄISET VENÄJÄLLÄ 
Kirjoittanut Georgi Valentinovitš Peihel 
  
(venäjän kielestä kääntänyt Svetlana Hirvonen) 
  
  
Vuoteen 2000 saakka tietomme esi-isistämme olivat hyvin vähäiset. Meillä oli vain muutama 
kymmenen valokuvaa emmekä aina tienneet, ketä ne esittivät. Äitimme – Robert Vasiljevitš 
Orbinskin lapsenlapsi – ei ollut kovin innokas puhumaan perheensä historiasta. Kerron 
myöhemmin, miksi. 
 

 
Tiedemies Robert Vasiljevitš Orbinski (1834-1892), suomalaisen Robert Wilhelm Orbinskin (1801-1863) 

poika. Jälkimmäisen setä oli Suomen Orbinskien esi-isä, majuri Carl Johan Orbinski (1757-1810). 
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Isoisoäitimme, Robert Vasiljevitš Orbinskin puoliso, jonka nimeä emme tiedä. 

 
Tiesimme, että meillä oli isoisoisä Robert Vasiljevitš Orbinski, joka on asunut aikoinaan 
Odessassa. Tiesimme myös, että perheessä isoisoäidin lisäksi – hänen nimeään emme tiedä 
vieläkään –  oli vähintään kaksi lasta: poika Sergei ja tytär Aleksandra, meidän isoäitimme. Ja 
senkin tiesimme, että Sergei, joka toisen version mukaan oli kapteeni ja toisen mukaan 
luotsi, haudattiin Punaiseen mereen 30. tammikuuta 1912. 
 
Vuoden 2000 jälkeen tietomme esi-isistämme laajenivat merkittävästi 
tietosanakirjalähteiden, Odessan yliopiston aineiston ja etenkin Inna E. Rikunin tutkimustyön 
ansiosta. Saimme tietää, että Orbinskin perheessä oli vielä yksi poika, Artemi, josta 
polveutuu eräs sukuhaara. Sen lisäksi tuli ilmi, että Suomessa on olemassa Orbinskin 
sukuseura, jossa on hyvin paljon jäseniä. Käsittelen tässä kirjoituksessani vain venäläistä 
sukuhaaraa. 
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Isoäitini veli, kapteeni Sergei Robertovitš Orbinski. 

 
Isoäitini toinen veli, tähtitieteilijä Artemi Robertovitš Orbinski kuvattuna vuonna 1902. 
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Robert Vasiljevitš Orbinski – varsinainen valtioneuvos, Odessan Richelieun lyseon professori, 
myöhemmin Novorossijskin yliopiston pedagogisen ja filosofian historian tiedekuntien 
professori, Odessan liiketalousopiston rehtori, Odessan pörssikomitean ja Kauppakomitean 
sihteeri, kirjailija ja monien tiedeseurojen jäsen – syntyi vuonna 1828 Suomessa ja kasvoi 
Pietarissa. 
  
Robert Orbinskin lapsista keskityn hänen tyttäreensä, isoäitiini Aleksandra Robertovna 
Orbinskiin, jolla siis oli Sergei- ja Artemi-nimiset veljet. Isoäiti Aleksandra syntyi noin vuonna 
1873 ja sai hyvän koulutuksen muun muassa musiikin alalla. Noin vuonna 1897 hän meni 
naimisiin Kastjurin-nimisen miehen kanssa, josta ei ole paljonkaan tietoa. Heille syntyi vuoden 
1899 tienoilla poika Aleksander. Toinen poika Dmitri syntyi noin vuonna 1901. Vuoden 1905 
seutuvilla poikien isän, mielenterveysongelmista kärsineen Kastjurinin vanhemmat veivät 
tämän luokseen suojellakseen lapsia. 
 

 
Isoäitini Aleksandra Orbinski ensimmäisen puolisonsa Kastjurinin kanssa. 

 
Vuonna 1906 tai 1907 Aleksandra tutustui Pietarissa oikeuden tutkintatuomari, 
kollegioneuvos Vladimir Ivanovitš Abeliin. Pian he menivät naimisiin, molemmat toista 
kertaa. 19. syyskuuta 1909 heille syntyi tytär Elena, äitini. Äidin muistojen mukaan heidän 
perheensä oli sopuisa. Molemmat veljet, Aleksander ja Dmitri, rakastivat sisarpuoltaan. 
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Enoni Aleksander Kastjurin, joka surmattiin Venäjän ja Puolan rajalla. 

