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Emäntä Anastasia Jetsosen (91 v.) kertomus, joka rnerk' .. 
muistiin Salmin pitäjän Mantsinsaaressa 7. elokuuta 18~~1

•
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(Karjalasta suomentanut Wilhelm Fagerholm) · 

Olin ehkä 16-vuotias, kun isoäitini kertoi minulle tarina 
nuoresta Marfa-neidosta. Se perustui tositapahtumiin Man~ 
sinsaarella 1600-luvun lopulla. Näin hän tarinoi: 

Marfa nimisellä neitokaisella oli kaksi kosijaa, Lunkulankylän 
stuarostan poika Stepan ja lapsuuden leikkitoveri, tietäjän 
poika Kiril, joka oli mykkä. 

Marfa valitsi Stepanin. Pariskunta vihittiin keskipyhän aikaan 
ja nuoret muuttivat sulhasen kotitaloon asumaan. Marfa 
unohti piak Kirilin, jonka ruotsalainen pappi karkotti kylästä 
taikojen teon vuoksi. Myös muita, etenkin ruotsalaisia vastus
taneita ja luterilaisuuteen kastamisesta kieltäytyviä ajettiin 
mantereen puolelle metsiin. Pappi pelkäsi koko ajan metsässä 
koettavan kapinajoukkoja. Taloista katosi jatkuvasti sala
peräisellä tavalla lampaita. 

Stepanin ja Martan esikoinen oli tyttö. Anoppi ei salannu.! 
pettymystään. Marfa päätti livananpäivänä ottaa yhteytta 
tietäjiin ja taikojen tekijöihin, joista yhden, Kirilin, tiesi piiles
kelevän Uuksalonpään metsessä. Kirilin sukuun ei ollut 7~ 
vuoteen syntynyt poikalasta. Ikimuistoisen taian mukaisest1 

tanssi kolmena yönä noidan pojan kanssa takasi naiselle 
miespuolisen perillisen. 



stepan ja tämän vanhemmat saivat kylän juoruämmän avu
laa selville Marfan suunnitelman kolmesta yöstä Kirilin kans
sa. Heidän mielestään kyseessä oli kunnialoiukkaus ja avio
rikos. He toimittivat Marfan ruotsalaisen papin luokse kuulus
teltavaksi ja kansantuomioistuimessa tuomittavaksi. Kiril 
metsässä asuvina ystävineen ryösti Marfan kesken kuuluste
lun ja vei mukanaan korpeen. 

Vaimo oli kadoksissa syysmyöhälle asti ja saapui ensilumen 
sataessa takaisin kotiin. Kukaan ei tiedä, kantoiko hän koh
dussaan Kirilin lasta. Stepan oli kuullut edeltäkäsin Martan 
olevan palaamassa kotiinsa. Aikansa itsensä kanssa taistel
tuaan hän takoi omasta hopeisesta vihkisormuksestaan kärjen 
nuolen, jokka ampui vaimonsa. Hopea takasi vanhan usko
muksen mukaan sen, että murhattu ei jää kummittelemaan. 

Tämän tarinan isoäitini vakuutti olevan tosi ja sitä kertoivat 
muutkin vanhat ihmiset. 



ALEKSI KAARNA 

Joulukuun s. 1905 Inkerin K~_lto~s~_synty~ytAleksi Kaarnaa 
kirjoittanut lukuisia luonnonla~e_,s,a runoJa, m~nia pinoisnä ~ 
telmiä, joitakin radiokuunnelm1a Ja yhden kokoillan näytelmä~ 
Marta. ' 

Hänen isänsä oli rautatieläinen j_~ äiti ajan tavan mukaisesr 
hoiti kotia ja 5-lapsista perhetta. Sen kuopuksena kasv 1 

Aleksi. Ennen avioitumistaan äiti (o.s. Tikka) oli toimin~~ 
kansakoulunopettajana Suomessa. Perheen kaikki lapset 
oppivat epäilemättä juuti tästä syystä varhain lukemaan sekä 
kirjoittamaan. Alaksikin jo viiden vuoden iässä. Ensimmäiset 
runonsa tämä herkkä ja usein syrjään vetäytyvä lapsi kirjoitti 
koulun alaluokilla. Myöhemmin hän toimi luokkalehden päätoi
mittajana. Aleksi Kaarnan kaksi veljeä kuoli Lokakuun vallan
kumouksen taisteluissa puolustaessaan Talvipalatsia. Uskol
lisuudestaan keisariperhettä kohtaan ja sitkeästä kansallis
tietoisuudestaan jo~tuen perhe sai kärsiä paljon vallanku
mouksen jälkeen. 

Varsinaiseen ammattiinsa, geologiksi, Aleksi Kaarna valmis
tui Leningradin Vuoriteollisuusinstituutista 1930. Menesty
neenä opiskelijana hän sai useita stipendejä. 

