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!Johdanto 

Toisen maailmansodan aikaisessa juutalaisten kansanmurhassa hävitettiin ympäri Eu-
rooppaa lukematon määrä suuria ja pieniä juutalaisyhteisöjä. Varsinkin Itä-Euroopan 
alueella tuho oli valtaisaa: elinvoimainen stetl-kulttuuri, ja sen mukana sen kieli, jid-
dis, hävisivät lähes olemattomiin. Kuten tunnettua on, arviolta kuusi miljoonaa Euroo-
pan juutalaista menetti henkensä. Näin suuren katastrofin rinnalla pelkän kotiseudun 
menettäminen saattaa tuntua hiukan toisarvoiselta ongelmalta, ainakin ulkopuolelta asi-
aa katsoen. Toisen maailmansodan kaksi pientä episodia, talvi- ja jatkosota, voivat hy-
vinkin olla maailmalla unohdettuja välikohtauksia, mutta kotinsa ja omaisuutensa me-
nettäneet suomalaiset muistavat ne yhä kipeästi. Suomen silloisesta kokonaisväkilu-
vusta joutui evakkotielle jopa 12 %. Tästä joukosta ainoastaan n. 250 henkeä muodos-
tivat Viipurin kaupungin juutalaisyhteisön eli kyseessä on sinänsä pieni ryhmä, mutta 
tämä oli kuitenkin lähes 30 % koko Suomen juutalaisesta väestöstä. Yhtä kaikki, myös 
Viipurin juutalainen seurakunta kuuluu toisen maailmansodan aikana, ja sen vuoksi tu-
houtuneisiin Euroopan juutalaisyhteisöihin. 

Kuten useimpien pakon edessä Viipurin jättämään joutuneiden suomalaisten, myös 
Viipurin juutalaisten mielissä kaupunki ja sen ilmapiiri olivat suomalaisittain ainutlaa-
tuisia. Vastaavasti Viipurin juutalaisen yhteisön elämään tutustuttaessa nousee siitä esiin 
eräitä Suomen muista juutalaisyhteisöistä poikkeavia erityispiirteitä. Evakkotielle jou-
duttuaan yhteisö hajosi ja sen jäsenet asettuivat pääasiassa Helsinkiin ja Turkuun, mut-
ta sen rippeistä muodostettiin seurakunta myös Tampereelle, jossa ei sitä ennen ollut 
juutalaista seurakuntaa ollut. 

Tässä artikkelissa kerrotaan Viipurin pienen mutta vireän juutalaisyhteisön vaiheis-
ta. Se, joka on kiinnostunut Suomen muiden juutalaisten yhteisöjen eli Helsingin, Tu-
nm ja Tampereen seurakuntien vaiheista voi aina kääntyä kunkin seurakunnan omien 
arkistojen puoleen. Tällaista mahdollisuutta ei Viipurin juutalaisista kiinnostuneella kui-
tenkaan ole käytettävissään, sillä talvi- ja jatkosodan aiheuttamien hävitysten joukkoon 
ei kuulu ainoastaan Viipurin juutalaisen yhteisön hajoaminen, vaan tuolloin katosi myös 
seurakunnan koko arkisto. Talvisodan alta Viipurista evakkoon joutuneet eivät saaneet, 
eivätkä olisi voineetkaan, ottaa mukaansa muuta kuin kaikkein välttämättömimpiä tar-
vikkeita, kuten vaatteita ja ruokaa. Kodit esineineen jouduttiin vain jättämään. Näissä 
olosuhteissa on toki päivänselvää, ettei yhden Viipurin pienimmän seurakunnan kans-
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Ahdus-yhdistyksen paperille kirjoitettu ja Ahdus-leimasimella leimattu jiddsinkielinen kirje vuo-
delta 1924. 

Iiassa säilytetylle arkistolle käynyt yhtään sen paremmin. Viipurin juutalaisen seura-
kunnan viimeinen puheenjohtaja varatuomari Samuel Maslovat kävi Viipurissa virka-
a ioissa yy kuussa 1941 kaupungin elokuun lopussa tapahtuneen takaisinvaltauksen 
jälkeen, ja pyrki samalla ottamaan selvää seurakunnan arki ton kohtalosta. Lääninhal-
litukseen oli tuolloin jo ehditty koota kaupungin kaikkien kirjastojen kokoelmat ja siel-
tä Maslovat löysikin myös juutalai en ybtei ön kirjaston, josta hän poimi talteen koko-
elman kaikki jiddisinkieli et kirjat, jotka näin saatiin pelastetuksi Helsiokiin. 1 Seuraa-
vaksi Maslovat yritti päästä juutalaisen euraJ...,mnan Linoankatu 23:ssä sijainneeseen 
eurakuntake kukseen, ns. Ahdus-taloon, nähdäkseen kanslian, mutta huoneisto oli lu-

kittu . Hän kääntyi kaikkien mahdollisten virastojen puoleen, mutta häntä vai.n ei pääs-
tetty rakennuk ten. Kaksi päivää hän yritti, mutta turhaan. Maslovat epäilee menneen-
sä Viipuriin hiukan liian aikaisin ehkä kaksikin kuukautta myöhemmin olot olivat jo 
tasaantuneet niin että yritys olisi voinut onnistua. 
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Luovutettujen alueiden kaikki sodalta säästyneet ja löydetyt arkistot on taltioitu Mik-
kelin maakunta-arkistoon, mutta Viipurin juutalaisen seurakunnan arkistoa ei sielläkään 
ole. Näin ollen haluttaessa ottaa selvää Viipurin juutalaisten elämästä ja aktiviteeteista . 
yhteisön muodostumisen ajoilta joskus 1800-luvun puolenvälin jälkeen aina talvisodan 
syttymiseen asti marraskuun lopussa 1939 täytyy hajallaan olevia niukkoja tiedonmu-
rusia poimia säilyneistä, lähinnä Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista, kirjal-
lisuudesta, vanhoista lehtiartikkeleista ja jopa puhelinluetteloista. Esimerkiksi Viipurin 
kaupungin historiaa käsittelevät teokset kertovat mitättömän vähän juutalaisesta yhtei-
söstä sinänsä. Seurakunnan perustamisvuosi ja varsinkin synagogan sijainti ovat tieto-
ja joita eri teokset toistavat, tosin jälkimmäistäkin osittain virheellisenä. 

Itse olen kirjallisiin lähteisiin nojautumisen lisäksi myös haastatellut entisiä seura-
kunnan jäseniä. Tiedon keruulla haastatteluin alkaa jo olla kiire, sillä niiden Viipurin 
juutalaisten keski-ikä, jotka talvisodan syttyessä olivat jo aikuisia ja joilla siis on omia 
muistikuvia 1920--30-luvuilta on varsin korkea. Haastatelluista avainasemassa on ol-
lut jo edellä mainittu seurakunnan viimeisenä puheenjohtajana toiminut, Viipurin pit-
käaikaisirnmanrabbin poika varatuomari Samuel Maslovat(synt. Viipurissa 1904--1998), 
jolta myös sain käytettäväkseni inforrnaatioarvoltaan korvaamattoman seurakunnan sään-
nöllisesti ilmestyväksi aiotun jiddisinkielisen lehden, Ahdus-lehden, tiettävästi ainoan 
säilyneen koenumeron keväältä 1933. Samuel Maslovat oli kyseisen lehden päätoimit-
taja. 

Viipurin juutalaisen yhteisön muodostuminen alkoi siitä, kun aiemmin, jo vuonna 
1799 Harninassa asunut, mutta Viipuriin Diinaburgista2 muuttanut juutalainen pelti-
seppä Jacob Weikaim (k. 5.2. 1848) perheineen asettui kaupunkiin vuonna 1815 ja sai 
sinne pysyvän oleskeluluvan 1832. Seuranneina vuosikymmeninä Venäjän armeijassa 
Suomen maaperällä palvelleista sotilaista moni jäi pysyvästi Suomeen heti kun siihen 
tarjoutui mahdollisuus. V arsinkinjuutalaissotilaiden eli ns. kantonistien halukkuus jää-
dä maahan oli ymmärrettävää, olivathan monet heistä aloittaneet 25-vuotisen armeija-
palveluksensa jo lapsena tultuaan ryöstetyiksi vanhemmiltaan jopa alle kymmenvuo-
tiaina. Luonnollisestikin olivat siteet kotiseutuun ja sukulaisiin monilta täysin katken-
neet, ja näin ollen moni tunsi Suomen kotimaakseen. Suomen juutalainen väestönosa 
on muodostunut pääasiassa näiden täysin palvelleiden kantonistien jälkeläisistä. Vii-
purissa asuneiden juutalaisten joukossa oli kuitenkin Suomen muita juutalaisyhteisöjä 
enemmän siviilitaustan omanneita perheitä. 

II Juutalaisyhteisön muodostuminen ja elämän vakiintuminen 

1. Juutalaisen väestönosan muodostuminen Suomessa 

Juutalainen asutus Pohjoismaissa on nuorta ja väkiluvultaan suhteellisen vähäistä. 3 

Tanskan juutalaisten historia alkaa 1600-luvulla, Ruotsin 1700-luvulla, Norjan ja Suo-
men vasta 1800-luvulla.• Ruotsiin Tukholmaan 1775 perustettu juutalainen seurakunta 
on Pohjolan vanhin. Samana vuonna 1775 Kustaa m:n perustettua Suomeen Tampe-
reen, Heinolan ja Kuopion kauppalat, suotiin vierasuskoisille lupa harjoittaa niissä us-
kontoaan. Kuitenkin 1782 annetun juutalaisten oikeuksia koskevan ohjesäännön mu-
kaan Ruotsin valtakunnassa juutalaiset saivat asettua vain neljään kaupunkiin: Tukhol-
maan, Göteborgiin, Norrköpingiinja Karlskronaan, vaikkakin tämä oli ristiriidassa seit-
semän vuotta aiemmin annetun säännöksen kanssa.5 Näin ollen Suomen kuuluessa Ruot-
sin valtakuntaan aina vuoteen 1809 asti ei juutalaisilla ollut käytännössä laillista oi-
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keutta asettua asumaan Suomen alueelle, elleivät he olleet kääntyneet kristinuskoon.6 
Tilapäisesti Suomessa näyttää käyneen ja asuneen eräitä Ruotsista tulleita juutalaisia 
lähinnä kauppiaina. 7 Idän suunnalta oli Suomeen pysyvästi asumaan saapunut yksijuu-
talaisperhe, Weikaimit, mutta he asuivatkin Haminassa, joka kuului Venäjään ns. Van-
han Suomen osana, eikä näin ollut Ruotsin lainsäädännön alainen.8 

1800-luvulla tuli Viipuriin porvareiksi uskostaan Juopuneita juutalaisia etenkin Itä-
meren maakunnista. Juutalaisen uskonsa oli kuitenkin säilyttänyt peltiseppä Jacob Wei-
kaim, joka Haminasta Di.inaburgin kautta Viipuriin siirryttyään sai kaupungissa työk-
seen useana vuonna katuvalaistusurakan. Yllättävää on että Weikaimilla oli myös kris-
titty oppipoika, mikä oli tuolloin oikeastaan kiellettyä.' W eikaimin perheen jäseniä voi-
daan pitää Suomen juutalaisten kanta-asukkaina: Viipurin raastuvanoikeuden 23.8.1890 
päivätystä pöytäkirjan otteesta käy ilmi, että Jacob Haimovitsh Weikaim (nimi esiintyy 
myös muodoissa Weikain, W eikaijem, Weichaiwei) oli tullut Suomen Haminaan vuon-
na 1799.10 Weikaim muutti Viipuriin vuonna 1815 ja hän perheineen sai elinikäisen 
oleskeluluvan kaupunkiin 18. toukokuuta 1832.11 Jacob Weikairnista alkaen suvun mie-
het toimivat peltiseppinä ja rakennusurakoitsijoina, myöhemmin myös käsityömesta-
reina ja liikemiehinä. On huomionarvoista, ettei Weikaimin jälkeläisistä kukaan näytä 
palvelleen sotilaana Venäjän armeijassa. 12 Osa Jacob Weikaimin kahdesta avioliitosta 
syntyneestä jälkikasvusta kääntyi kristinuskoon. Eräs näistä oli peltiseppämestari Haim 
Konrad Veikkanen. 

Viipurin kaupunginhallituksessa oli kaupungin vanhimmilla merkittävä rooli, sillä tär-
keitä kunnallisia asioita käsiteltäessä kutsuttiin porvariston edustajiksi kaupunginvan-
himmat mukaan yhteisiin neuvotteluihin maistraatin kanssa. Monet vanhimmista osal-
listuivat kaupungin edistystyöhön innokkaasti ja ahkerasti, kun toisia sitävastoin syy-
tettiin passiivisuudesta. Peltiseppämestari Konrad Veikkanen, joka valittiin kaupun-
ginvanhimpien joukkoon 1867, kuului aktiivisten ryhmään. 13 Viipurin kaupunginvan-
himmat luopuivat tehtävistään 22. joulukuuta 1875 ja kun samana päivänä kaupungin-
valtuusmiehet kokoontuivat ensimmäisen kerran oli mukana myös K. Veikkanen, joka 
toimi valtuusmiehenä kuolemaansa saakka v.1889.' 4 Vielä eläessään Veikkanen lah-
joitti saksalais-ruotsalaiselle kirkolle kattokruunun. 15 Testamentissaan hän määräsi 
( v .1890) 5000 mk vapaasijan ylläpitoa varten Viipurin diakonissalaitoksessa sekä 1000 
mk kaupungin juutalaiselle seurakunnalle. Lisäksi hän lahjoitti 600 mk kahden hopei-
sen kynttilänjalan hankkimista varten ruotsalaiselle seurakunnalle. 16 Täysin ei Veikka-
nen siis ollut unohtanut isiensä uskoa. Weikaimin suvun jälkeläisiä ovat WNeikkaset, 
J akobssonit, Kaspit ja J aarot. '7 

Laillisesti ja vakituisesti Suomessa asuva juutalainen väestönosa sai alkunsa viime 
vuosisadan puolenvälin jälkeen niin sanotuista kantonisteista. '8 Elokuun 26. päivä 1827 
tsaari Nikolai I määräsi lain juutalaisten värväämisestä sotaväkeen. Laki julkaistiin yh-
dessä sotaväkeenottoa koskevan yleisen suunnitelman kanssa. Venäjän omalaatuisen 
sekavassa ja monimutkaisessa lakijärjestelmässä yleiset sotasäädökset pätivät vain suur-
Venäjän talonpoikiin ja kaupunkilaisiin. Muille erillisille ryhmille, kuten suomalaisil-
le, Baltian asukkaille, puolalaisille ja juutalaisille, määrättiin erityissäädöksiä. Vuoden 
1827 laki sotapalveluksen suorittamisesta koski Palen alueen ja Puolan juutalaisia. 1

' 

Värvättyjen tuli olla 12-25 vuoden ikäisiä, ja palvelusaika oli 25 vuotta. Sotapalvelun 
välttivät rabbit, rabbiinisten seminaarien opiskelijat, valtion ylläpitämiä kouluja käyvät 
lapset, kiltaan kuuluvat kauppiaat sekä kristittyjen mestareiden oppipoikina toimivat 
lapset, samoin kuin juutalaiset, jotka tavalla tai toisella osallistuivat hallituksen ajamiin 
pyrkimyksiin juutalaisten integroimiseksi.20 

Palvelukseen joutuivat siis astumaan kaikkein kovaosaisimmat: köyhimpien perhei-
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den ja leskien lapset sekä orvot. Juutalaisten yhteisöjen johtajat velvoitettiin hankki-
maan yhteisöistä määrätty pääluku asevelvollisia. Rangaistusten, ylimääräisten mak-
sujen ja vangitsemisten pelossa jotkut yhteisöjohtajat palkkasivat kiinniottajia sieppaa-
maan vanhemmilta jopa alle 10-vuotiaita lapsia jos eivät löytäneet vanhempia poikia.21 

Pitkän palvelusajan kaukana kotiseuduilta uskottiin nopeuttavan juutalaisten luopumista 
uskonnostaan, ja kielestään jiddisistä. Juutalaissotilaita kiellettiin puhumasta jiddisiä, 
myös kirjeet heidän tuli kirjoittaa venäjäksi. Lisäksi heiltä kiellettiin sukulaisten luona 
vierailut, ja jos he vastaanottivat jiddisiksi kirjoitettuja kirjeitä niitä ei aina luovutettu 
heille.22 

Suomen Suuriruhtinaskunnan alueella sijainneisiin varuskuntiin, kuten Bomarsundin 
linnakkeelle Ahvenanmaalla, Turkuun, Viaporiin Helsingin edustalle ja Viipuriin, saa-
pui juutalaissotilaita esim. Venäjältä Novgorodin ja Tverin kuvemementeista, Puolas-
ta ja Liettuasta, sekä Valko-Venäjältä, erityisesti Vitebskin kuvemementistä.23 Helsin-
kiin muodostui alusta alkaen Suomen suurin juutalaisyhteisö, koska Viaporissa oli juu-
talaissotilaiden ja heidän perheittensä osuus lukumäärältään suurin. 