 

 
Toinen enoni Dmitri Kastjurin, joka muutti Venäjältä Pariisiin. 
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Isoisäni, tutkintatuomari Vladimir Ivanovitš Abel, Aleksandra Orbinskin toinen puoliso. 

 
Välit olivat läheiset senkin jälkeen, kun vanhempi veli Aleksander meni naimisiin Natalia 
Albertovnan kanssa. Natalian tyttönimi ei ole tiedossa, mutta hänen isänsä oli Puolan 
kansalainen. Heille syntyi poika Sergei. Hyvistä suhteista kertovat säilyneet valokuvat. 
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Enoni Aleksander Kastjurinin puolalaistaustainen puoliso Natalia Albertovna ja serkkuni Sergei. 

 
 

Äitini Elenan vanhemmat nukkuivat pois melko varhain. Ensin isäpuoli Vladimir Ivanovitš Abel 
sairastui munuaissairauteen ja pian äiti Aleksandra Orbinski sairastui syöpään. Ennen 
kuolemaansa isoäiti Aleksandra sopi vanhimman poikansa Aleksanderin kanssa, että tämä 
avustaisi sisartaan, äitiäni, tämän korkeakoulusta valmistumiseen saakka. 
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Isoäitini, viulisti Aleksandra Orbinski (1873-1924). 

 
1920-luvun lopussa tai 1930-luvun alussa Neuvostoliiton hallitus teki aloitteen sivistyneistön 
maastakarkotuksesta. Dmitri-eno lähti Pariisiin, mutta vanhempi eno Aleksander, jota sitoi 
isoäidille annettu lupaus äitini taloudellisesta tukemisesta, jäi Neuvostoliittoon. Aleksander 
kuitenkin lähetti vaimonsa Natalian ja poikansa Sergein Puolaan Natalian vanhempien luokse. 
Natalia ja Sergei-serkku asuivat Buknikin kylässä lähellä Varsovaa. Maasta muuttaneiden 
sukulaisten kanssa oltiin ahkerassa kirjeenvaihdossa. He lähettivät säännöllisesti kirjeitä, 
postipaketteja ja valokuvia. 
  
Äitini Elena valmistui korkeakoulusta ja meni naimisiin koneinsinööri Valentin Nikolajevitš 
Peihelin kanssa. He asettuivat asumaan Dnepropetrovskin kaupunkiin. Olen heidän poikansa 
Georgi. Synnyin 11. heinäkuuta 1934. 
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Äitini, Aleksandra Orbinskin tytär Elena Vladimirovna Abel. 

 

 
Isäni Valentin Nikolajevitš Peihel (1899-1988). 
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Sisarensa avustamisesta vapautunut enomme Aleksander yritti muuttaa perheensä luokse 
Puolaan, mutta raja oli jo suljettu. Hänen monia lupahakemuksiaan ei hyväksytty. Hän päätti 
ylittää rajan salaa Puolasta lähetetyn oppaan kanssa. Hänet surmattiin, kun hän oli ylittämässä 
rajaa. 
  
Neuvostoliiton viranomaiset rankaisivat tapetun enomme sukulaisia välittömästi. Äitini Elena 
vangittiin ja suurin osa hänen arkistostaan, kirjeet ja valokuvat, takavarikoitiin. Niitä ei 
palautettu koskaan. Yhteys ulkomailla asuviin sukulaisiin katkesi. 
 
Näiden tapahtumien aikaan olin puolitoistavuotias. Äitini ja minut karkotettiin Kazakstanissa 
sijaitsevaan Mirzojan kaupunkiin, joka tunnetaan nykyisin nimellä Dzhambul. Isäni katsoi 
paremmaksi jäädä sivuun näistä tapahtumista eikä enää koskaan elämänsä aikana yrittänyt 
ottaa meihin yhteyttä. 
  
Äitini Elena oli koulutukseltaan energiainsinööri. Vaikka hänellä oli erinomaista matematiikan, 
fysiikan ja kemian osaamista, hän ei saanut minkäänlaista työtä pitkään aikaan. Meillä ei ollut 
toimeentuloa, kunnes äiti meni naimisiin Gani Rahimovitš Palvanovin kanssa. Isäpuoleni Gani 
Palvanov oli kansallisuudeltaan puoliksi uzbekki ja aikoinaan tunnetun kauppiasyrittäjän 
poika, joka oli saanut hyvän koulutuksen. Hän oli valmistunut Ashabadissa lukiosta ja sitten 
korkeakoulusta rakennus- ja hydrotekniikkainsinööriksi. Mirzojanin kaupungissa hänellä oli 
arvostettu virka: hän johti alueen kastelujärjestelmähallitusta. 
 