Aleksi Kaarna voitti Leningradin radion kuunnelmakirjoit~s.; 
kilpailun (venäjäksi) keväällä 1963. Hänen runojaan julka17· 
tiin samana vuonna useissa aikakauslehdissä ja joissakin 
vuosikirjoissa ja kalentereissa. 



Aiheen kokoillan näytelmäänsä Kaarna löysi ollessaan tutki
musassistenttina geologiryhmässä, joka kartoitti Laatokan ja 
syvärin välisen kannaksen maaperää 1960-luvun lopulla. 
Tuolloin hän tapasi suomalaisia kansanrunoudentutkijoita, 
jotka kertoinvat Salmista keräämistään tarinoista. Yksi van
himmista oli Marfa-neidon tarina, jonka suomalaistutkijat 
lähettivät Aleksi Kaarnan luettavaksi. 

Useita vuosia asiaa haudattuaan Aleksi Kaarna kirjoitti tari
nan kuunnelmaksi, jolla osallistui jo toisen kerran radion 
kuunnelmakilpailuun 1970. Menestys oli jälleen mainio. 
Kuunnelma esitettiin Leningradin radiossa ensi kerran maa
liskuussa 1971 ja uusittiin samana vuonna yleisön toivomuk
sesta kolme kertaa. Nimiroolin näytteli kansantaiteilija Kse
nia Marozova. 

Ale.ksi Kaarna kuoli autokolarissa lomamatkallaan Krimillä 
syyskuun 11. päviänä 1972~ 

Marfa-näytelmästä on näihin asti ollut olemassa vain suo
menkielinen käsikirjoitus {ei lopullinen radiokuunnelmaver
sio), jota ei ole koskaan sellaisena esitetty. Sain sen tuttavil
t~ni Leningradin radion draamalliselta osastolta, jotka tiesivät 
kUnnostuksestani karjalais-venäläiseen kulttuuriin ja teatte
riin, 1980-luvun alussa luettavaksi. 

Nyt työstettävä versio on käännetty mainitusta suomenkieli
sestä käsikirjoituksesta. Käännöstyön ovat tehneet Ludmila 
Markianova ja Raimo Jenu talvella 1994. 

Kari Kaunonen 



Ohjaaja KARI KAUNONEN 

Henkilöt 

Stepan MIKKO KUOPPALA 
Marfa SATU ROSSI 
Marja ANNA MYLLYS 
Anton : RAIMO JENU 
Lydia : HELENA VALTONEN 
Kiril : KARI KAUNONEN 
Ontrei AKI KIMINKI 
Eudokia ELISA NUUTINEN 
Anna : PÄIVI ISOKIRMO 
Vihkipappi KARI KAUNONEN 
Ruotsin pappi: REKO RANTANEN 
Papin vaimo : ELISA NUUTINEN 
Kirjuri : VILLE OLKKONEN 
Varvara : TINKA KERTTULA 
Sura : TIINA HILTUNEN 
Hiivan Juulia : LEENA LEHTONEN 
Katja : PÄIVI KOPONEN 
Praasniekkaväkeä ja 
kyläläisiä SARI URSIN, JOHANNA MÄÄTTÄNEN, 

MARI VALLING 
Laulaja : ELINA JUSSILA 



valot 

Tehosteet 
Lavasteet 
puvut 
Tarpeista 
Maskit 
Juliste 
Käsiohjelma 

: REKO RANTANEN 
' MIKKO KUOPPALA 

: AKI KIMINKI, VILLE OLKKONEN 
: HELENA ~ALTONEN + RYHMÄ 
: SANNA MAKINEN + RYHMÄ 
: MARI VALLING 
: TINKA KERTTULA 
: LEENA LEHTONEN 
: ELINA JUSSILA, TINKA KERTTULA 

ELISA NUUTINEN 
Tanssien koreografiat: 

MARI VALLING, JAANA MIKKONEN 
Karjalan kielelle kääntänyt: 

' 

RAIMO JENU, LUDMILA MARKIANOVA 
Laulujen ohjaus: 

Tuotanto 
RAIMO SAARI 
IDUS TUOTANTO 
ELISA NUUTINEN, TUOTANNON JOHTAJA 

NÄYTELMÄN KESTO VÄLIAKOINEEN 2 TUNTIA 



IDUS-RYHMÄ ON SUOMEN NUORISO-OPISTON 
KULTTUURILINJALLA OPISKELEVIEN 18 NUOREN 

RYHMÄ, JONKA KESKI-IKÄ ON 22V. 
RYHMÄ KOOSTUU TEATTERIA, MUSIIKKIA, 

TANSSIA JA KUVATAIDETTA HARRASTANEISTA. 
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