Vuonna 1855 valtaan noussut 'vapauttajatsaari' Aleksanteri II pani toimeen useita, 
myös juutalaisia koskeneita uudistuksia. Pikku hiljaa juutalaiset saivat mm. painova-
pauden jonka seurauksena v.1860 alkoi ilmestyä kolme juutalaista sanomalehteä: Vil-
nassa hepreankielinen Ha-Kannel ja Odessassa samoin hepreankielinen, jyrkästi valis-
tuksen puolesta puhunut Ha-Melets sekä venäjänkielinen Razsvet, joka vastusti paikal-
leen pysähtyneisyyttä ja juutalaisyhteisön sisäistä kiihkoilua.2

• Uudistuksista suurimpia 
oli kuitenkin vuonna 1874 toimeenpantu sotaväen palvelusajan lyhentäminen kah-
destakymmenestäviidestä vuodesta kuuteen vuoteen. Myös juutalaisten lasten värvää-
minen lopetettiin. 

Jo vuonna 1858 oli annettu asetus, joka koski Venäjän armeijasta kotiutettujen oi-
keutta asettua Suomeen.25 Asetus koski vapautettuja sotilaita yleensä, siinä ei eroteltu 
juutalaisia tai muitakaan ryhmiä. Suomeen saivat jäädä asumaan ne sotilaat, joilla oli 
venäläisten viranomaisten antama kotiuttarniskirja, passi tai matkakirja. Tämä asetus, 
joka koski myös sotilaiden mahdollisia leskiä ja lapsia, ei kuitenkaan taannut pysyvää 
oleskelulupaa, vaikkakin salli heidän "laillisin elatuskeinoin" (4. artikla) elättää itsen-
sä. Oleskeluluvan saivat vain viranomaisten käytökseltään nuhteettomiksi (= ei ker-
juuta, riettautta, ilkivaltaa, tahi muuta rikosta) todistamat. Juutalaisten tuli kuitenkin py-
syä heille määrätyissä kaupungeissa eli Hei ingiss\ Turus aja Viipurissa lisäksi hei-
dän tuli ilmoittautua viranomaisille jopa viikoittain. Maaseudulle matkustaminen vaik-
kapa markkinoille oli ankarasti kiellettyä, sillä juutalaiset eivät saaneet poistua kolmea 
kilometriä kauemmaksi asumastaan kaupungista. 21 Esimerkiksi viipurilaisen lzka Meis-
terin käytyä 1890 Lappeenrannassa markkinoilla, pohtivat kenraalikuvemööri ja se-
naattorit mitä tulisi tehdä, kun vuoden 1782 kieltoa markkinoilla käynnistä oli rikottu.28 

Joka tapauksessa tuolloin luotiin pohja juutalaiselle asutukselle Suomessa, ja vähi-
tellen alkoi juutalaisten lukumäärä maassa kasvaa. Suomeen 1850-luvulla pysyvästi 
asettuneet juutalaiset olivat kuitenkin lähtöisin kulttuuripiiristä, joka oli huomattavasti 
jäljessä länsimaista. Heidän koulutuksensa ja ammattitaitonsa oli hyvin puutteellista; 
he eivät myöskään aina osanneet uuden kotimaansa kieltä eikä ympäristö kaiken kaik-
kiaan ollut kovinkaan ilahtunutta heidän läsnäolostaan.29 Täysinpalvelleiden sotilaiden 
perhe-elämän aloittamisen keskeisimpiä kysymyksiä oli vaimon hankkiminen. Lehti ni-
meltä Suomalainen kirjoitti v. 1939: 

"- - Jokainen, joka on Helsingissä pitempään asunut, muistaa vannaan miten epä-
miellyttävää väkeä nämä Länsi-Venäjän puolalais-juutalaiset olivat. Koska Suomeen 
jääneet juutalaismiehet eivät pyrkineetkään solmimaan avioliittoja kristittyjen kanssa, 
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niin tilattiin heiJJe heidän kotiseuduiltaan Venäjän Puolasta ja Liettuasta juutalaisnai-
sia vaimoiksi." 

Vaimon noutaminen vanha ta kotimaasta oli hankalaa ja kalli ta ja niinpä joukko ko-
tiutettuja sotilaita liittyikin yhteen perustaen eräänlaisen ' yhtymän", keräsi ke kuudes-
taan tietyn raha umman ja kirjoitti jonkin liettualai en pikkukaupungin rabbille pyytä-
en tätä lähettämään niin ja niin monta naimabaluista naista Suomeen. Naisten k-uljetas 
suoritettiin vankkureilla. Helsingissä oli täysinpalvel1eiden sotilaiden tapana odotella 
aapuvia vaunuja. lähetyksen saapuessa nosti kukin valitsemansa puolison ala vank-

kureilta. Vielä ainakin 1920-luvun lopulla oli Helsingissä elänyt muisto noista ajoista: 
jonkun naisen halutessa toisten rinnalJa korostaa hyvää syntyperäänsä hän saattoi to-
deta: Minuapa ei olekaan nostettu vankkureilta!' .11 Viipurissa kerroniin vastaavan-
lai ta tarinaa kaupungin pysyvän juutalaisyhteisön muodostumisesta: seitsemäntoista 
sotapalvelukse ta vapautuneen 25-30-vuotiaan miehen päätettyä asettua pysyvästi Vii-
puriin, he lähettivät keskuudestaan yhden reellä Pietariin naimahaluisia juutalaistyttö-
jä etsimään . Nämä löydettyään mies palasi Viipuriin tytöt mukanaan, ja näin muodos-
tui pohjakaupunginjuatalai yhtei ölle.r. Lienee mahdotonta todi taa näiden kertomu ten 
yksityiskohtien todenperäisyyttä mutta sitkeästi ne ainakin näyttävät juutalaisten pa-
rissa eläneen, vain pienin variaatioin jopa vuosikymmenestä toiseen. 

On mieleokiitoista, että Viipurin enemmän kuin rajallisten avioliittomarkkinoiden on-
gelmaa pyrittiin ratkaisemaan amankaltaisin keinoin vielä 1920-30-lukujen vaibtee -
sa tosin tuolloin ukupuolet olivat vaihtaneet osia. Tuolloin nimittäin yksi kolmesta 
Sragovitscbin i koksesta, Mariassa (Manja) Sragovitsch, lähti Viipurista Puolaan mies-
tä etsimään. Hän löysi L6diista mieleisensä naimahaluisen miehen puolalaisen kaup-
piaan Hersz Frydbergin (1895-1967), jonka kanssa avioitui. Pariskunta asettui Viipu-
riin Frydbergin muutettua sinne 28.2.1930 ja Frydberg löy i yhtei össä nopea ti oman 
paikkansa toimien mm. aktiivisesti Ahdus-yhdistyksessä ja harrastaen jiddiviokielisten 
runojen kirjoittami ta. Frydbergien yhteiselo jäi kuitenkin lyhyeksi Mariassa-rouvan 
menehdyttyä lapsivuoteeseen 12.10.J 932 synnytettyään esikoi poikansa Menacbe-. " D11Il . 

2. Viipurin juutalaisen yhteisön alku 

Viipurin kaupungissa 1800-luvun alkuvuo ikymmenillä mahdollisesti eläneistä juu-
ta]aisista ei kaupungin historiaa kuvaavissa teoksi sa ole mainintoja, mutta kenraaJiku-
vernööri Arseni Zakrevskin tiedetään vuonna 1831 ottaneen selvää asuiko Suomessa 
juutalaisia: hänen saamiensa tietojen mukaan Viipurissa on tuolloin asunut kaksi per-
hertä,jotka kuuden Helsingis ä asuneen perheen ja yhden Ruotsista tulleen Turussa asu-
neen juutalaisen ohella hän määräsi karkotettaviks.i saman vuoden syyskuussa.:i.t Kui-
tenkin heti seuraavana vuonna peltiseppä Jacob Weikaim ai karistettua karkotu uhan 
yltään sillä hän ai 18. toukokuuta 1832 luvan jäädä perheensä kanssa loppuelämäk-
seen Viipuriin jossa oli asunut jo vuodesta 1815. 

Suhtautuminen juutalaisiin alkoi ittemmin uudelleen kiristyä ja vuonna 1888 suun-
nHeltiinjuutalaisten puhdistuk ia Turussa ja ennenkaikkea Viipurissa. Syy kuussa 1888 
juutalaisperheiden huoltajat kutsuttiin poliisi.kamarille yksityiskohtaista tutkimusta var-
ten: juutalai ten maassaolon perusteet, ikä, elinkeino, perhesuhteet, sukutau tat ja en-
tinen kotipaikka tarkistettiin ja merkittiin kirjoihin. Tämän jälkeen kuulustellut vain 
aattoivat odottaa poliisin lausuntoa ja maaherran päätöstä. Lokakuun 15:ntenä kol-

menkymmenenneljän perheen perheenpäät kutsuttiin uudelleen poliisikamariJle maa-
herran päätöstä kuulemaan. Viipurista jossa asui tuolloin 208 juutalaista eli 52 perhet-
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Oikeassa alalaidassa peltiseppä Jacob Weikaimin omakätinen hepreankielinen nimikirjoitus vuo-
delta 1832. 
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tä, läänin maaherra J.A. Gripenberg ehdotti karkotettaviksi 125 henkeä(= 34 perhettä) 
puolen vuoden kuluessa, siis toukokuuhun 1889 mennessä. Karkotuspäätös herätti ih-
mettelyä monissa maissa: englantilaisissa, saksalaisissa, ruotsalaisissa ja jopa liberaa-
leissa venäläislehdissä arvosteltiin Suomea päätöksen johdosta. 35 Keväällä (29 .3.) 1889 
senaatti julkaisi uuden juutalaisasetuksen: asetuksessa myönnettiin tietyille nimeltä mai-
nituille perheille oikeus jäädä Suomeen - mutta edelleenkin vain toistaiseksi.36 Salli-
tuiksi paikkakunniksi nimettiin Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Viipuri (jon-
ne sai oleskeluluvan 32 perhettä), Hamina, Sortavala, Suistamo tai lmpilahden pitäjä, 
Kuopio ja Vaasa. Näiltä paikkakunnilta juutalaiset saivat muuttaa vain Helsinkiin ja 
Viipuriin. Oleskeluluvan saaneiden listassa mainitaan myös luvansaaneiden ammatit ja 
huomionarvoista on, että Viipurissa, toisin kuin Helsingissä ja Turussa, oli paljon mie-
hiä myös siviiliammateissa. Luvan saaneiden perheiden lapset saivat oikeuden oleskella 
Suomessa avioitumiseensa tai armeijapalvelukseensa astumiseen asti. 

Suomen ollessa Venäjän alaisuudessa maassa asuvat juutalaiset eivät voineet viral-
listaa seurakuntiaan, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, ettei seurakuntaelämää oli-
si tavalla tai toisella järjestetty. Viipurissa kotiutetut juutalaiset sotilaat olivat luoneet 
pikkuhiljaa perustaa seurakunnalliselle elämälle: he pitivät jumalanpalveluksia venä-
läisten sotilasviranomaisten heille suomassa sotilaskasarmin huoneessa.37 Pikku-uuti-
nen Suomenlehdessä alkuvuodesta 1872 kertoo aiheesta seuraavaa: 

"Juutalaisia tässä kaupungissa majailee lähes JOO henkeä; he tekevät oman kirkol-
lisen seurakunnan ja kirkkona on heillä eräs huone Wenäjän sotaväen kasarmista. Hei-
dän seurakunnassansa on viime vuonna kuollut 3 poikalasta ja 1 tyttölapsi; syntynyt on 
8 miespuolta ja 5 naisp. Vihitty on 2 pariskuntaa. "18 

Vaikka kaupungin juutalainen seurakunta muodostui varsinaisesti vasta v. 1872 niin 
ilmeisesti jo joitakin kymmeniä vuosia aiemmin oli kaupungissa ollut jonkinlainen 'vi-
rallinen' jumalanpalvelusten pitopaikka. Punaisen lähdekaivon ympärille, myöhemmän 
Punaisenlähteen torin lounaiskulmaan oli 1860-luvulla ryhmittynyt neljä pientä taloa, 
joista yksi oli kristinuskoon kääntyneen peltiseppä Veikkasen. Punaisenlähteen seutu 
ei tuolloin tehnyt vierailijaan miellyttävää vaikutusta, eikä itse kaivokaan enää ollut ni-
meään vastaava. Kaivo oli todellisuudessa keltaiseksi maalattu, mutta sen väri oli ku-
lunut niin että se näytti aivan harmaalta. Kaikki neljä taloa olivat ränsistyneitä ja osa 
niistä oli savella rapattu ja ja likaisen harmaita.39 Viipurin kaupungin historiassa ( osa IV 
s. 94) kuvataan Punaisenlähteen ympäristöä vuonna 1861 ja todetaan siellä olleen jo-
kunen vanha hökkeli, joista yksi savella peitetty oli jo yhden miesmuistin ajan ollut sy-
nagogana.40 Kun nämä edellä olevat tiedot yhdistää, näyttää aivan siltä kuin kristinus-
koon kääntyneen Veikkasen kotia olisi käytetty synagogana. Myöhemmin kaupunki lu-
nasti nämä talot ja purki ne pois. 

Viime vuosisadan lopussa juutalaisten väestölaskentoja näyttää tehdyn useita muuta-
man vuoden välein, ainakin vuosina 1888, 1890 ja 1894, joina vuosina Viipurissa asui 
juutalaisia keskimäärin n. 250 henkeä. Tämä luku vastaa kaupungin juutalaisten määrää 
myöhempinäkin aikoina. Ensimmäinen yleinen väestölaskenta Viipurissa toimitettiin kui-
tenkin 1870 ja tuosta laskennasta käy ilmi yhtä ja toista mielenkiintoista myös kaupun-
gin juutalaisia koskien, kuten se, että heidän lukumääränsä oli 120 henkeä. Vuonna 1906 
Keisarillisen Suomen Senaatin Siviilitoimituskunta lähestyi kirjeitse Viipurin läänin ku-
vernööriä käskien häntä toimittamaan selvitys siitä kuinka monta mooseksenuskolaista 
läänissä tuolloin oleskeli, sekä siitä kuinka monella heistä oli asianmukainen lupa lää-
nin alueella oleskeluun. Samalla pyydettiin ottamaan selville kuinka moni heistä oli per-
heellinen, montako lasta kullakin perheellä oli, kauanko he olivat Suomessa vakinaises-
ti oleskelleet sekä se, moniko heistä oli myös maassa syntynyt. Kuvernöörin, Suomen 
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juutalaisten edustajaksi itseään tituleeraa-
valta viipurilaiselta Santeri Jacobssonilta, 
saamien tietojen mukaan vuonna 1906 juu-
talaisia asui Viipurin kaupungissa 171 hen-
keä, joista ainoastaan 15 oli syntynyt Suo-
messa, lisäksi Viipurin läänin alueella Käki-
salmessa, Sortavalassa sekä Viipurin ja Te-
rijoen nimismiespiireissä asui 31 juutalais-
ta, joista Suomessa syntyneitä oli kuusi. Ja-
cobsson huomauttaa että luettelosta puuttuu 
yksi perhe: räätäli S. Beregoffsky perheineen 
oli kieltäytynyt antamasta itseään koskevia 
tietoja.41 

Ensimmäisen maailmansodan aikana juu-
talaisten asema Venäjällä vaikeutui ja tämä 
heijastui myös Suomeen: epäluulot heitä 
kohtaan voimistuivat, ja 1915 Suomessa 
asuvat juutalaiset määrättiin luetteloitavik-
si. Lokakuun 22. 1915 päivätty Viipurin lää-
nin kuvernöörin laatima luettelo Viipurin 
kaupungissa asuneista juutalaisista on edel-
lä mainitun asiakirjan ohella käsillä olevis-
ta dokumenteista yksityiskohtaisin: myös sii-
tä voimme nähdä seurakuntalaisten nimet, 
syntymäajat, ammatit sekä ajat milloin ku-
kin on anonut ja saanut oleskeluluvan Suo-
meen.42 Tosin tämäkään luettelo ei ole täy-
dellinen: useat haastattelemani eivät ole löy-
täneet luettelosta vanhempiaan tai muita lä-
hisukulaisiaan, joiden varmuudella tietävät 
Viipurissa tuolloin asuneen. Joka tapauk-
sessa tämän luettelon mukaan kaupungissa 

Isoisä ja pojanpoika SalomonEckert. S. Eckert 
vanhempi asui Viipurissa vuodesta I 865 läh-
tien, jääden kaupunkiin myös asepalvelukses-
ta vapauduttuaan. Hän sai vaimonsa, synty-
peräisen viipurilaisen Anna Mitnikin kanssa 
kahdeksan lasta, joista 1888 syntyneen Ber-
ka-pojan poika Salomon syntyi Viipurissa 
30.5.1916 ja kaatui talvisodassa 13.2.1940. 

asui tuolloin 257 juutalaista. Samalta vuodelta on säilynyt muitakin vastaavanlaisia luet-
teloita ja näistä kaikista saatavia tietoja yhdistelemällä voimme saada kohtuullisen luo-
tettavan kuvan Viipurin juutalaisen yhteisön väestörakenteesta vuonna 1915. Palaan 
näihin tilastoihin tuonnempana. 