 
Äitini Elena Abel (1909-1976). 
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Isäpuoleni Gani Rahimovitš Palvanov (1902-1964). 

 
Äiti ei ollut töissä. Karkotettuna hänellä oli velvollisuus käydä säännöllisesti rekisteröitymässä 
Neuvostoliiton sisäasiainministeriön NKVD:n osastolla [NKVD oli 1930-luvulla Stalinin terrorin 
pääasiallinen työväline]. Joulukuussa 1937 äiti yhtäkkiä vangittiin, kun hän odotti veljeäni 
Vadimia. Isäpuoleni oli juuri silloin työmatkalla ja äiti oli ehtinyt vain antaa käskyn koulutetulle 
saksanpaimenkoirallemme suojella minua. Olin vähän yli kolmevuotias. Vasta viiden päivän 
kuluttua isäpuoleni palasi kotiin. Kukaan pelästyneistä naapureista ei ollut ennen sitä 
uskaltanut käydä katsomassa meitä eikä auttaa mitenkään. 
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Veljeni Vadim Ganievitš Palvanov (1938-1990). 

 
Äiti sai syytteen osallistumisesta vastavallankumoukselliseen vakoilutoimintaan ja kiinteistä 
yhteyksistään karkotettuihin trotskilaisiin. NKVD kolmosen päätöksellä hänet tuomittiin 
kymmenen vuoden pakkotyöhön työsiirtolassa. Syyte oli todella vakava. Kuitenkin veljeni 
Vadimin syntymään  – huhtikuun 11. päivään 1938 – mennessä äidin onnistui jollakin 
käsittämättömällä tavalla välttää teloitustuomio ja päästä vapaaksi. En tiedä, miten kaikki 
tapahtui. Luulen, että asiaan vaikutti ennen muuta isäpuoleni auktoriteetti ja vain osittain se, 
että äiti oli raskaana. Tapahtumat aiheuttivat äidilleni syvän henkisen trauman. Usein 
nähdessään NKVD:n työntekijöitä hän tuli hysteeriseksi eikä kyennyt rauhoittumaan pitkään 
aikaan. Muistan muutaman sellaisen tapauksen. 
Perheemme muutot vuonna 1938 Bukharan kaupunkiin Uzbekistaniin ja vuonna 1939 Kzyl 
Ordan kaupunkiin Kazakstaniin olivat todennäköisesti yrityksiä paeta NKVD:n vainoa. Kzyl 
Ordassa isäpuoleni pääsi kastelujärjestelmänhallituksen johtajaksi. Veljemme Oleg [Oleg 
Palvanov, joka joitakin vuosia sitten otti yhteyttä Orbinskin sukuseuraan Suomessa ja onnistui 
näin luomaan uudelleen yhteyden Suomen Orbinskien ja suvun venäläisen sukuhaaran välille] 
syntyi Kzyl Ordassa 3. toukokuuta 1940. 
Toisen maailmansodan alkaessa perheemme muutti erääseen Turkestanin muinaiskaupunkiin. 
Tämä oli isäpuoleni kotikaupunki, jossa hänestä tuli piirin kastelujärjestelmähallituksen 
johtaja. Vanhempani asuivat tässä kaupungissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 
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Veljeni Oleg Ganievitš Palvanov (1940-2014), joka teki uutterasti Venäjälle asettuneen Orbinski-suvun 

sukututkimusta ja sai Facebookin kautta yhteyden Orbinskin sukuseuraan Suomessa. 
 