3. Taistelua emansipaation puolesta 

Kesällä 1936 järjestettiin SiuntiossaPohjoismaisenjuutalaisen nuorisoliiton 16. kong-
ressi, jossa Santeri Jacobsson43 piti esitelmän aiheesta "Taistelu juutalaisten emansi-
paation puolesta Suomessa".44 Tuossa esitelmässään Jacobsson kertaa kolmen vuosi-
kymmenen takaisia, Viipurin juutalaisten alkuunpanemia toimia, joilla pyrittiin Suo-
men kansan syvien rivien herättelemiseen juutalaisten kansalaisoikeuksien saamisen 
puolesta. Joulukuussa 1905 Santeri Jacobsson oli kutsunut Viipurin juutalaisen seura-
kunnan toimihenkilöt neuvotteluun kaksi vuotta aiemmin virkansa jättäneen rabbi Scher 
Salomon Segalin asunnolle. Hän selosti tovereilleen maassa vallitsevaa tilannetta ja 
kansan mielialaa ja osoitti "että tästä lähtien onjuutalaiskysymys vietävä uusiin uomiin, 
entistä laajempiin. - - On osoitettava Suomen kansalle juutalaisten olo 'paarialuokan' 

59 



asemassa, on kerrottava kansalle Suomen 
lainsäädäntöön kätkeytynyt juutalaissor-
to." Jacobsson vakuutti paikalla olleille, 
että Suomen kansa tulee hätkähtämään 
saadessaan tietää juutalaisten oikeudetto-
masta asemasta. Kokous yhtyi Jacobsso-
nin kantaan ja hyväksyi yksimielisesti hä-
nen ehdotuksensa, jonka mukaan kautta 
koko maan olisi järjestettävä yleisiä kan-
salaiskokouksia, joissa suomalaisille se-
lostettaisiin juutalaiskysymystä. Kokouk-
sessa päätettiin delegaation lähettämises-
tä neuvotteluihin Helsingin ja Turun juu-
talaisyhteisöjen edustajien kanssa. 

Viipurilaisten delegaatio, johon kuului-
vat Jacobssonin lisäksi liikemiehet Hillel 
Zall Goka myöhemmin rahoitti huomatta-
valla tavalla tätä liikettä), Abram Burstein 
ja Moses Kaplan, matkusti Helsinkiin vie-
lä samana iltana. Turun juutalaisten edus-
tajia pyydettiin samoin viipymättä saapu-
maan neuvotteluihin. Jo seuraavana päi-
vänä pidettiin näiden kolmen seurakunnan 
yhteinen neuvottelukokous liikemies Judl 
Pergamentin asunnossa. Viipurilaiset alus-
tivat kysymyksen ja esittivät oman kan-
tansa, ehdottaen samalla yhteisen kes-
kuselimen perustamista. Keskuselin esiin-
tyisi tässä asiassa kaikkien maassa asuvien 
juutalaisten yhteisenä äänitorvena. Seura- Suomen juutalaisten emansipaation puolesta 
si pitkä keskustelu, sillä aluksi kukaan ei näkyvästi toiminut Santeri Jacobsson valoku-
lämmennyt viipurilaisten asialle. Helsin- vattuna vuonna 1920. 
gin edustajat pelkäsivät, että jos kaikki saa-
vat tietää juutalaisten oikeudettomasta asemasta voi hyvä pyrkimys kääntyä päälael-
leen: "Silloin voi poikanulikkakin osoittaa sormella meihin kuin oikeudettomiin ihmi-
siin, joilla ei ole oikeutta edes poistua kaupungin ulkopuolelle." 

Viipurilaiset puolustivat ehdotustaan sanoen juuri pyrkivänsäkin siihen, että jokaiselle 
suomalaiselle kävisi selväksi juutalaisten sorrettu asema. He korostivat ettei juutalaisilla 
toki ollut mitään häpeämistä, olivathan suomalaisetkin nousseet kapinaan venäläistä sor-
toa vastaan ryhtymällä ns. suurlakkoon kuukautta aiemmin, loka- ja marraskuun vaihtees-
sa 1905. Epäröityään aikansa tuli kaksi helsinkiläistä viipurilaisten ajatuksen taakse. Heis-
tä toinen, Bondsdrov nimeltään, oli lyönyt rintaansa huudahtaen: "Minä olen vanha Niko-
lai I:n ajan soturi, minulla on kunniamerkkejäkin palvelusajaltani. Minä panen ne rintaani 
lähtiessäni kansalaiskokoukseen osoitukseksi siitä, että juutalainen voi täyttää velvolli-
suutensa millä paikalla tahansa." Näiden kahden helsinkiläisen esimerkki vaikutti rohkai-
sevasti vielä kahden vaiheilla olleisiin. 

Niin sitten alettiin pitää kansalaiskokouksia ympäri maata. Esitelmätilaisuuksissa oli 
Santeri Jacobssonin laskujen mukaan käynyt peräti useita kymmeniätuhansia kuulijoi-
ta, jotka olivat myös kaikkialla käyttäneet ahkerasti puheenvuoroja juutalaisten puo-
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lesta. Kaikki puheet pikakirjoitettiin, liitettiin kokouksissa pidettyyn pöytäkirjaan ja lä-
hetettiin sittemmin Suomen senaattiin osoitukseksi itse kansan mielipiteestä juutalais-
ten asiaa kohtaan. Kaikkialla hyväksyttiin ristiriidoitta loppupäätelmä, jossa yksiselit-
teisesti ja usein jyrkkään sävyyn tuomittiin juutalaisten vaino ja vaadittiin senaattia vit-
kastelematta valmistamaan eduskunnalle esitys juutalaisten kansalaisoikeusasiassa, jot-
ta eduskunta voisi sitä ryhtyä käsittelemään ja eteenpäin viemään. Kerran Joensuussa, 
tammikuussa 1907 kansalaiskokouksen kestettyä lähes puoleenyöhön, oli Jacobsson eh-
dottanut että ponsi lähetettäisiin Helsinkiin vasta seuraavana aamuna, mutta kokous oli 
vaatinut sen lähettämistä heti. Kokous lisäsi, että "kyllä ne herrat senaattorit saavat nous-
ta sängyistään yöllä, kun eivät päivisin jouda valmistelemaan esitystä eduskunnalle juu-
talaisten sortamisen lopettamiseksi maassa."45 

Samalla asialla oli toinenkin Santeri Jacobssonin Viipurissa alkuunpanema projekti. 
Lokakuussa 1908 J acobsson alkoi toimittaa perustamaansa poliittista viikkolehteä Suo-
men Juutalainen - Den Finske Juden, joka oli "omistettu yksinomaan juutalaiskysy-
mykselle Suomessa". Lehden toimitus sijaitsi Punasenlähteenkatu 4:ssä ja ensimmäi-
sessä numerossa n:o 0 ( sic !), joka ilmestyi 11.10. 1908, julistettiin lehden ohjelmasta 
mm. seuraavaa: 

" - - Lehden nimi "Suomen Juutalainen" puhuu jo yksistään paremmin kuin mikään 
muu sen päämäärästä ja sen kannasta. Sillä sana juutalainen merkitsee Suomessa maan 
waltio-opin mukaan liewemmin kyllä sanottuna samaa kuin yhteiskunnan hylkiä, joka on 
tuomittu sukupuuttoon häwiämään. Ne, jotka tahtowat tutustua juutalaiskysymykseen sen 
koko laajuudessaan, ne jotka tahtowat tietää, mitä tämä sukupuuttoon tuomittu joukko ajat-
telee ja puhuu, ne jotka tahtowat tutustua juutalaisten henkisiin ominaisuuksiin, heidän 
maailmankatsomukseensa, ne, joille ihmisyys, kansojen weljeys ja Suomen kansallisuus-
suwaitsewaisuus sekä solidaarisuus on kallista yhteisen synnyinmaamme edistämiseksi, ne 
tilatkoot "Suomen Juutalaista", joka taloudellisesti melkein waratonna, mutta wilpittö-
myydessä ja ihmisyysaatteessa rikkaana lähtee tänään ensi kerran taiwaltamaan juuta-
laisille niin raskaita, kieroja, mutkikkaita, orjantappuraisia Suomen polkuja pitkin. - - ". 46 

4. Itsenäisyyden aika - Seurakuntaelämän virallistuminen 

12. tammikuuta 1918, vain reilu kuukausi Suomen itsenäistymisen jälkeen, tuli voi-
maan laki mooseksenuskolaisista. Laki takasi juutalaisille täydet kansalaisoikeudet, mu-
kaanlukien oikeuden oman uskonnon harjoittamiseen. Kuten edellä kävi ilmi olivat juu-
talaiset itse tehneet jo vuosien ajan paljon työtä oman asiansa puolesta. Valtiovallan no-
pea toiminta tässä asiassa herätti suurta kiitollisuutta juutalaisten parissa. Kolme Vii-
purin yhteisön näkyvää hahmoa, lääketieteen lisensiaatti IsakPergament, toimittaja San-
teri Jacobsson (s.1883) sekä hänen veljensä asianajaja Jonas Jacobsson (s.1885), laati-
vat ja allekirjoittivat eduskunnalle lähetetyn kiitoskirjelmän.48 Kirjelmässään he kiitti-
vät Suomen kansaa laista, jolla juutalaisten ihmisarvoa vuosikymmenien ajan syvästi 
loukanneet rajoitukset oli nyt saatu poistettua. He myös kirjoittivat uskovansa ja toivo-
vansa, että juutalaisten ja Suomen kansan välinen yhteisymmärrys ja veljeys tulisi ai-
na toimimaan pohjana yhteistyölle "yhteisen isänmaamme valoisamman tulevaisuu-
den" puolesta.49 Vielä marraskuussa 1995 Samuel Maslovat pyysi kiinnittämään erityi-
sesti huomiota tähän seikkaan. Kuitenkin kiitollisuudestaan huolimatta tammikuun 8. 
päivä 1918 viipurilaiseen hotelli Andreaan juhlimaan kokoontuneet Viipurin juutalai-
set päättivät lähettää Englannin hallitukselle päätöslauselman, josta käy erinomaisesti 
ilmi diasporassa elävien juutalaisten kaksoisidentiteetti: 

"Wiipurin juutalaiset kokoontuneina tänään, 8. p:nä tammikuuta 1918, juhlatilai-
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Seurakunnan ensimmäinen puheenjohtaja lääket.lis. lsak Pergament vaimonsa Rikon (o.s. Ro-
senthal) ja esikoistyttärensä Noemin seurassa kuvattuna toukokuussa 1913. Viipurissa perhee-
seen syntyi 1916 tytär Ema, joka tuli sittemmin tunnetuksi pianistina ja säveltäjänä nimellä Er-
na Tauro. 

suuteen eduskunnan hyväksymän lain johdosta - - tahtovat tässä samalla todeta, että 
tässä vapautumisessa ovat aatteet kansojen veljeydestä ja vapaasta yhteiselämästä vain 
osittain toteutuneet. Eri maitten juutalaisten tasa-arvoisuussaavutuksissa emme vielä 
näe nimittäin maailman juutalaiskysymyksen ratkaisua ja koska me pidämme tämän 
probleemin ainoana oikeana lopulliseen ratkaisuun johtavana tienä sitä, minkä Eng-
lannin hallitus on valinnut, niin me, Suomen juutalaiset lähetämme tänään meidänjuh-
lapäivänämme syvän kiitollisen tervehdyksemme Englannin kansalle ja sen hallituk-
selle. 50 

- - ja kun vihdoin pienten kansallisuuksien vapautuksen hetki lyö, silloin vih-
doinkin kadottaa katkeran totuutensa kirjailijamme, sionisti Achod Gaamin lausuma 
ajatus, että kun puhutaan juutalaisista, unohdetaan oikeus ja tasa-arvoisuus, ja kun pu-
hutaan oikeudesta ja tasa-arvoisuudesta, unohdetaan juutalaiset. "51 

Juutalainen seurakunta perustettiin Helsinkiin, Turkuun ja Viipuriin. Tosin tuolloin, 
1918, näiden seurakuntien olemassaolo vain virallistettiin: olivathan yhteisöt toimineet 
tosiasiallisesti jo kauan, ja kunkin kaupungin juutalaisyhteisöllä oli ollut mm. oma sy-
nagoga jo vuosia, jopa vuosikymmeniä. 

Vuonna 1861 Viipurin uusi asemakaava loi kaupungille viisi uutta kaupunginosaa: 
Salakkalahden, Papulan, Pantsarlahden, Repolan ja Aninan (jonka nimi itsenäisyyden 
ajalla muutettiin Kalevaksi), jotka tavallaan syntyivät kun entinen Pietarin esikaupun-
ki järjestettiin uudelleen; tämä asemakaava tuotti kaupungille 340 uutta tonttia.52 Juu-
talainen asutus oli keskittynyt vahvasti Repolan ja Kalevan kaupunginosiin. Ainakaan 
Repolan osalta tämä ei ole yllättävää. Ruotsia, saksaa ja venäjää puhuvat muodostivat 
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Viipurin 
Juutalainen Seurakunta 
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Jiddisinkielinen lsak Pergamentille Helsinkiin osoitettu kirje, jonka allekirjoittajina ovat Viipu-
rin juutalaisen seurakunnan rabbiini ja sihteeri Nahum Maslovat sekä ministeri Max Jakobsso-
nin isä, seurakunnan tuolloinen puheenjohtaja asianajaja Jonas Jakobsson. 
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perinteellisen yläluokan, joka asutti huomattavalla tavalla kaupungin ydinalueita. Kun 
suomenkielisistä v. 1920 yli puolet asui kaupungin rajojen ulkopuolella, esikaupunki-
alueilla, ruotsinkielisistä siellä asui vain 14,1 %, venäjänkielisistä 35,5 %, saksankieli-
sistä 16,4 % ja "muita kieliä" puhuvistakin 14,0 %. Kaupungin rajojen sisällä Linnoi-
tus, Salakkalahti ja Repola muodostivat keskeisen alueen ja vieraskieliset siis asuivat 
erityisesti näissä kaupunginosissa. V. 1920 esim. Linnoituksen alueen asukkaista pu-
hui muuta kieltä kuin suomea joka neljäs eli 25,8 %.53 

Viipurin juutalaisen seurakunnan v, 1918 hankkima seurakuntakeskus, Ahdus-talo, 
sijaitsi sekin Linnoituksessa. Muita mahdollisia syitä kaupungin juutalaisten asettumi-
selle Repolaan ja Kalevaan ovat Kauppatorin ohella kaupungin tärkeimpiin ostospaik-
koihin kuulunut Punasenlähteentori ja sitä ympäröivät kadut, sillä suuri osa juutalais-
ten lukuisista vaatehtimoalan yrityksistä sijaitsi siellä. Vastaavasti Kalevan kaupun-
ginosassa oli jo vuodesta 1886 sijainnut synagoga ja sekin lienee toiminut eräänlaise-
na yllykkeenä asunnon hankkimiseen lähietäisyydeltä. 

5. Ahdus-talo 

Viipurin juutalaisen yhteisön varsinainen hermokeskus oli aivan kaupungin ydin-
keskustassa Paraatikentän laidalla Linnoituksen kaupunginosan korttelissa n:o 18, ton-
tilla n:o 111 Katariinankatu (kadun nimi muutettiin 15. lokakuuta 1929 Linnankaduk-
si) 23:ssä sijainnut 1800-luvulta peräisin oleva rakennuskompleksi. Keskuudestaan va-
roja keräten yhteisö sai 28. tammikuuta 1919 hankituksi itselleen tämän kiinteistön seu-
rakuntakeskukseksi. Seurakuntatalo nimettiin Ahdus54-taloksija sen juhlalliset vihkiäi-
set pidettiin sunnuntaina 9.2.1919 klo 12.00 ja illalla klo 19.00. Rakennuskompleksiin 
kuului viisi eri aikoina valmistunutta rakennusta: vanhin oli alunperin vuona 1800 ra-
kennettuja 1897 remontoitu (pinta-alaltaan 160 m2 ja tilavuudeltaan 960 m') kaksiker-
roksinen varasto- ja leipomorakennus, jonka ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi yksi 
asuinhuone ja pesutupa sekä neljä kellaria ja toisessa kerroksessa kolmehuoneinen lei-
pomo keittiöineen. Varsinainen klub~~oneusto oli Linnan- ja Teatterikadun (sittem-
min Possenkatu) kulmauksessa ollut kolmikerroksinen vuosina 1857 ja 1888 rakennet-
tu liike- ja kerhotila, jonka alakerta sisälsi viisi kahvilaliikkeen ja leipomon huonetta, 
yhden silittäjän työhuoneen sekä yhderi asuinhuoneen. Toisessa kerroksessa sijaitsivat 
kuusi klubihuonetta, viisi asuin- ja yksi keittiöhuone, ullakkokerroksessa oli näiden li-
säksi vielä kolme työhuonetta ja ateljeen käsittänyt valokuvaamo. Kahden varsinaisen 
kerroksen sisäkorkeus oli seitsemän metriä, kaikkiaan näiden 28 huoneen yhteenlas-
kettu pinta-ala oli 595 m2 ja tilavuutta kertyi 4165 m3• Teatterikadun puolella oli vuo-
sina 1850 ja 1897 rakennettu kaksikerroksinen rakennus,jossa alakerran konttori-, pu-
keutumis-, ja varastohuoneen lisäksi oli yläkerrassa keittiö, kaksi asuinhuonetta sekä 
kaksi klubihuoneustoon yhdistettyä kerhohuonetta. Pihamaalla oli kaksi tiiliseinäistä 
rakennusta: 1897 valmistuneet käymälä, ja likakaivorakennus (12 m3) sekä halkovaja-
rakennus (18 m3).55 

Ahdus-talon vihkiäisissä 9.2.1919 olivat läsnä kaikki Viipurissa asuneet juutalaiset 
perheet, lisäksi Helsingistä oli saapunut paikalle useita sikäläisen seurakunnan edusta-
jia. Vihkiäisten aluksi lauloi kuoro muusikko Nohim Scheininin johtamana hepreaksi 
juutalaisen kansallishymnin Hatikvan ja sitten suomeksi Maamme-laulun. Lauluesi-
tyksen jälkeen Viipurin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Isak Pergament piti pit-
kän vihkiäispuheen, jossa hän totesi tuona päivänä toteutuneen yhden niistä päämää-
ristä, jotka puolitoista vuotta aiemmin perustettu Viipurin juutalainen yhdistys Ahdus 
oli itselleen asettanut. Helsingin juutalaisten virallisen tervehdyksen toi sikäläisen seu-
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Viinasta Viipuriin 1902 siirtynyt rabbi Hirsch Nahum Maslovat perheineen n. vuonna 1912. Ku-
van laidoilla kaksostyttäret Anna ja Ester, vanhempiensa välissä seisoo esikoispoika Samuel ja 
pöydällä äitinsä Rebetsin Bassia Maslovatin ( o.s. Effron) kainalossa istuu kuopus Joonas. 

rakunnan valtuuston jäsen tri. A. Engel, Viipurin vastaperustetun sionistisen nuoriso-
yhdistyksen Zeire Zionin edustajana Ahdusta tervehti heprean kielen opettaja H. Bort-
novsky ja Judisk Krönika -lehden toimitusta edusti Israel Schur.56 

Ahdus-talosta kehittyi nopeasti kaupungin juutalaisten toinen olohuone. Suomen muil-
la juutalaisyhteisöillä ei ollut vastaavaa yhteisön jäsenten hyvinkin moninaisia aktivi-
teetteja saman katon alle kokoavaa tilaa. Ahdus-talossa sijaitsivat seurakunnan kanslia, 
arkisto ja laaja jiddisinkielistä kirjallisuutta sisältänyt kirjasto, jonka Samuel Maslovat 
sai välirauhan aikana suurelta osin pelastetuksi Helsinkiin, ja josta Viipurin juutalainen 
yhdistys, Ahdus r.y., 6.6.1956 luovutti 803 teosta Helsingin juutalaisen seurakunnan 
kirjastoon. 57 On valitettavaa, että Helsingin juutalainen seurakunta lahjoitti tämän suo-
malaisittain ainutlaatuisen jiddisinkielisen kirjakokoelman sittemmin eteenpäin Israe-
liin. Ahdus-talossa oli suuri juhlasali, jossa järjestettiin käytännöllisesti katsoen kaikki 
yhteisölliset tapahtumat, olivat ne sitten uskonnollisia juhlia, tai vaikkapa sionistisia ko-
kouksia. Ahdus-talosta lukuisten eri yhdistysten ja seurojen aktiivit löysivät aina sekä 
vapaata toimitilaa että jokseenkin aina myös muita erilaisesta toiminnasta kiinnostu-
neita. Myös minjanin, kymmenen uskonnollisesti täysi-ikäisen miehen, kokoonsaarni-
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nen sapattijurnaJanpalvelusta tai jortsajt-rukousta58 varten oli siellä helppoa, iUä pai-
kalla oli yleensä aina ihmisiä. Tiettyjen juhlien, kuten esim. juutalaisen uudenvuoden 
eli rosha-sanan59 viettoon oli tulijoita jopa Helsingistä ja Turusta saakka. 

Kesällä 1938 Ahdus-talosta tuli myös väliaikainen pakolaiskeskus, kun taloon ma-
joitettiin yhdeksän Viipuriin Itävallasta saapunutta pakolaista. Itävallan tultua liitetyk-
si Sak aan 13. maaliskuuta J 938 var in.kin juutalaispakolaisia alkoi pyrkiä Yhdysval-
toihin sekä muihin Euroopan maihin, myös Suomeen. Suomeen saapuikin kuusikym-
mentäkuusi itävaltalaispakolaista: Helsinkiin viisikymmentä, Turkuun seitsemän ja Vii-
puriin siis yhdeksän. Suomi suhtautui pakolaisten vastaanottamiseen erittäin vastaha-
koisesti; myös Valpo tarkkaili tilannetta ja totesi raportissaan 11. elokuuta 1938, että 
Suomeen päässeistä itävaltalaisista juutalaisista emigranteista "olisi tietenkin mahdol-
lisuuksien mukaan koetettava vapautua.' VaJtiolli en polii in tulisi kuulu tella heitä ja 
mikäli tällöin ilmenee, ettei kuulusteltava ole poliittinen pakolainen, " niin on hänet pois-
tettava maasta palauttamalla vaikka Saksaan, ellei hän halua tai saa matkustuslupaa mui-
hin maihin."60 

Pakolaisten ylläpidosta tuli Suomen pienille juutalaisille seurakunnille suuri talou-
dellinen rasite. Pakolaisille pyrittiinkin löytämään työtä mahdollisuuksien mukaan mm. 
juutalaisten omistamissa liikkeissä, jotta heidän olisi ollut mahdollista elättää itsensä.61 

Varmaa on että Suomeen pyrki pakolaisina monenlaisia ihmisiä, mutta pikkuilmoitus 
Helsingin Sanomissa elokuussa 1938 panee ajattelemaan millaista tietotaitoa myös Suo-
mella oli mahdollisuus pelastaa: 

"Yleiskyky, wieniläinen, juutalainen, hakee kasvattajan, sihteerin, seuralaisen, mat-
kakumppanin (myös sairaille) tointa. Puhuu ja opettaa: englantia, ranskaa, italiaa, ser-
biaa, kroatiaa, saksaa, edelleen kaikkia lyseoaineita (latinaa, kreikkaa, matematiikaa 
ym.). Ali round urheilija: verkkopallo, ratsastus, hiihto, luistelu jne. Muusikko: sello-
viulu, piano, kamarimusiikki ja tanssimusiikki. Pikakirjoitus ja konekirjoitus. Kirjeell. 
vastaukset Dr.jur. Berthold Glanz, Rotenturmstrasse 11, Wien /, Saksa "62 

111 Viipurin juutalaisen seurakunnan piirteitä 

1. Yhteisön ammatti- ja ikäjakauma (v.1915) 

1.1. Maalliset virat 

Vanhat 1800-luvun lopun ammattirajoituksetjuutalaisille olivat teoriassa ja käytän-
nössäkin voimassa aina Suomen itsenäistymiseen asti. Vielä ainakin vuonna 1915 Ve-
näjältä tulleiden juutalaisten anottua ja saatua oleskeluluvan Viipuriin, Keisarillisen 
Suomen Senaatin päätöksessä hakijan elanto rajoitettiin pikkukaupusteluun, kuten esim. 
marjojen, paperossien, tulitikkujen ja lumppujen myyntiin. 

Kuten edellä jo tuli mainituksi laadittiin vuonna 1915 luettelot kaikista Suomessa kir-
joilla olleista juutalaisista. Näiden luetteloiden pohjalta on mahdollista laatia kartoitus 
Viipurin juutaJai en yhteisön rakentee ta tuona vuonna. Juutalai ia talouksia Viipuri -
a oli 102, joi ta perheitä 56 ja yhden hengen talouksia 46. Miehiä oli 137 henkeä ja 

naisia L,3 eli yhteen ä 270 henkeä joista Suome a yntyneitä oli lähe 68 7 %. Per-
heiden keskimääräinen lapsiluku oli kaksi (2, 1 % ). Lapsettomiajuutalaispariskuntia oli 
12. Väestön keski-ikä oli lähestulkoon 25 vuotta. 

Ammatti mainitaan 85:n henkilön yhteydessä: yleisin ammatti oli tarkemmin mää-
rittelemätön kauppias, joita oli 33, kauppa-apulaisia oli 14 ja hatuntekijöitä 11. Näiden 
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lisäksi kaksi insinööriä, kaksi kaupustelijaa, kaksi ompelijatarta, kaksi sokeriagenttia, 
kaksi räätäliä, kaksi valokuvaajaa, kaksi tehtailijaa, yksi halkokauppias, yksi kauppa-
matkustaja, kelloseppä, lasinpanija, leikkaaja, liikemies, metsäasioitsija, nahkuri, puu-
seppä, rabbiini, talonomistaja, verhoilija ja yksi ylioppilas, josta sittemmin tuli Viipu-
riin lääkäri. Siis keskimääräinen Viipurin juutalainen oli Suomessa syntynyt perheelli-
nen 25-vuotias mies tai nainen, jolla oli kaksi lasta. Jos hän oli mies oli hän todennä-
köisimmin kauppias, jos nainen niin kotirouva. Juutalaisten ammattijakauma ei ole yl-
lätys; se päinvastoin korreloi tarkasti Viipurin yleisen toimialajaon kanssa. Viipurilai-
sia eniten työllistänyt toimiala vuonna 1910 oli juuri kauppa. Yleisnimike kauppa pi-
tää tässä sisällään kauppiaat, kauppa-apulaiset, kaupustelijat, kauppamatkustajat, asia-
miehet jne. Ns. 'vapaiden elinkeinojen' harjoittajia laskettiin tuona vuonna olevan kau-
pungissa vain hyvin pieni joukko (0,8 % ), johon lukeutui mm. 15 asianajajaa.63 

Yksi kauppiaista, I.S. Kuschakoff, joka oli perustanut Viipuriin sekatavarakauppan-
sa vuonna 1879, mainitaan kaupungin arvossa pidettyjen kauppiaiden joukkoon kuulu-
vaksi. 64 lsak Kuschakoffin äidinäidin isä oli monien Suomen juutalaisten kantaisänä jo 
mainittu Jacob Weikaim. Vuoden 1915 luettelossa Kuschakoffit ovat lyhentäneet ni-
mensä Kuschakiksi. Yksi Isak Kuschakoffin pojista, Donuard 'Doni' Kuschak 
(1889-1946) toistaiseksi todentamattoman tiedon mukaan olisi erotettu Viipurin juuta-
laisesta seurakunnasta hänen avioiduttuaan 1910 kristityn kotiapulaisensa Olga Vilhel-
mina Ruckmanin kanssa, josta hän jäi leskeksi jo 1918. Sittemmin hän kääntyi kristin-
uskoon ja v. 1934 vaihtoi sukunimensä Kuusakoskeksi. Tämän vuosisadan alussa Do-
nuard Kuschak opiskeli sellonsoittoa Pietarin Konservatoriossa, mutta taloudelliset syyt 
pakottivat hänet harkitsemaan uravalintaansa uudelleen. Vuonna 1914 Kuschak alkoi 
elättää itseään Viipurissa keräämällä rauta- ja metalliromua sekä tekstiilijätettä. En-
simmäisen maailmansodan loppuvuosina 1916--1918 puute raaka-aineista lisäsi sekä 
rauta- ja metalliromun että lumpun kysyntää ja jäteraaka-aineen merkitys vain kasvoi 
Venäjän sisäisten levottomuuksien myötä. Kaikkea tarvittiin ja kaikki kävi kaupaksi; 
aika oli otollinen kierrätykselle. Toiminnan laajentuessa Kuschak organisoi jätemate-
riaalin ostotoiminnan ja jatkokäsitelyn yhä tehokkaammaksi. Suomen itsenäistymisen 
myötä katkesi pääsy Venäjän markkinoille ja Kuschakjoutui etsimään uusia kauppa-
kanavia Suomen suunnalta. Tänä päivänä Kuusakoski Oy toimii Espoosta käsin ja sil-
lä on romukauppaosastoja ympäri maata sekä lisäksi mm. alumiinitehdas Heinolassa.65 

Listassa mainitaan kaksi valokuvaajaa, he olivat Julius Indursky (s.1866 tai 1871, eri 
lähteissä syntymä vuosi vaihtelee) ja Simon Stromer (1887-1944). Kuitenkin jo ennen 
heitä oli Viipurissa toiminut arvostettuna valokuvaa jana Julius lndurskyn isä Jakob. Wi-
tebskin kuvemementista Dawgoffin juutalaisyhteisöstä66 lähtöisin ollut ja vuonna 1868 
Viipuriin asettunut (mutta vasta 31.12.1869 kaupungin kirjoille tullut) Jakob ltskovitsch 
lndursky (s.1838) kuvasi Viipurin lääninvankilassa rikollisia poliisilaitoksen tarpeisiin 
vuosina 1869-1887, ja 26.5.1880 hän sai Viipurin poliisikamarilta luvan avata oman 
valokuva-ateljeen Pietarin esikaupunkiin osoitteessa Rautatienkatu 6. Rikollisten lisäksi 
hän tosin noihin aikoihin kuvasi todistettavasti muitakin kohteita: lndursky lähetti tsaa-
rille Viipuria ja Viipurin ympäristöä esittelevän valokuva-albumin, jonka johdosta 
26.5.1886 hovin kenraaliadjutantti kreivi Worontsoft Daschkoff välitti Hänen Keisa-
rillinen Korkeutensa kirjallisen kiitoksen, tämän lisäksi lndursky sai vielä y_astaanottaa 
kultakellon ja siihen kultaisen ketjun. 67 

Sittemmin Jakob lndursky toimi myös eräänlaisena hovivalokuvaajana. Aleksanteri 
III:n perheineen vieraillessa Suomessa vuonna 1885 ikuisti lndursky tapahtumia sekä 
Viipurissa että matkan varrella Lappeenrannassa ja Imatralla. Tämä oli kunniakas teh-
tävä, jota ei luonnollisestikaan olisi annettu muulle kuin asiansa osaavalle ammatti-
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Seurue, jossa mukana sekä Viipurin että Helsinginjuutalaisyhteisöjen näkyviä hahmoja. Toise-
na oikealta seisova parrakas herra on rabbi Nahum Maslovat, vinosti hänen edessään istuu si-
vulleen katsova Jonas Jakobsson. Takarivissä keskellä seisoo viiksekäs Isak Pergament ja aivan 
taustalla ovien edessä kauppiaat M. Isakoff ja Salomon Kuscha. Lisäksi kuvassa ovat mm. vii-
purilaiset Mejer Kaplan, L. Kravts ja Nahim Scheinin sekä helsinkiläiset Abraham Engel, Isra-
el Schur ja David Abramovitsch. 

miehelle; silti ansioistaan huolimatta Indursky joutui karkotettavien listalle vuoden 1889 
suuressa karkotusaallossa. Indursky laati epätoivoisen anomuksen karkotuksen peru-
miseksi: olihan hän sentään elättänyt Viipurin poliisikamarinkin 10.5.1889 todistamasti 
nuhteetta jo 21 vuoden ajan itsensä, vaimonsa ja tuolloin vielä alaikäisen poikansa va-
lokuvaajana Viipurissa, lisäksi hänen 68-vuotias vaimonsa, syntyperäinen viipurilainen 
Rebecka Weikkanen (s.1822), oli puolisokeaja halvaantunut, jonka 10.5.1889 lääkä-
rintodistuksella todisti myös professori G.J. Strömberg. Indursky vaimoineen pystyi lo-
pulta torjumaan välittömän maastakarkoitusuhan, mutta heidän poikansa sai luvan jää-
dä maahan vain niin kauan kuin hän asuisi naimattomana vanhempiensa luona. Valo-
kuvaajan ammattiaan hänen oli pitkään harjoitettava poissa julkisuudesta. Vasta tämän 
vuosisadan puolella Jakob lndurskyn ateljee astui jälleen päivänvaloon.68 

Vuonna 1910 juhlivat venäläiset Viipurin valloituksen 200-vuotis muistoa. Kolme 
päivää kestäneiden ja paraatiin päättyneiden juhlallisuuksien ohessa paljastettiin 27. ke-
säkuuta 1910 tsaari Nikolai 11:n käskystä Viipurin Tervaniemeen Pietari Suuren pat-
sas, ja samalla laskettiin peruskivi uudelle venäläiselle sotilaskirkolle. Patsaan paljas-
tukseen osallistuneet venäläiset upseerit ja jokunen pappi ryhmittyivät kuvattaviksi. Va-
lokuvaajana toimi Jakob Indursky. Tuo kuva sisältyy sarjaan, joka kuvaa vuoden 1910 
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juhlatapahtumia ja jota albumina säilytetään Sotamuseossa.69 Jakob Indurskyn kuoltua 
v. 1912 ateljeen toimintaa jatkoi 1920-luvulle asti poika Julius. 

Kööpenhaminalainen valokuvaaja Lars Peter Andersen muutti vaimoineen Viipuriin 
ja alkoi harjoittaa ammatiaan v. 1900. Hänen ateljeensa ajautui sittemmin taloudelli-
siin vaikeuksiin ja se siirrettiin hänen vaimonsa Emma M. Andersenin nimiin. Tässä 
valokuvaamossa toimi apulaisena mm. edellä mainittu Simon Stromer, joka aikanaan 
itsenäistyi ja tuli viipurilaisena valokuvaajana varsin tunnetuksi. 70 

Listassa mainitaan myös kaksi tehtailijaa. Toinen näistä oli 1877 syntynyt lakkiteh-
tailija Ruben Meyer Steinbock,jonka isä Abraham Steinbock (1858-1918) oli jo vuon-
na 1880, kaksi vuotta maahan tulonsa jälkeen, perustanut lakkitehtaan Viipuriin. Stein-
bockien perhe ei kuitenkaan vuoden 1889 asetuksen mukaan saanut oikeutta jäädä Suo-
meen, joten heidät karkotettiin Venäjälle. Meyer Steinbock palasi Viipuriin vasta 1902 
ja vuotta myöhemmin, 28. lokakuuta 1903, rekisteröitiin bänen uudelleen aloittaman-
sa "Kotimaan lakkitehdas". Liiketoiminta alkoi vaatimattomasti mutta jo 1910 liike oli 
kasvanut niin että tehdasta varten rakennettiin erityinen kaksikerroksinen rakennus ja 
samalla uusittiin tehtaan koneisto poljettavista ompelukoneista sähköllä käyviksi. Teh-
das, joka antoi työtä v. 1913 jo lähes 70 työläiselle, valmisti päähineiden lisäksi myös 
puuhkia, kauluksia ja muita turki tuotteita. Tehdas sai Viipurin ylei e sä ammatti- ja 
teollisuusnäyttelys ä v. 1914 ekä Suomen en im.mäi ilJä me suilla tuotteistaan en-
simmäisen palkinnon. 1920-luvulle saavuttaessa Kotimaan lakkitehdas oli kehittynyt 
Suomessa alallansa ensimmäisten joukkoon.71 

Sinänsä mielenkiintoinen on tieto, että Sortavalasta Viipuriin siirtynyt hatuntekijä 
Sirnha Livson (s.1881) suunnitteli ensimmäisen suojeluskuntalakin, ja sai elinikäisen 
asiakkaan suojeluskuntien päälliköstä marsalkka Mannerheimista. 72 Sirnha Livsonin po-
janpoika Dennis Livson (s.1946) toimii tällä hetkellä Naantaliin perustetun Muumi-
maan toimitusjohtajana. 