Vuonna 1942 äitini passi, jossa hänet oli merkitty kansallisuudeltaan venäläiseksi, 
takavarikoitiin. Se vaihdettiin passiin, jossa hänen kansallisuudekseen oli merkitty saksalainen. 
Muutoksen syyksi ilmoitettiin äidin ei-venäläinen sukunimi. Koska äidillä oli velvollisuus 
ilmoittautua säännöllisesti NKVD:n osastolla, hänet luettiin epäilyttävien henkilöiden 
joukkoon. Tämä oli jälleen raskas henkinen isku. On muistettava, että käynnissä oli sota 
nimenomaan Saksaa vastaan. 
Meitä lapsia äiti yritti suojella omilta murheiltaan. Hän ei kertonut elämäntarinaansa eikä 
ylipäänsä puhunut ongelmistaan. Saimme käsityksen hänen elämästään vain hänen 
yksittäisten sanomistensa ja talteen jääneiden valokuvien perusteella. Ihmettelen edelleen, 
miksi hän halusi estää isäpuoltani adoptoimasta minua. Isäpuoleni suhtautui minuun oikein 
hyvin, aivan kuten omiin lapsiinsa. Minullakin oli ei-venäläinen sukunimi, jonka vuoksi olisi 
voinut ilmetä vastaavia ongelmia kuin äidillä. Lyhyen aikaa minulla ongelmia olikin. 
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Keskikoulun jälkeen pääsin vuonna 1952 Keski-Aasian polytekniseen korkeakouluun 
Taškentiin. Erikoistuin vuori-insinööriksi ja menin naimisiin koulutoverini Evgenia Petrovna 
Golovanovan kanssa. Aloitimme työt uudessa Kentaun vuorikaupungissa, joka sijaitsee vain 
kolmenkymmenen kilometrin päässä siitä turkestanilaisesta kaupungista, jossa vanhempani 
asuivat. Meidän oli näin ollen helppo pitää jatkuvasti yhteyttä vanhempiini. Meille syntyi kaksi 
poikaa, jotka myöhemmin jatkoivat jalanjäljissämme opiskelemalla vuori-insinööreiksi. 
 

 
Olen tämän artikkelin kirjoittaja Georgi Valentinovits Peihel (s. 1934). 
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Vaimoni Evgenia Petrovna Golovanova (s. 1933). 

 
Velipuoleni opiskelivat samassa korkeakoulussa kuin minäkin. Vadim suoritti sähkökone–
vuori-insinööritutkinnon. Hän jäi opettajaksi omaan tiedekuntaansa, harrasti tieteellistä 
toimintaa, oli myös vuoritiedekunnan ja vuori–sähkökonelaboratorion johtajana. Vuonna 1990 
hän kuoli 52-vuotiaana sairastuttuaan sitä ennen vaikeasti. 
  
Isäpuoleni Gani Palvanov kuoli vuonna 1964, minkä jälkeen äiti muutti loppuelämäkseen 
asumaan samaan kaupunkiin kuin me. Hän kuoli vuonna 1976. Vuonna 1989 hänet 
rehabilitoitiin eli hänen maineensa palautettiin, koska hänet oli aikanaan syyttömänä 
tuomittu. 
  
Nuorin veljeni Oleg valmistui saman korkeakoulun energiatiedekunnasta. Eläkkeelle 
jäämiseensä saakka hän oli työssä erilaisissa rakennuskohteissa, suurissa ja pienissä. Hänellä 
on kaksi tytärtä ja kolme lapsenlasta. 
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Veljeni Oleg Palvanovin puoliso Valentina Trofimovna Nazinova (s. 1948). 

 

 
Veljeni Olegin vanhempi tytär Victoria Olegovna o. s. Palvanova ja hänen poikansa Evgeny Olegovitš 

Vasiljev käymässä Suomessa Orbinskin sukuseuran 20-vuotisjuhlissa vuonna 2014.  
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Veljeni Olegin nuoremmalla tyttärellä Elena Olegovna o. s. Palvanovalla on kaksi poikaa, Vladimir ja Pjotr 

Shevtshenko. 
 
Kahdenkymmenen vuoden työuran aikana kohosin vuorimestarista värimetallurgisten 
kaivosten johtajaksi. Olen väitellyt kandidaatin väitöskirjan. Vuonna 1977 aloin Neuvostoliiton 
värimetallurgian ministeriön kehotuksesta työskennellä Armeniassa Armzoloto-yhdistyksen 
pääinsinöörinä. Jouduin nostamaan yhdistyksen romahtaneen talouden jaloilleen. Neljän 
vuoden jälkeen perheemme muutti Moskovaan, jossa olen työskennellyt 12 vuotta 
värimetallurgian valtakunnallisen tutkimustieteellisen suunnitteluinstituutin pääinsinöörinä ja 
myöhemmin johtajana. 
  