Tilanne ammattijakaumassa on aika tavalla muuttunut 1930-luvulle saavuttaessa. Vii-
purissa syntynyt Israel Stromer on laatinut Viipurin v. 1935- 38 puhelinluetteloiden se-
kä, samoin viipurilais n, Salomon Altschulerin mui titietojen peru teella luettelon kau-
pungin juutalaisten silloi esta ammattijakaumasta. Luettelo. ta pi tää silmään akatee-
misesti koulutettujen esiinmarssi.n Viipuri oli kosmopoliittinen kaupunki, ja e ijaitsi 
Pietarin välittömässä läheisyydessä. Pietarin stimuloiva vaikutus ei voinut olla vaikut-
tamatta myös Viipurin juutalaisyhtei ööa, joka imi ieltä itseensä vaikutteita enemmän 
kuin Hei ingin tai Turun juutalaiset. uomen juutalai en sivistyk eilisen assimilaation 
kärjessä olivat juuri Viipurin juutalaiset. Ensimmäinen Suomessa syntyneistä suoma-
laiseen yliopistoon päässeistä juutalaisi ta oJi lsak Pergament joka ai lääketieteen li-
ensiaatin arvon 1915. Pergament toimi Viipurin eurakunnan en im.mäisenä puheen-

johtajana 1919- 1922. Hän oli iis tieoavaaja: 1930-luvun lopulla Suomen kaupungeis-
ta juuri Viipurissa toimi eniten juutalaisia lääkäreitä ja juristeja. Kun sionistisen toi-
mintakorniteau puolalainen presidentti tri. Leo Motzkin kävi toukokuus a 1928 tutus-
tumassa Turun Helsingin ja Viipurin juutalaisyhtei öihin, kertoi bän Viipuri a vaiku-
telmistaan seuraavasti: "Suomen juutalaista väestönosaa voisi verrata ihmisvartaloon; 
pää on Viipuris a vatsa Turussa ja jalat Hei ingi ä. '14 Ja todellakin: suurin o a aka-
teemi esti koulutetuista juutalaisista Suomessa oli joko Viipurissa asuvia tai sieltä läh-
töisin olevia. Turun yhteisö tunnettiin kulinaristisista harrastuksistaan ja Helsingin yh-
teisön rinnastaminen jalkoihin lienee tarkoittanut kulkukauppiaiden suurta osuutta Hel-
singin juutalai i ta.7s 

Viipurin juutalaisen eurakunnan asioita hoiti kulloinenkin seurakunnan hallinto-
neuvosto joka koostui kuudesta tai kahdeksasta jä enestä sekä puheenjohtajasta, jotka 
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valittiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan vuosittaisessa seurakunnan jäsenten yleisko-
kouk essa. Halli ntoneu vo ton jäsenet j akoj vat keskenään, kukin oman ansiotyön ä ohe -
a, eurakunnan toiminnan kannalta keskeiset maalli et virat kuten esimerkiksi vara-

puheenjohtajan, sihteerin, kjjnteän omaisuuden hoitajan, synagoganesimiehen ja hau-
tausmaanhoitajan. Neuvo to hoiti yhteisön taloutta ja toteutti seurakunnan yleiskokouksen 
päätöksiä. Sen tuli myö pitää kirjaa yhteisön jä eni täja heidän lap istaan syntyneis-
tä ja kuolleista, arnoin kuin solmituista avioliitoi ta ja avioeroi ta.76 

Maallisten virkojen haltijoihin on myös luettava eurakunnan lämmöllä muisteltu hep-
rean kielen opettaja Hirsch Bortnovsky (s.1882). Bortnovsky oli kotoisin Valko-Venä-
jältä Kobrin.ista, joka ijaitsee n. 200 km itään Varsovasta. Hän. iirtyi sittemmin Uk-
rainan Dnepropetrov kiin, n. 300 km Krimin niemimaalta pohjoi een, ieltä myös kob-
ruiilaisen vaimon a Minan (o.s. Tenenbojm s.1887) kanssa Viipuriin 1917 josta vii-
mein 1940 Yhdysvaltoihin jossa hän myös k-uoli. Bortnovsky oli rabbinja suntion eli 
sammesin17 ohella seurakunnan ainoa palkattu työntekijä. Kotimaisia kieliä taitamatto-
mana hän opetti oppilaitaan jiddisiksi. Viipurissa ei koskaan ollut varsinaista hederiä76 

eikä juutalaista lastentarhaa, mutta seurakunnan maksamia heprean oppitunteja pidet-
tiin kahdesti viikossa, tämän lisäksi jotkut vanhemmat ostivat Bortnovskyn palveluja 
lap ilJeen yksityise ti. Bortnovskyn tyttären Ljuba Karorasin kertoman mukaan hänen 
isänsä ei halunnut pitäytyä heprean kielen opetuksessaan vain uskonnollisiin teksteihin 
ja aiheisiin vaan hän piti tärkeimpänä päämääränään tarjota oppilailleen elävää, myös 
Palestiinassa käyttökelpoista kieltä. 

Jossakin vaiheessa Viipurin juutalaisessa eurakunna a on opettajana toiminut myös 
herra nimeltä Mordekai Husid. Tästä on todi teena Hei ingin juutalaisen seurakunnan 
arkisto ta löytyvä seurakunnan miehelle 7.12.1933 antama työtodi tu jossa todetaan 
juutalaista u kontoa ja hepreaa tuolloin Helsingissä opettaneen Husidin työskennelleen 
aiemmin Viipuri sa. 

1.2. Uskonnolliset virat 

Viipurissa kaikkia u kantoon liittyviä virkoja hoiti kulloinenkin rabbi. Viipuri satoi-
mineista varhaisista rabbeista olen toistaiseksi löytänyt vain ohimeneviä mainintoja: 
rabbeista varhai io on Berka Baranoff joka on allekirjoittanut papiotodistuksen Dvira 
Levkovit cbit1 yotymästä 9.6.1866. Viipurissa 1870 suoritetun väestölaskennan mu-
kaan kaupungissa tuolloin asuneista juutalaisista kaksikin miestä on ilmoittanut am-
matikseen rabbiner, Jacob Indursky sekä Nochem Liebkind. Kaunasissa vuonna 1831 
syntyneen Jakoblndurskyn toiminta .rabbin virassa tuntuu hyvin epäuskottavalta, olem-
mehan juuri edellä (vrt. s. 67-69) nähneet Indur kyn olleen ammatiltaan tunnustettu va-
lokuvaaja. Kyseessä on joka tapauksessa sama mies, sillä väenlaskussa hänen vaimok-
seen mainitaan Rebeck:a Weikkanen. Toisaalta myös seuraavasta paikallisen sanoma-
lehden Wiborgs Tidningin uutiskynnyksen ylittäneestä ironian ävyttämästä hääuuti-
se ta voidaan nähdä Viipurissa asuneen mitä todennäköisimmin juuri Indurskyyn viit-
taavan rabbin jo ainakin alkuvuodesta 1870. Wiborgs Tidning kirjoittaa: 

"En judiskt bröllop firades härstäder sistlidne torsdag. Det anmtirkningsvärdas/e 
härvid var, att bmden, som bär samma namn som patriarken lsaks husiru i tiden, re-
dan har tilltyggalagt ett halftsekel, om icke mera, och att det skall ha varitfjerde gån-
gen som hon burit brudslöjan. Fästmam,en, eller numera den för andra gången lyckli-
ge äkta manne11, skall vara en rabbin från t)•ska metropolen. " 1' 

Mielessä herää tietenkin kysymys, että voisiko "den lycklige äkta mannen todella-
kin tarkoittaa Jacob Indurskya. Näin voisi päätellä kahdestaldn syystä: ensinnäkin In-
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dursky oli Viipuriin asetuttuaan vuonna 1868 jo lähes nelikymmenvuotias ja siten ikän-
sä puolesta voinut hyvinkin olla avioitunut jo aiemminkin. Toiseksi, 15.11.1822 syn-
tynyt Rebecka Weikkanen oli tuolloin 48-vuotiaana morsiamena lähestulkoon "puoli 
vuosisataa vanha" ja kaiken lisäksi Rebecka oli todellakin patriarkka Iisakin vaimon ni-
mi. Ainakin toistaiseksi tämä kysymys jää avoimeksi. 

Mitä taas Witebskissä 1840 syntyneen Nochem ltzka Mowschew Aronow Liebkin-
din rabbin uraan tulee, lienee täysin mahdollista jollei jopa todennäköistä, että hän on 
vuonna 1870 hoitanut Viipurissa rabbin tointa tai ainakin toimittanut erilaisia juutalai-
sen yhteisön uskonnolliseen elämään kuuluvia rituaaleja ja tehtäviä. Liebkind oli ni-
mittäin saanut koulutuksen varsinaisesti sohetin eli teurastajan ammattiin Witebskissä, 
mistä on osoituksena kahden witebskiläisen sohetin, B. Schlahtmejsterinja 1. Joffin se-
kä kahden witebskiläisen rabbin, Salmon Landhin ja Schpera Levin, antamat todistuk-
set vuodelta 1867, ja näiden lisäksi pietarilaisen rabbin ltzha Bloserin todistus vuodelta 
1868. Nämä herrat vakuuttavat Nochem Liebkindin olleen asiansa juutalaisen lainkir-
jaimen mukaan osaava ja kelvollinen toimimaan teurastajana missä tahansa juutalai-
sessa seurakunnassa. Jossakin vaiheessa Liebkind perheineen siirtyi Viipurista Turkuun, 
jossa hän vuosina 1895-1903 toimi rabbina, hoitaen samalla niin teurastajan kuin kant-
torinkin toimia. 80 

Scheine ja Abraham Steinbockin perhe. Keskellä istuu parrakkas, 1878 Viipuriin asettunut Ab-
raham vaimonsa Scheinen ja Kotimaan lakkitehtaan Viipuriin perustaneen esikoispoikansa Ru-
bin Mejerin välissä. Heidän takanaan seisovat vasemmalta lukien Salomon, Jakob, Katja ja Ve-
näjällä omana aikanaan tunnettu oikolukija, mm. kaikkien Trotskin teosten oikolukijana toimi-
nut David. Etualalla vasemmalta lsak, sittemmin pitkään lähinnä Oulussa lääkärinä vaikuttanut 
Aleksander (Sascha), Mikko ja perheen kuopus Ester. Kuva on otettu n. 1902. 
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Vuonna 1872 rabbina näyttää Viipurissa toimineen mie: nimeltä Oscher Sterensal ja 
vuonna 1881 1. Hait. ' Valitettavasti heistä ei ainakaan täUä hetkellä tiedetä muuta kuin 
nimet. 

Senaatin päätöksessä vuodelta 1889 oleskeluluvan saaneiden joukossa mainitaan Vii-
purin juutalai en ew-akunnan rabbi Jevna Beilin, myös amaisen vuoden 1889 pää-
töksen käsink:irjoitetussa versios a rabbi Beilin esiintyy, to in siinä hänen etunimensä 
on kirjoitettu muotoon Jeona.82 Viipurin läänin kalenteri vuodelta 1893 taas mainitsee 
nimeltä eurakunnan il.loi en rabbin, Scher Salomon Segallin (s. 1851), joka oli tullut 
Viipuriin Viinan pohjoispuolella ijait evasta Anikstista jaa tunut virkaansa 1892.83 

Scher Salomon Segallin seuraajaksi tuli 1903 Viinasta Nahum Maslovat ( 1875-1935). 
Rabbi Maslovat hoiti jumalanpalvelu ten häiden ja hautajaisten lisäksi myös kanttorin 
eli /tazza11in114 teura tajan eli sohetin ja ympärileikkaajan eli mohelin86 virkoja. Syna-
goganvanbimpana, joka vastasi u konnolli ten menojen käytännön järjestelyistä toimi 
aina. joku seurakunnan ballintoneuvo ton jäsen. Rabbi Maslovat kuoli sydänhalvauk-
seen lokakuun 24. 1935 kuu ikyrnmentävuotiaana toimittuaan Viipurin juutalaisen seu-
rakunnan rabbina 33 vuotta. Viipurin juutalainen eurakunraantoi istuttaa vainajan muis-
tolle Palestiinaan kymmenen puuta." Raka tetun rabbi Maslovatin kuo.ltua tuli Viipu-
rin yhteisön uudeksi uskonnolliseksi johtajaksi Latvian Riia ta rabbi Ha chea Scber ( . 
1905 Liepaja a)88 • Hän ei kuitenkaan ehtinyt edes kunnolla kotiutua uoreen kotikau-
punkiinsa ennen kuin talvi ota jo syttyi. Juuri ennen sodan puhkeami ta, ilman jo vä-
reilles ä pahanentei esti teki rabbi Scher väärän ratkai un: peläte sään Neuvostoliiton 
valtaavan Suomen hän päätti pela tautua pakenemaUa Pe e-vaimon aja 11-vuotiaan 
Livja-tyttären ä kan sa Suomenlahden yli takaisin Baltiaan. Kesällä 1940 Helsingin 
juutalainen eurakunta ai Scheriltä päiväämättömän, kehnolla saksalla kirjoitetun kir-
jeen Riiasta. Kirjee sään Haschea Scher anoo maahanpääsyä ja työtä Helsingistä, hän 
kertoo olleensa Suomessa aiemmin Viipurin juutalaisen yhteisön palkkaamana noin nel-
jän vuoden ajan. Helsingin juutalainen seurakunta vastasi Scberille jiddisiksi 30.7.1940 
todeten lyhyesti ja ytimekkää ti ettei hänen pyyntöään voida toteuttaa. 19 Tämän jälkeen 
miehestä ei enää kuultu. Kaikki eivät muistele Haschea Scheriä kovinkaan myötätun-
toi esti. Eräät Viipurin juutalaisnuorukai et, jotka joutuivat rintamalle ja jotka olisivat 
vaikeina aikoina kaivanneet rohkaisua hengenmiebeltä tunsivat tuUeensa pahoin pete-
tyiksi ja bylätyik i. Vielä yksyllä 1994 eräskin haastatelluistani silminnähden kiihtyi 
ke kustelle arome asiasta: MiJJainen on kapteeni, joka voi jättää uppoavan laivan a 
miehistöineen vain oman nahkan a pela taakseen?' 

2. Seurakunnan ohjesääntö 

Viipurin juutalaisen seurakunnan jiddisinkielinen Viro a painenu ohjesääntö vuo-
delta 1936 kertoo seurakunnan hallinnollisesta puolesta. Seurakunnan korkeinpana toi-
meenpanevana elimenä toimi ylei kokouksen valtuuttama hallintoneuvosto. Hallinto-
neuvoston tehtäviin kuului huolehtia seurak-unnan ylei estä ha)linno ta ja hoitaa seu-
rakunnan taloutta ja omaisuutta. NeuvostoJJa oli myö oikeus hyväksyä eurakuntaan 
uusia jäseniä. Seurakunnan jä eneksi pyrkivän tuli olla käytökseltään moitteeton Suo-
messa asuva moosek enu koinen, joka oli täyttänyt 21 vuotta. Kirjallises a anomuk-
sessaan jäsenyyden hakijan tuli elkeä ti ilmoittaa alistuvansa seurakunnan sääntöihin 
ja sitoutua noudattamaan niitä. Anojalla täytyi olla kaksi seurakuntaan kuuluvaa ääni-
oikeutettua suosittelijaa.113 Uuden jäsenen ottami e ta voitiin äänestää jo läsnä oli kuu-
i hallintooeuvo ton jä entä. jo hallintoneuvo to syystä tai toi esta hylkäsi anomak-
en, oli henkilöllä oikeu esittää 30 päivän kuJue a hylkäärnise tä valitus ballintoneu-
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vostolle, jonka tuli ottaa asia esiin seuraavassa yleisessä vuosikokouksessa. Jäsen voi-
tiin erottaa seurakunnasta jos hän menetti kansalaisluottamuksensa maassa, tai jos hän 
elämäntavoillaan tai teoillaan aikaansai seurakunnalle vahinkoa.91 

Yhteisön jokainen jäsen oli velvollinen maksamaan seurakuntaveroa. Verotuksesta 
vastasi verotuskomitea, joka koostui viidestä vuosittaisessa yleiskokouksessa valitusta 
henkilöstä. Verotuskomitea työskenteli joko seurakunnan puheenjohtajan tai yhden hal-
lintoneuvoston jäsenen johtamana ja opastamana, näillä ei kuitenkaan ollut komiteas-
sa äänioikeutta. Verotuskomitean tuli jättää loppuunsaatettu työnsä seurakunnan hal-
lintoneuvostolle vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä. Jos veronmaksaja oli tyy-
tymätön verotukseensa, oli hänellä oikeus 14 päivän aikana, lähtien päivästä jolloin hä-
nelle verotuksesta ilmoitettiin, jättää kirjallinen valitus hallintoneuvostolle. Vero mitä 
ei oltu maksettu hallintoneuvoston ilmoittamaan määräaikaan mennessä perittiin lain 
vuodelta 27.2.1897 mukaisesti.92 

Vuosittainen yleiskokous pidettiin aina helmikuussa. Kokouksessa valittiin aluksi 
seurakunnalle uusi puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tämän jäl-
keen seurakunnan hallintoneuvosto antoi selostuksen aktiivisuudestaan kuluneen vuo-
den aikana, ja valittiin uusi hallitus jos entisen kolmevuotinen virka-aika oli päättynyt. 
Yleiskokous oli päätäntävaltainen kun 1/3 seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä oli 
läsnä; äänioikeutettuja olivat ne kaikki 21 vuotta täyttäneet jäsenet, joilla ei ollut räs-
tissä aiempien vuosien seurakuntaveroja.93 Seurakunnan sääntöjä voitiin muuttaa, jos 
4/5 äänioikeutetuista päätti niin tehdä. Vuoden 1936 ohjesäännön toiseksi viimeinen 
pykälä (§ 39) koskee seurakunnan lakkauttamista: tilanteessa jossa seurakunta pääte-
tään lakkauttaa tulee seurakunnan omaisuus, niin kiinteä kuin irtainkin, luovuttaa jol-
lekin toiselle juutalaiselle seurakunnalle tai juutalaiselle instituutille Suomessa. 94 

3. Uskonnolliset tavat 

Viipurin juutalainen seurakunta tuntuu olleen hengeltään varsin vapaamielinen ja sal-
liva. Se kuitenkin pyrki, Maslovatin mukaan, antamaan jäsenilleen mahdollisuuden kaik-
kien uskonnollisten vaatimusten noudattamiseen jokapäiväisessä elämässä, siksi tun-
tuukin yllättävältä, jopa uskomattomalta, avioelämän rituaalisen puhtauden kannalta 
mitä keskeisimmän tekijän, miqve-altaan95

, puuttuminen kaupungista. Omantunnonarat 
viipurilaisnaiset joutuivat käymään Helsingissä asti suorittaakseen tämän joka kuukau-
tisen rituaalin. Jyrkän traditionaalisissa juutalaisyhteisöissä avioelämän rituaaliseen puh-
tauteen kiinnitetään suurta huomiota, jopa niin, että yhteisön sekä fyysisen että henki-
sen elämän kannalta miqve-altaan perustamista pidetään tärkeämpänä kuin synagogan 
rakentamista.96 Näin ollen ei siis voitane yllättyä siitä, että Viipurissa suhtauduttiin, ai-
nakin Maslovatin kertoman mukaan, ymmärtämyksellä myös seka-avioliittoihin, joita 
kaupungissa solmittiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kaksi kappaletta. Viipurilai-
sen lakimiehen Jonas Jacobssonin kanssa avioitunut Helmi Virtanen kääntyi juutalai-
suuteen ja vieläpä opetteli jiddisin kielen. 97 Rva Helmi Jacobsson perusti naisten kan-
sainvälisen sionistiyhdistyksen, WIZOn, ensimmäisen suomalaisen osaston Viipuriin 
vuonna 1924.98 Jo aiemminkin, v.1895, oli eräs viipurinjuutalainen nainen avioitunut 
kristityn miehen kanssa (kts. loppuviite n:o 118), mutta vihkirnystä ei suoritettu (tai ei 
voitu suorittaa) Viipurissa. Toisaalta viitteessä n:o 118 mainitun Rachel Sohlbergin ( o.s. 
Kuschakoff, myöh. Kuschak) Isak-nimisen veljen poika Donuard Kuschak erotettiin 
tyttärensä Meri Talanterän ( o.s. Kuusakoski) kertoman mukaan Viipurin juutalaisesta 
seurakunnasta joskus 1910-luvullajuuri syystä, että hän avioitui lastensa kristityn hoi-
tajan kanssa.99 Donuard Kuusakoskenjälkeläisten parissa hänen seurakunnasta erotta-
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Juutalaiset häät Viipurin synagogan pihalla 1920-30-lukujen taitteessa. Morsianta kuljetetaan 
kohti hääkatosta eli huppaa, jonka alla itse vihkiminen tapahtuu. 

miseensa suhtaudutaan yhä tänäänkin katkeruudella. Erottaminen lienee tosiasia, mut-
ta siihen johtaneet syyt jäänevät lopultakin hämäriksi. 

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä ettei varsinaisella uskonnolla tunnu olleen Viipurin 
juutalaisten elämässä kovinkaan suurta merkitystä: tosin maallistuneissakin yhteisöis-
sä elää monia uskonnollisia tapoja, joista ei hevin luovuta. Viipurissa esimerkiksi us-
konnollisista ruokasäännöistä pyrittiin pitämään kiinni: sianlihaa ja äyriäisiä ei syöty. l()O 

Myös liha- ja maitoastiat pidettiin erillään. 101 Viipurin juutalaisilla olikin aina saatavil-
laan tuoretta koser102-lihaa, sillä rabbi Maslovat, joka toimi seurakunnan rabbina kol-
mekymmentäkolme vuotta (1903-36), oli tehnyt sopimuksen Repolan kaupunginosas-
sa (tontti n:o 31) sijainneessa kauppahallissa ns. Kulmahallissa puotia pitäneen liha-
kauppias Makkosea kanssa. Kauppias Makko elia oli vierekkäin kaksi myymälää, jois-
ta yhdessä myytiin lihaa juutalaisille rabbi Maslovatia sektaamien'01 eläinten ruhojen 
etuosista ja toi e sa myytiin sikaa, sektatun ruhon takaosan lihaa, samoin kuin myy-
mättä jääneitä koyer-paloja11).1 . Tämän päivän Suomessa eläinsuojeluyhdi ty ten aktii-
visuus sektauksen kieltäruiseksi ei ole kuin vanhan kertausta. siUä vuonna J 909 eläin-
suojeluyhdistysten ja 84 kunnan vaatimuksesta tälllijuutalaisten ja islaminuskoisten 
käyttämä teurastustapa kiellettiin neljäk i vuodek i. 

Kaikkien tai lähes kaikkien juutalai ten kotien ovenpieliin oU Viipurissa kiinnitetty 
mezuza 106• Samoin esimerkiksi häät pidettiin Viipurissa hyvin traditionaali in menoin: 
morsiuspari vihittiin hääkatoksen eli hupan'°7 alla, jonne ystävät ja lähiomaiset heidät 
saattoivat, ja seremonian jälkeen rikottiin pieni lasi toisen temppelin tuhon muistoksi 
(joka tapahtui 70 jKr)'cis. U ein itse vihkiminen uoritettiin ynagogan pihalla, jos ää 
vain oli kaunis, ja en jälkeen siirryrtiin Ahdus-talolle viettämään varsinai ia hääjuhlia. 

Myös bar miswa -juhlat109 järjestettiin perinteisen kaavan mukaan: 13-vuotiaana poi-
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ka kutsuttiin synagogassa Tooran luentaan, jonka jälkeen pidettiin yleensä kutsut ko-
tona. Vieraita oli 10---20 henkeä; perheen ja sukulaisten lisäksi läsnä oli myös muita tut-
tavia. Juutalaiseen kalenteriin kuuluvat juhlat pidettiin ja kaikkiin juhliin, niin maalli-
siin kuin uskonnollisiinkin, pukeuduttiin arvokkaasti: oli kyseessä sitten häät tai vaik-
kajom kippur110 pukeutuivat miehet frakkiinja silinteriin. 111 Vaikka monia uskonnolli-
sia tapoja noudatettiin ja kunnioitettiin, yhteisön jäsenten mielenkiinto näyttää suun-
tautuneen muille elämänaloille. 

4. Viipurin juutalaisten kielet 

Viipurin juutalaiset puhuivat useita kieliä. Kaikkien äidinkieli, mame l6sen, oli jid-
dis, mutta koska Viipurissa ei ollut jiddisinkielisiä kouluja omaksuivat juutalaislapset 
kotikielensä lisäksi myös valtaväestön kieliä. 112 Vanhempi Venäjältä Suomeen siirtynyt 
sukupolvi puhui luonnollisestikin toisena pääkielenään venäjää. Tapana tuntuu olleen, 
että jos viipurilaisvanhemmat halusivat keskustella keskenään ilman että lapset ym-
märtäisivät, he vaihtoivatjiddisistä tai suomesta venäjäksi, sillä Suomessa syntynyt su-
kupolvi ei enää venäjää hallinnut. '13 Toisin kuin Helsingissä ja Turussa, joissa kaikkien 
juutalaislasten koulukieleksi valittiin ruotsi, pantiin Viipurin juutalaisten lapset niin 
suomen-, ruotsin- kuin myös kahdessa tapauksessa venäjänkielisiin kouluihin. 114 Li-
säksi ainakin poikalasten oletettiin perehtyvän myös heprean kieleen: seurakunnan oh-
jesäännön kolmas pykälä ilmoittaa virallisiksi kieliksi heprean ja jiddisin. Kaikki seu-
rakunnan hallintoneuvoston samoin kuin yleiskokoustenkin pöytäkirjat ja muu kirjan-
pito kirjoitettiinjiddiöiksi aina talvisodan syttymiseen asti. Tämä oli ainutlaatuista. Suo-
men muissa seurakunnissa ruotsi syrjäytti jiddisin kirjanpitokielenä jo varhain. Viipu-

Hattutehtailija Rubin Meier Steinbockin pojan Salomonin uskonnollisesti täysi-ikäiseksi tulemi-
sen eli bar mitsva -juhlan kattaus Ahdus-talon salissa Katariinankadulla (myöh. Linnankatu) 
vuonna 1924. 
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Kolmestoistavuotiaan Salomon Steinbockin bar mitsva -juhlan viettoa vuonna 1924. Tarjolla on 
ylenpalttisesti mm. eksoottisia etelän hedelmiä, kuten banaaneja, viinirypäleitä ja appellsiineja. 

rilaisten itsensä mielestä Viipurissa puhuttu, ja eräiden heistä tänäkin päivänä puhuma 
jiddis on 'puhdasta juudan kieltä' (millä tarkoitettaneen itä-jiddisin liettualaista mur-
retta), johon ei ole sekoittunut svetisismejä, niin kuin Turussa ja Helsingissä. 

5. Viipurin synagogat 

Kuten edellä näimme (s. 58), jo vuonna 1861 oli juutalaisilla ollut synagoga Punai-
senlähteen torin läheisyydessä,ja vuonna 1872 venäläisessäkasarrnirakennuksessa. Em-
me tiedä tämän kasarmin sijaintia, mutta neljä vuotta myöhemmin synagoga on sijain-
nut jo Kalevankadun varrella. Teos Viipurin kaupungin historia (1981) mainitsee sy-
nagogan sijainneen vuodesta 1876 asti Kalevankadulla numerossa 21. 116 Tähän on pu-
jahtanut virhe, sillä oikea numero on 31, kuten J.W. Ruuth omassa kaupungin historia-
teoksessaan vuodelta 1908 tietää. 111 Samoin on mainitussa teoksessa virheellinen se tie-
to, että v. 1910 tienoissa olisi seurakunnan rabbina toiminut Scher Salomon Segall. Niin 
kuin olen edellä kertonut oli rabbin virkaan tullut jo vuonna 1903 Nahum Maslovat. 

Myös Samuel Maslovatin käsityksen mukaan Viipurin synagoga olisi sijainnut mah-
dollisesti jo vuosikymmeniä samalla paikalla Kalevan kaupunginosassa, korttelissa n:o 
22, tontilla n:o 35. Synagoga suunnitelmien etenemistä voi hyvin seurata Mikkelin Maa-
kunta-arkistosta löytyneiden tonttia n:o 35 koskevien Viipurin kaupungin rakennus-
konttorin tarkastamien ja hyväksymien piirustusten valossa. Esimerkiksi 26. lokakuu-
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ta 1904 kaupunginarkkitehti Johan BrynolfBlomkvistin (joka oli aiemmin osallistunut 
Helsingissä mm. Hotelli Kämpin suunnitteluun ja rakentamiseen) hyväksymän piirus-
tuksen mukaan suunniteltiin tälle seurakunnan omistuksessa jo tuolloin olleelle tontil-
le uuden kivisen asuinrakennuksen rakentamista vanhan puisen asuinrakennuksen vie-
reen. Siis ainakaan tuolloin ei tontilla ollut varsinaista synagogaa vaan jumalanpalve-
lukset suoritettiin jossakin kyseisen (rabbin?) asunnon huoneessa. Rakennukseen kaa-
vailtiin kahta maanpäällistä ja yhtä kellarikerrosta: sen harjakorkeus olisi ollut 8 m. ja 
leveys paraatioven puolelta 12 m. Asuntoon olisi kuulunut myös kylpyamme. 

Vuotta myöhempi 2. lokakuuta 1905 päivätty suunnitelma oli arkkitehti Bruno Ger-
hard Sohlbergin käsialaa. 118 Sohlberg oli aiemmin piirtänyt muun muassa Viipurin Pur-
jehdussetrran paviljongin, joka vihittiin v. 1891 Tervaniemellä. 119 Piirustukse sa tontil-
le suunniteltiin koulua ja ynagogaa, jonka n. 20 m leveä julkisivu paraatiovineen oli-
si antanut pohjois-koilliseen Kalevankadulle. Tämän piirusmksen synagoga on fa a-
diltaan erittäin komea ja koristeellinen kivirakennus jonka toteutumisen voi hyvinkin 
kuvitella kaatuneen rahoituskysymykseen; synagoga rakenteellisilta perusratkaisuiltaan 
kuitenkin muistuttaa myöhemmin toteutunutta versiota. Suunnitelmasta näkyy synago-
gan ja koulun muodo tamao kompleksin pobjapiiru tu . Tämän mukaan läbe tulkoon 
koko tontin pinta-ala oli j täyttynyt toinen toisissaan kiinni olleista rakennuksista. Ai-
van tontin takaosassa olisivat sijainneet kaksi ulkohuonetta. Koulurakennuksesta on 
kaavailtu kaksikerroksista. Alakertaan olisi kuulunut neljä huonetta ja rakennuksen kah-
tia jakava pitkä käytävä eteisportaikkoineen. Yläkerran huonejakoa ei piirustuksessa 
ole. Koulua tontille ei tämän jälkeen enää liene suunniteltu eikä ainakaan rakennettu. 

Kaupungin rakennuskonttori n ke äkuussa 1909 tarka tama ja hyväksymä puuraken-
teinen suunnitelma on jo läbe identtinen lopulta valmi tuneen synagoga-rakennuk en 
kanssa. Suurin ero on paraatioven sijainti: vuonna 1909 oven haluttiin vielä antavan Ka-
levankadulle, kuten aiemmassakin piirustuksessa. Toinen silmiinpistävä ero ovat ko-
risteelliset ikkunanpuitteet, joista myös niistä on myöhemmin, ehkä säästösyistä, luo-
vuttu. 

Viipurin ynagoga valmi tui lopulta 1910 ja se korjattiin perinpohjin jo 1930. Syna-
goga oli eit emän metriä korkea hirsi einäinen, laudoilla vuorattu ja maalattu, se oli 
peltikattoinen ja käsitti ynagoga alin lisäksi lehterit nai iUe kaksi eteishuooetta sekä 
rakennuksen yläosas a kohoavan neljä metri ä korkean tornirakenteen. Rakennus oli va-
rustettu kaminalämmityksellä sekä sähkö-, vesi-, ja viemärijohdoilla. Huhtikuun 19. 
päivä 1929 hyvä,ksyttiin piiru tus ynagogan lisäsiivenrakentami ek i: lisäsiiven myö-
tä si äänkäynti iirrettiin Kalevankadulta pihan puolelle. Yli viisi metriä leveät portaat, 
joita oli vii i askelmaa. johtivat kahdelle ovelle: ovista vasemmanpuoleinen johti y-
nagogan lehterille jossa jumalanpalveluksia seuranneetnaiset i tuivat,ja oikeanpuoleinen 
ovi vei suoraan permantotasolle. Uudelle pohjapiirustukselle tuli vahvistus kaksi kuu-
kautta myöhemmin 17. kesäkuuta 1929. Tämä oli synagoga-rakennuksen lopullinen 
muoto: ylhäältä katsoen rakennus oli L-kirjaimen muotoinen, fasadi (jossa siis ei pää-
sisäänkäyntiä) oli kahdeksantoista (18) metriä leveä, tontin n:o 36 puoleinen pohjois-
luoteinen seinä lisäsiiven kanssa, mutta ilman portaita kuusitoista ja puoli (16,5) met-
riä, lisäsiipi kahdeksan ja puoli (8,5) metriä ja tontin n:o 34 puoleinen itäkaakon suun-
taan ollut seinä yhdeksän (9) metriä leveä. Synagoga-salin pituus seitsemäntoista ja puo-
li (17,5) metriä ja leveys kahdeksan ja pooli (8,5) metriä. I tumapailckoja synagogassa 
oli tilan itäkaakon puoleisessa etuo assa sataneljäkymroentäneljä, takaosassa, joka oli 
kaiteella erotettu naisten poolek i, neljäkymroentäkuu i ja lehterillä ( ii naisille) kuu-
sikymmentä eli yhteensä kaksisataaviisikymmentä (250) paikkaa. Miehille 144 ja nai-
sille 106 paikkaa. 120 
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Kymmenen vuotta myöhemmin synagoga tuhoutw talvisodan en immäisen päivän 
pommituksissa. Neuvostoliittolai et yrittivät pommittamalla Maa kolan ratapihaa kat-
kai ta Viipurin rautatieyhteydet itään Terijoen uuntaan. Kalevan pääa ia a puusta ra-
kennetu kaupunginosa sai osansa pommisateesta ja ynagogaan osui peräti kolme pa-
lopommia. Synagoga paloi nopea ti maan tasalle ja vaikka paik.all.e juok ujalkaa roJ lut 
nuorisoryhmä ei aikaillutkaan jäi Toora-rullakin pelastamatta.121 On mahdollista, että 
synagogasta ei ole olemassa kuin yksi ainoa valokuva. 122 Kuva on vuonna 1939 Patte-
ri mäeltä, mitä ilmeisimmin vesitorni ta käsin otettu yleisoto Kalevan kaupunginosaan, 
jo a synagogasta nähdään etelä tä päi n kattoa ja pihanpuolei ta seinää. Tämän kuvan 
perusteella synagogan ulkonäkö on kuitenkin ja vanhojen Kalevankadun asukkaiden 
mukaan kuulemma hyvin, .rekonstruoitu Viipurin kaupungin pienoi malliin, joka on 
nähtävissä Etelä-Karjalan mu eo a Lappeenrannas a. 