Vuonna 1993 vaimoni ja minä muutimme Mongoliaan, jossa työskentelin yli viisi vuotta 
mongolialais–venäläisen yhteisyrityksen Mongolrostsvetmetin ensimmäisenä varajohtajana. 
Ne olivat aika vaikeita vuosia. Mongolialaisen kansallismielisyyden, syvän poliittisen ja 
taloudellisen kriisin aikana jouduin puolustamaan sekä Venäjän että yrityksen tehtaissa 
työskentelevien Venäjän kansalaisten oikeuksia, turvaamaan heidän ja heidän perheittensä 
turvallisuuden ja asianmukaiset työ- ja elinolosuhteet. Mongolian jälkeen työskentelin viisi 
vuotta pääasiantuntijana AO V/O Zarubezhtsvetmet-osakeyhtiössä ja vuonna 2003 jäin 
eläkkeelle. 
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Kuten olen jo kertonut, meillä on kaksi lasta. Nuorin asuu kanssamme. Vanhin lapsemme ja 
hänen vaimonsa Olga asuvat ja työskentelevät myös Moskovassa. Heillä on yksi tytär Elena, 
joka on naimisissa ja hänellä on poika Aleksandr, meidän lapsenlapsenlapsemme. 
 

 
Vanhempi poikamme Aleksander Georgijevitš Peihel (s. 1958), jolla on tytär Elena ja tyttärenpoika 

Aleksander.  
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Nuorempi poikamme Dmitri Georgijevits Peihel (s. 1963). 

 
Viimeiset 8-10 vuotta olemme yrittäneet löytää setämme ja enomme Aleksander ja Dmitri 
Kastjurinin jälkeläisiä Venäjällä tunnetun Odota minua -ohjelman kautta, mutta valitettavasti 
tuloksetta. 
  
Haluan vielä kertoa lisää biologisesta isästäni. Hän syntyi vuonna 1899 Port Arturin 
kaupungissa sotilaslääninisihteeri Nikolai Aleksandrovitš Peihelin perheeseen. Ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen Nikolai Aleksandrovitš sai kolmannen asteen pyhän Stanislauksen 
ritarikunnan kunniamerkin miekkoineen. Sen jälkeen hän asui Odessassa. Toisessa 
maailmansodassa hän taisteli saksalaisia vastaan partisaanijoukossa. Hän kuoli pian sodan 
jälkeen. 
  
Äitini vangitsemisen jälkeen isä otti meihin etäisyyttä. Häneltä tuli muutama lyhyt kirje, jonka 
jälkeen yhteys katkesi lopullisesti. Myöhemmin löysin velipuoleni ja hänen ikänsä perusteella 
(hän on syntynyt vuonna 1937) isä oli lohduttautunut nopeasti ja mennyt uudelleen naimisiin. 
Hän ei yrittänyt tiedustella kohtalostani koskaan. Kun minun piti saada passia varten 
alkuperäinen syntymätodistus, äiti kirjoitti isälleni ja pyysi lähettämään sen, mutta isä ei 
vastannut. Ja kun odessalainen tuttavamme oli käynyt isän luona, isä oli teeskennellyt, ettei 
millään tavalla liity minuun. 
  
Vuonna 1987 luin eräästä aikakauslehdestä, että Odessan shakki- ja tammikerhon 
puheenjohtajana toimii Peihel-niminen henkilö, etunimeltään Eduard. Kirjoitin hänelle ja sain 
nopeasti vastauksen. Eduard vahvisti olevansa V. P. Peihelin poika. Hän ei tiennyt, että hänen 
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isällään oli ollut toinen perhe aikaisemmin. Lisäksi tuli ilmi, että vuonna 1941 heidän perheensä 
oli evakuoitu sotatarviketehtaan kanssa Taškentin kaupunkiin. Isä oli työskennellyt tehtaassa 
mekaanikkona. Niinpä me koko sodan ajan olimme asuneet melko lähellä – 260 kilometrin 
päässä – toisistamme. Sodan jälkeen heidän perheensä oli palannut Dnepropetrovskiin, josta 
he muutaman vuoden kuluttua olivat muuttaneet isäni kotikaupunkiin Odessaan. Eduardin 
äidin kuoleman jälkeen isä oli katkaissut välit Eduardiin. Jonkin ajan kuluttua isä oli avioitunut 
jälleen ottaen sukunimekseen vaimonsa sukunimen Orlov. Vuonna 1988 Eduard soitti minulle 
ja ilmoitti, että isä oli kuollut saman vuoden maaliskuussa. 
 