6. Kaupungin juutalaiset hautausmaat 
Viipurin kaupungissa eri eurakunnat ja kieliryhmät peru. tivat alunperin omat hau-

tausmaan a. Suomalaiset kaupunki- ja maa eurakunnat olivat vähintään 1600-luvulta 
lähtien haudanneet vainajansa Revonhännän kärjessä sijainneeseen Kirkkosaareen. Re-
vonhäntä oli pitkä kapea 'häntäroäinen' niemi Salakkalahden pohjoisrannalla jonka 
kärje tämyöhemmin rakenneniin rautatiesiltaLinnan almen yli Suomen suuntaan. Kirl<-
kosaaren käytyä ahtaaksi ja kun alettiin pelätä että koirat ja muut pedot voisivat viedä 
ruumiita vähäisellä maalla peitecyi. tä kirstuista puhumattakaan iitä ' 'että terveydelle 
haitalliset ja pahat hajut levi ivät sieltä kaupungin yli", perustettiin 16. lokak.uu 1798 
uusi hautausmaa Kelkkalaan Koiramäen etelärinleelle. t:?J Koira.mäkeä alettiin ·yystäkin 

Kuva Kalevan kaupunginosasta; alhaalla oikealla näkyy talvisodan ensimmäisen päivän pom-
mituksissa täydellisesti tuhoutunut Viipurin synagoga. 
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kutsua myöhemmin Ristimäeksi. Senaatin kiellettyä vuonna 1772 hautaamisen kirk-
koihin perustettiin Viipurissa ruotsalais-saksalaisen seurakunnan toimesta hautausmaat 
Neitsytniemeen 1773 ja Sorvalin saareen 1798. Kaiken kaikkiaan Sorvalin saaren itä-
osassa erotettiin 1700--1800-lukujen vaihteessa laajoja alueita seuraavien seurakuntien 
tarpeisiin: venäläisen, ruotsalaisen, suomalaisen ja siis ruotsalais-saksalaisen seura-
kunnan. Talvisotaa edeltäneinä vuosikymmeninä Sorvalin hautausmaita pidettiin eräi-
nä Suomen kauneimmista. Ruotsalais-saksalaisen kalmiston laajuus oli noin 3000 m2 

ja suomalainen oli perustamisvaiheessaan noin kahden hehtaarin kokoinen. Ruotsalai-
nen alue oli runsaan hehtaarin ja venäläinen hautausmaa, joka oli alueen suurin, noin 
neljän hehtaarin suuruinen. Näiden lisäksi Sorvalin kirkon eli ortodoksisen Neitsyt Ma-
rian kuoleman muiston kirkon kohdalla Maantienkatu 13:n pihassa oli ollut 1800-lu-
vulla noin 60 m2 kokoinen juutalainen hautausmaa. 124 Sanomalehti uutinen vuodelta 1876 
kertoo Sorvalin saaressa olleen hautausmaan juutalaisen osan käyneen jo ahtaaksi sen 
ympärille rakennettujen talojen vuoksi. Tämän johdosta seurakunnan rabbiini oli jättä-
nyt kirjallisen anomuksen komendantille uuden hautausmaan saamiseksi. Komendant-
ti oli lähettänyt anomuksen eteenpäin kuvernöörille, joka puolestaan oli lähettänyt sen 
kaupungin maistraatille ja kaupunginvaltuustolle. 125 Kuinka nopeasti asian käsittely su-
jui, jää arvailujen varaan. On kuitenkin todennäköistä, että tuolloin Ristimäen hautaus-
maasta lohkaistiin oma alue myös juutalaisille, joka alue sittemmin oli erotettu ohikul-
kevasta maantiestä vaaleanpunaisella aidalla. 126 Samuel Maslovat muistaa lisäksi kau-
pungin länsipuolella Neitsytniemessä yksityistalon pihassa sijainneen pienen, kuiten-
kin yli kymmenen hautaa käsittäneen juutalaisen hautausmaan. Hän oli aikoinaan itse 
käynyt katsomassa hautakiviä, joihin hakattuja nimiä ei kuitenkaan kukaan silloinen 
viipurilainen enää tuntenut. Kyseessä saattoi olla venäläisen sotilassairaalan tai kasar-
min hautausmaa. 

Ristimäestä muodostui ajan mittaan toinen kaupungin keskeisistä hautausmaista: siel-
lä sijaitsivat Viipurin suomalaisten kaupunki- ja maaseurakuntien hautausmaiden li-
säksi myös ruotsalais-saksalaisen ( ainakin 1820-luvulta alkaen), venäläisen (niin ikään 
1800-luvun alusta asti) ja juutalaisen seurakunnan hautausmaat, samoin kuin kaupun-
gin muhamettilainen hautausmaa. 127 

Viipurilainen hautauskäytäntö poikkesi helsinkiläisestä: Helsingin juutalainen seura-
kunta hautasi vainajansa aina vuoteen 1948 asti ilman arkkua, ruumis vain käärittiin la-
kanaan ja laskettiin hautaan. Käytäntö muuttui vasta v. 1948 viipurilaisevakoiden myö-
tä kirstuhautaamiseksi; siitä lähtien Helsingin hautausapuyhdistys hevra qaddisa'28 on 
hankkinut jokaiselle täsmälleen samanlaisen reikäpohjaisen kirstun. Viipurissa sitä vas-
toin vainajat haudattiin jo 1800-luvullakirstuissa ja mieleisensä kirstun sai jokainen hank-
kia itse. 129 Hautajaisten jälkeen Viipurissa pidettiin uskonnollisen lain mukainen ru-
koushetki, jonka jälkeen tilaisuus oli ohi. Joskus voitiin kuitenkin kutsua saattoväki kah-
ville, mutta se ei ollut säännönmukaista. 

7. Yhdistys- ja seuratoiminta 

Viipurissa toimi huomattavan monia juutalaisia seuroja ja yhdistyksiä. Kun ottaa huo-
mioon kaupungissa asuneiden juutalaisten vähäisen lukumäärän, n. 60 perhettä, ei tar-
vitse epäillä Samuel Maslovatia hänen muistaessaan, että useimpien yhdistysten toi-
minta oli päällekkäistä ja helposti toisiinsa sekoittuvaa, koska lähes kaikissa toimivat 
samat aktiivit. Seurakuntaveroilla rahoitettiin monia niistä yhdistyksistä, joiden katso-
taan kuuluvan juutalaisen seurakunnan arkipäivään, kuten hautausapuyhdistys, sai-
rasapuyhdistys ja avustus- ja lainakassa-toiminta. 
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Juutalaisen seurakunnan omistamassa seurakuntakeskuksessa, Ahdus-talossa, nautittiin mm.jid-
dishinkielisistä teatteriesityksistä. Tässä tuokiokuva näytelmästä Di nekome fun a froi (Naisen 
kosto), joka tunnettiin suomeksi nimellä Naispaholainen, näyttelijöinä syntyperäiset viipurilai-
set Ester Steinbock ( o.s. Rosenberg) ja talvisodan aikana Oinolassa kaatunut Salomon Eckert se-
kä helsinkiläinen Scholem Jalovitsch. Tämä näytelmäseurue esiintyi 1930-luvulla myös ulko-
mailla Baltian maiden pääkaupungeissa ja jopa Wienissä asti. 

7.1. Ahdus-yhdistys 

Kuten aiemmin tuli jo mainituksi, toimivat Ahdus-talossa siis kaikki Viipurin juuta-
laiset yhdistykset ja yhdistyksistä suurin ja kaunein oli - Ahdus-yhdistys. Ahdus oli 
kulttuuriyhdistys, joka hoiti käytännössä kaikki juhlat, järjesti usein tanssiaisia, seura-
kunnan musikanttien antamia konsertteja ja sekä vierailevien että kaupungin omien näy-
telmäryhmien esittämiä jiddiöinkielisiä näytelmiä. Heprean kielen opettajan Hirsch B ort-
novskyn oppilaat esittivät näytelmiä myös hepreaksi. 

Ahdus-yhdistyksellä oli myös kunnianhimoinen pyrkimys viikoittaisenjiddisinkieli-
sen lehden toimittamiseksi. Jo lokakuussa 1908 viipurilainen Santeri Jacobsson oli al-
kanut toimittaa lehteä 'Suomen juutalainen - Den finske juden', tarkoituksenaan vai-
kuttaa kansalaisoikeuksien myöntämiseen (vrt. s.61). Lehteä ilmestyi vain viisi nume-
roa. Kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin, huhtikuussa 1933 pesahin eli pääsiäisen 
jälkeen ilmestyi uuden, tällä kertaa jiddisinkielisen lehden koenumero. Lehden kaksi-
kymmentä isokokoista jiddisiksi käsinkirjoitettua sivua valaisevat monin tavoin yhtei-
sön ilon, pelon ja huolen aiheita. Yksi pelon aihe on vain kolme kuukautta aiemmin, 
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30. tammikuuta 1933 Saksan valtakunnankansleriksi nimitetty Adolf Hitler. Ennen-
kaikkea Ahdus-lehden toimituksessa ihmettelyä herättää Saksassa asuvien juutalaisten 
piittaamattomuus ilmeisestä vaarasta. Eräässäkin artikkelissa nimimerkki "Muukalai-
nen", joka mitä ilmeisimmin on lehden vastaava toimittaja, Viipuriin Puolasta avioitu-
nut Hersz Frydberg, kirjoittaa suorastaan pilkaten: "Saksan juutalainen ottaa omaksen-
sa laulun Deutschland Deutschland uber alles, pärjättyään yhdenkin päivän tuossa si-
vistysvaltiossa." Ahdus-lehdessä pohdiskellaan mm. pääsiäisen ajan uskonnollisia ky-
symyksiä, kerrotaan sionismista ja haluts -liikkeestä130 eli Palestiinan uudisraivaajista 
tai maatalouspioneereista. Lehdessä on myös pitkä 33-säkeistöinen runo sekä lukuisia 
kaupungin juutalaisyhteisön elämään liittyviä pikkuilmoituksia ja anekdootteja. Ahdus-
lehti korostaa artikkeleissaan voimakkaasti Viipurin erityisasemaa Suomen juutalais-
yhteisöjen joukossa. Pääkirjoituksessaan toimitus perustelee syitä miksi Suomessa tu-
lisi julkaista jiddisinkielistä lehteä, ja huomauttaa lopuksi: "Toteamme vielä, että en-
simmäinen siirto on Viipurin juutalaisyhteisöllä; Ahdus-yhdistys laatii suunnitelman, 
jonka koko suomen juutalainen yhteisö panee toimeen. Maailma tarkkailee Viipuria Suo-
men juutalaisuuden sydämenä". Viipurilaisnuoria lehdessä moititaan juutalaisen hen-
gen puutteesta ja halusta assimiloitua. Lehti kirjoittaa otsikolla "Meidän tiemme" pal-
jon kertovasti: "Jos haluamme muodostaa itsellemme kuvan siitä miltä Viipurin juu-
talaisen nuorison aktiviteetit näyttävät, riittää jos tarkkailemme nuorisoyhdistys Ha-zai-
ria, joka on niin kovin vieraantunut juutalaisesta kulttuurista, nationalismista ja sionis-
mista. Se pieni osa viipurilaisnuorista, joka ei ole enää voinut sietää tilannetta, organi-
soitui, kuten kaikki tietävät, joitakin kuukausia takaperin tullakseen tielle, joka lähen-
tää heitä juutalaiseen kansaan. Valitettavasti ryhmän muodostaa ainoastaan 1/5 Viipu-
rin juutalaisesta nuorisosta; 4/5 kulkee yhä vieraan kulttuurin tiellä uskoen sen olevan 
oikean". Toisaalla sanotaan: "Kuinka monta kertaa meillä onkaan ollut tilaisuus kuul-
la kaupungin kunnioitetuilta yhteisöjäseniltä sydämestä kumpuavia sanoja: Ahdus on 
meidän lapsemme, olemme hänet synnyttäneet ja maailmalle esitelleet, ja kuinka me 
voihkimmekaan nähdessämme sen laiminlyötynä ja hylättynä". 

Tässä voimme nähdä myös syyn siihen, miksi Ahdus-lehden julkaiseminen lopahti 
jo koenumeroon: Jesajan kirjan 40:3 avaussanoilla "Huutavan ääni erämaassa" 131 otsi-
koidussa artikkelissa toimitus valittaa: "Heti sen jälkeen kun Ahdus-yhdistyksen joh-
tokunta oli päättänyt julkaista lehden koenumeron, käännyimme kirjeitse jokaisen kau-
pungissa olevan yhdistyksen ja seuran, samoin kuin myös yksityishenkilöiden puoleen, 
pyytäen lähettämään meille materiaalia ja artikkeleita julkaistaviksi. Valitettavasti mei-
dän täytyy todeta, että lukuunottamatta Agudat Zionia ei kukaan muu ole katsonut tar-
peelliseksi vastata". Kirjoittaja miettii josko tämä johtuisi välinpitämättömyydestä tai 
ymmärryksen puuttesta yhteisötyötä kohtaan ja kysyy: "Kenen sitten, jos ei juutalai-
sen yhteisön itse, tulee ymmärtää jiddisinkielisen lehden julkaisemisen tärkeys tässä 
maassa? Toivokaamme, että toiseen numeroon mennessä tämä virhe korjautuu". Mut-
ta toista numeroa ei siis koskaan tullut. 

7 .2. Urheiluharrasteet 

ViipuriJai nuoret harra tivat monia urheilulajeja, pääasil! sa kuitenkin ei-lumi een 
vuodenaikaan jalkal)alloa ja talvisin loistelua. Viipuriin peru tettiinkin urheiluseura, 
jonka toimintaa ei varsinaisesti rajoitettu mihinkään tiettyyn lajiin mutta kuitenkin eu-
ran nimi kertoo en päälaji ta. Urheiluseura Kadur13: oli käytännössä jalkapallo eura. 
Joukkue kävi 1930-luvun alu sa pelaamassa viera ottelun mm. Sortavalassa sikäläistä 
joukkuetta vastaan. Kadur hävisi pelin selvästi 3-0, mutta kuitenkin paikallinen sano-
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malehti kirjoitti viipurilaisista mairittelevasti kuvien kera. 133 Samaisesta joukkueesta 
vain yksi jatkoi urheilu-uraansa huipulle asti: Wolf Karni (alunperin Koseloff). Wolf 
Kami ( 1911-1996) vaihtoi pelipaitansa sittemmin tuomarinpaitaan luoden komean uran 
maamme eturivin jalkapallo-, käsipallo-, ja myös jääpallotuomarina, tuomiten esimer-
kiksi kolme jalkapallo-ottelua Helsingin kesäolympialaisissa 1952, mm. semifinaaliot-
telun Jugoslavia- Saksa. Samana vuonna hänet ensimmäisenä suomalaistuomarina kel-
puutettiin tuomitsemaan yksi kansainvälinen ottelu Englannissa, nimittäin Englanti -
Hollanti. 134 

Myös Vulf "Vuli" Gurevitsch (s. 1904), joka oli nyrkkeilyn raskaan sarjan Suomen 
mestari vuonna 1930 ja osallistui samana vuonna EM-kisoihin Budapestissa sijoittuen 
neljänneksi, oli aikoinaan urheillut Kadurissa. 135 Ahdus-lehdessä moititaan Kaduria ai-
noastaan materiaalisten ansioiden etsimisestä. Lehti muistuttaa pääasian olevan, että 
Kadur ponnistelisi sisällyttääkseen työhönsä nationalistista sisältöä, samaan malliin kuin 
juutalaiset urheiluseurat tekevät kautta koko maailman. 

7.3. Naisten yhdistykset 

Viipurin juutalaisnaisilla oli toimintaa kahdenkin eri yhdistyksen puitteissa. Oli oman 
seurakunnan köyhiä ja naimattomia naisia tukeva hyväntekeväisyys yhdistys, jonka ni-
meä kukaan ei tunnu muistavan. Jopa niin, että Samuel Maslovat muistelee yhdistyk-
sellä olleen ruotsinkielisen nimen (mahdollisesti Fruntimmers förening), kun taas rva 
Ljuba Kamras sanoo tämän olevan täysin suomenkielisessä yhdistyksessä mahdoton-
ta. Yhdistyksen nimi selviää kuitenkin Valpon papereista: se oli jiddisinkielinen, suo-
meksi Viipurin juutalainen naisten hyväntekeväisyysyhdistys136 • Varoja kerättiin pitä-
mällä kahvi- ja jutusteluiltoja, joissa myytiin yhdistyksen jäsenten paistarnia leivon-
naisia. Varsinaisia myyjäisiä ei vielä siihen aikaan järjestetty. Rva Kamrasin muistiku-
vien mukaan naistenyhdistys myös järjesti arpajaisia, mutta tästä hän ei ole kuitenkaan 
aivan varma. 

Toinen naistenyhdistys oli naisten kansainvälinen humanitääristä työtä tekevä sio-
nistinenjärjestö Wizo,jonka ensimmäinen osasto Suomessa perustettiin juuri Viipuriin 
vuonna 1924, Helsinkiin Wizo perustettiin v .1926. 137 Wizon ensimmäisenä puheenjoh-
tajana toimi edellämainitun Viipurissa toimineen heprean kielen opettajan puoliso, rou-
va Mindel Bortnovsky. Wizo keräsi ja kerää edelleenkin (mutta ei Viipurissa) varoja 
Israelin hyväksi. 

IV Yhteisö ja yhteiskunta 

1. Sionismi ja sionistiset aktiviteetit 

Sisäministeriön alaisena toiminut Etsivä keskuspoliisi (EK) ja sen seuraaja V altiolli-
nen poliisi (Valpo, vuodesta 1937) olivat jo 1920-luvun alusta seuranneet monia yh-
teiskuntarauhan kannalta haitallisina pitämiään ihmisryhmiä. "Epäilyttäviä" poliittisia 
aatteita kannattaneiden lisäksi EK piti silmällä esim. juutalaisia, ylioppilaspoliitikkoja, 
salakapakoita, Helsingin koirakerhoaja myös maamme homoseksuaalista väestönosaa. 
Kansallisarkistossa olevassa EK:n arkistoja käsittävässä kokoelmassa on homosek-
suaaleja käsittelevää materiaalia koottu kansioon nimeltä "Abnormit sukupuolieloste-
lijat". Näissä papereissa mainitaan eräänä Helsingin suosituimmista 'iskupaikoista' ol-
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Vuonna 19 J 8 perustetun Jerusa/.emin heprealaisen yliopiston kunniaksi pidetty juhlatilaisuus Vii-
purin Ahdus-ralossa. Vuosi mahdollisesti 1928. 

leen 1930-luvulla Esplanadin puiston ja Mikonkadun kulman penkit. Näillä seuduiJla 
vetelehti myös eräs juutalainen "perver simestari", jonka EK:n ilmoittaja tie i E pla-
nadilla pyydy televi tä homoseksuaalei ta yhdeksi tunnetuimmista ja irstaimmi ta. Ra-
portti jatkuu kertoen, kuinka "Tämä maestro on lihava löllykkä - joka purjehtii kau-
pungilla mukanaan näitä nuoria poikia - ja pahinta on se että ul:lrit ovat oikeitten ih-
misten lapsia, eikäjuutalaisia!".'3

" 

Mutta ennen kaikkea EK:n - Valpon kiinnostus olj juutalaisten osalta kohdistunut 
Suome a a uvienjuutalai ten ionisti iin intres emin sillä ionismin välityksellä Suo-
men juutalai et liittyivät kansainväliseen toimintaan, kuten varojen keräämi een maan 
ostamiseksi Palestiina sa. Tästä kiinno tuk e ta konkreetti enaosoituksena on Valpon 
asiaki.rjoi ta löytyvä laajahko 20. joulukuuta 1938 päivätty mui tio."9 Mui tio ta käy 
mm. ilmi, että Viipurinkin juutalaisyhteisön toimintaan oli tutustuttu tarkoin. Esimer-
kik i juutalaisen seurakunnan 'kokoonpano ' selvitetään toimintarybmittäin: Juutalai-
nen klubi "Ahdus' ioni ti et ryhmät 'Agudath Zion ja Ha-za:ir Ha-zioni' ekä bel-
inkiläiseo Hazohar.in l 937 perustettu ja keväällä 1938 kuollut alao asto "Snif Hazo-

har be Viipuri' urheilu eura 'Kadur", ionistinen nai ·tenybdistys 'Wizo-naiset" ja nais-
ten hyväntekeväi yysybdi tys "Viborger idise voijltetike froijen farejn . 

Vuonna 1906 pidettiin HeJ ingi sä Venäjän ionistieo kolmas konferenssi, johon ot-
tivat osaa mm. vuosikymmeniä myöhemmin Israelin presidentin virkaa hoitanut David 
Beo-Gurion sekä myöhemmän sioni tisen revisionismin johtaja Vladimir Jabotinsky. 
Yhtenä ihteerinä konferens i sa toimi viipurilainen juri Ii Jon~Jacobsson, joka sa-
malla solmi elinikäiset suhteet eräi iin maailman sioni tijohtajiin. Helsingin,Turunja 
Viipurin ionistiyhdistykset lyöttäytyivät 1920-luvuUa yhteen muodostaen yhtenäisen 
organisaation joka 1927 alkoi toimittaa julkaisua nimeltä 'Zioni ti ka Månadsbulleti -
ner' .1

•
1 Jo vuonna 1929 erkani yleisestä sionistisesta liikkeestä ryhmä, ns. revisionistit, 

jotka olivat o iaalidemokraatti. en Bundin1
• 2 vastakohta, äärioikei tolaisfajuutalaisuu-
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den piirissä ja joiden Valpo katsoi olevan "verrattavissa nykyajan fasisteihin". Suomen 
juutalaiset revisionistit löysivätkin yhteistyömuotoja jopa Akateemisen Karjala-Seuran 
kanssa. 143 Pääerona sionisteilla ja sionistisilla revisionisteilla oli keino kuinka Palestii-
na tulisi saattaa juutalaisten hallintaan. Sionistit halusivat mm. ostaa maata arabeilta, 
edetä päämäärää kohti rauhallisin keinoin neuvotteluteitä pitkin ja vain vähitellen, mut-
ta revisionistit vastustivat neuvotteluja samoin kuin maan ostamista. Maa oli vain yk-
sinkertaisesti otettava! Tämän suunnitelman toteuttamiseksi oli perustettava juutalai-
nen legioona. Sionistit vaativat vain Jordanin ja Välimeren välistä kaistaletta, kun taas 
revisionistit Jordanin molemmin puolista osaa. Helsinkiläiset revisionistit perustivat v. 
1934 oman yhdistyksensä Hazoharin, jonka julkaiseman samannimisen lehden päätoi-
mittajana toimi Josef Leffkovitsch (myöh. Lefko ). Edellä jo näimme, että viipurilaiset 
perustivat tämän yhdistyksen haaraosaston v. 1937. 144 Eräiden Hazoharissa julkaistujen 
kirjoitu ten vuoksi EK:ssa jopa epäiltiin Suomen juutalaisten lojaaliutta isänmaataan 
kohtaan. 

145 
Johtaessaan myöhemmin SuomenSionistiliittory:täJ. Jacobsson kutsui usei-

ta merkittäviä revisionisteja Suomeen esitelmöimään, mm. Jabotinskyn, joka puhui Hel-
singissä toukokuussa 1939. 146 

Sionistinen henki ei näytä olleen Viipurissa ainakaan vielä 1930-luvun alussa kovin-
kaan vahva tai ainakaan se ei ole innostanut monia. Ahdus-lehti kantaa monissa artik-
keleissaan huolta niin kaupungin juutalaisnuorison assimiloitumisesta kuin myös pas-
siivisuudesta sionismin asiaa kohtaan. Esimerkkinä juutalaisuudesta vieraantumisen as-
teesta kehottaa Ahdus vain vilkaisemaan nuorisoyhdistys Ha-tsairin toimintaa! 1'

7 

Viipuriin perustettiin 1919 sionistinen nuorisoyhdistys Zeirei Zion 148
, ja kaupungissa 

tekivät työtään myös esim. Palestiinan Perusrahasto eli Keren Hajesod 149 ja Agudat Zion 150
• 

Palestiinan Perusrahaston tilin kartuttamisessa pyrittiin käyttämään avuksi jopa seura-
kuntalaisten kilpailuttamista: ainakin 1933 suunniteltiin julkaistavaksi listaa, josta jo-
kainen voisi nähdä kuinka paljon oli 12 vuoden aikana rahojaan sijoittanut 'pyhään Pa-
lestiinan rakennustyöhön'. 151 Valpon muistiossa vuodelta 1938 kerrotaan, että "Keren 
Kajemeth152 kerää rahaa kaikkialta, missä juutalaisia vain on. Esimerkkinä mainitta-
koon, että parin viime vuoden aikana on sanotun elimen toimesta käynyt Viipurissakin 
eräitä sionistisia puhujia, jolloin yhdessä ainoassa puhetilaisuudessa kerätty 'kolehti' 
on noussut puoleentoistasataan tuhanteen - -". '53 

Latvian Riiassa oli perustettu vuonna 1923 juutalaiskansallinen revisionistinen nuo-
risoliike "Betar", joka aluksi toimi pääasiassa Itä-Euroopan alueella, mutta laajeni no-
peasti yleismaailmalliseksi toimien jo vuonna 1935 30:ssä eri maassa. 154 Betarinjäsen-
määrä kasvoi nopeasti etenkin Hitlerin valtaannousun jälkeen: vuonna 1931 jäseniä oli 
22 300, vuonna 1935 jo 75 000 ja vuonna 1938 90 000 jäsentä. Betarilaiset olivat suu-
reksi osaksi lähtöisin vähävaraisista piireistä, noin 60 % jäsenistä oli käsityöläisiä, mut-
ta Suomen revisionistit jotka talvisodan alla alkoivat värvätä nuoriajuutalaislegioonaan 
olivat enimmäkseen akateemisesti koulutettuja ja heidät koettiin monien juutalaisten 
parissa elitistisiksi ja 'yläluokkaisiksi'. Betarilla, jonka jäsenistö jaettiin kahteen ryh-
mään, alle 18-vuotiaisiin ja varsinaisen legioonan muodostaneisiin yli 18-vuotiaisiin, 
ei ollut poliittista toimintaa vaan poliittinen toiminta keskitettiin kokonaan Hazohariin. 

Betar oli kansallisen kasvatuksen, puolustustahdon ja -laitoksen perustamisjärjestö, 
jonka lopullisena päämääränä oli Jordan-joen molemmille puolille rakennettava hep-
reankielinen juutalaisvaltio. Tämä päämäärä kuului betarilaisten julistamiin seitsemään 
'elämänkäskyyn', joissa he myös julistivat vastustavansa ihanteensa kaatamiseen pyr-
kiviä hankkeita. Betarilaisten tuli käyttäytyä kohteliaasti ja ritarillisesti, sillä tärkeää oli 
tietoisuus siitä, että jokainen juutalainen on ruhtinas. Seitsemäs 'käsky' velvoitti jokai-
sen Palestiinaan muuttavan betarin antautumaan kahdeksi vuodeksi yhteiskunnan pal-
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velukseen, mottona tuli olla "Ei itselle, vaan isän-
maalle!" 

EK - Valpo siis piti silmällä niin sionistista kuin 
revisionististakin toimintaa, ja raportti joulukuus-
sa 1938 toteaakin: "Kuvaavana piirteenä 'koti-
maisten' juutalaisten omakeskeisestä elämästä mai-
nittakoon, että esim. Viipurissa ei yksikään 'beta-
ri', niitä oli kaikkiaan n. 10, ole suorittanut täällä 
asevelvollisuutta, vaan jokainen näistä on vapau-
tunut siitä, kuka ' terveydellisten seikkojen' nojal-
la, kuka muuten; vain yksi on ei-suomenkansalai-
nen". Loppupäätelmänä Valpon tiedottaja Olavi 
Peippo kirjoittaa, että "Maan kansalaista sanan täy-
dessä merkityksessä siitä (juutalaisesta) ei voi tul-
la koskaan". 155 Ylläolevan valossa tuntuu hyvin ris-
tiriitaiselta se, että talvi- ja jatkosodissa Suomen 
juutalaisista kunnostautuivat kuitenkin erityisesti 
revisionistit. 156 

2. Viipurin juutalaiset talvi- ja jatkosodissa 

Voidaan hyvin perustellusti sanoa ettei sionis-
rnia ja Suomen juutalaisten sotapalvelua tulisi kä-
sitellä saman otsakkeen alla, mutta olen kuitenkin 
tässä niin tehnyt. Monet Suomen juutalaiset toi-
mivat suojeluskunnassa ja heitä toimi myös suo-
jeluskuntakomppanioiden päällikköinä. Esimer-
kiksi viipurilaiset Rafael Steinbock ja edellä esi-
tellyn Jonas Jacobssonin esikoispoika Leo Ja-
cobsson olivat aktiivisia suojeluskuntarniehiä ja 
Jacobs oo lisäksi Betarin ryhmänjohtaja. Suoje-
lu kuntapojissa toimi aktiivisesti vuonna 1926 
syntynyt Israel Stromer, joka jopa karkasi koulu-

Viipurilaista tyyliä vuosisadan alusta 
edustaa tässä Rosa Eckert ( o.s. 
Strasch). 

poikana takaisin Viipuriin ottaak een osaa synnyinkaupunkinsa puhdistukseen jatko-
odan byökkäysvaihees a. Hän osallistui Karjalan Kannaksella sotaan asevelvollisena 

no tornieheoä. is, Eräitä suojeluskunnassa kunnostautuneita nimiteltiin omassakin pii-
rissä ' sotabulluik i' mutta juuri he olivat u ein aktiivisimpia sioni teja, ja juuri heidän 
panoksensa talvisodassa oli erikoisen huomattava. '5' OJj myös juutalaisia lottia. Reser-
viupseerikoulun olivat käyneet ainakin seuraavat sotiin osallistuneet viipurilaiset: vän-
rikki Benjamin Bas in (kaatui Vilajoella talvisodan taistelujen vi.imei enä päivänä 
12.3.1940) Leo Jacobson, re . ltn. Aron Levin ja res. ltn. Salomon Steinbock. On mie-
lenkiintoista todeta että suurinpiirtein samankokoista Turun juutalaisyhteisöä ei uo-
jelu kuntatyö kiinnostanut, eikä yksikään Turun juutalainen käynyt RUK:a. '!9 Salomon 
Steinbockin veli Rafael pääsi RUK:hon ja uoritti kurssin 32 vuonna 1934 mutta sai 
viimeisenä kurssipäivänä vain puoli tuntia ennen todistu ten jakoa samalle kurssille 
osallistuneen helsinkiläisen juutalaisen Nathan Maischlichin kanssa kä kyn astua seu-
raavana aamuna 'maitojunaan' - ilman todistusta. Sodassa Maischlich osoitti kuiten-
kin poikkeuksellista urhoollisuutta ja hänet ylennettiinkin vänrikiksi. 160 

Juutalaisten lääkärien panos talvisodassa oli huomattava. Viipurilaisia lääkintäup-
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seereita rintamilla olivat sairaalajunan johtavana lääkärinä toiminut lääkintämajuri Jo-
sef Kaplan, lääkintämajuri Josef Rosenberg, joka sodan jälkeen siirtyi aktiivipalveluk-
seen ja toimi Oulussa sijaitsevan divisioonan lääkärinä sekä lääkintämajuri Aleksander 
Steinbock. Kuoltuaan Josef Rosenberg haudattiin sotilaallisin menoin, vaikka hän ei ol-
lut aikanaan suorittanutkaan asevelvollisuuttaan. 161 Suomen puolustusvoimissa ainoat 
aktiivipalvelua suorittaneet juutalaiset olivat puolustusvoimain hankintaosastolla kap-
teenina palvellut viipurilainen Josef Wainer, ja samoin viipurilainen ylikersantti Vuli 
Gurevitsch. 162 Esikuntaupseereina palveli kolme Suomen juutalaista, joista res.ltn. Leo 
Jacobsson Mikkelin päämajassa ulkomaanosastolla. Jacobssonin käsien kautta kulkivat 
kaikkein salaisimmatkin Euroopan juutalaisten kohtelua koskevat raportit ja asiakirjat. 
Jacobsson kertoo: "- - Minulla oli täydelliset tiedot siitä mitä silloin tapahtui Itä-Eu-
roopassa - - Se tietoisuus oli painajaisena koko ajan mielessäni, enkä päässyt siitä kos-
kaan irti sodan aikana." 163 

Rintamilta jäi kotiin palaamatta kolme Viipurin juutalaista: jo edellä mainittu vän-
rikki Benjamin Bassin ja Salomon Eckert kaatuivat talvisodassa ja Salomon Katz Sy-
värillä jatkosodan aikana. 

3. Viipurin valtaväestö ja juutalainen yhteisö 

Käytän tässä termiä valtaväestö tarkoittaen Viipurin koko asujaimistoa lukuunotta-
matta juutalaisia. Kaikki haastattelemani Viipurin juutalaiset ovat todenneet kaupungin 
ilmapiirin olleen heitä kohtaan suvaitseva. Minkäänlaista väheksyntää, vainosta puhu-
mattakaan, he eivät juutalaisuutensa vuoksi muista joutuneensa kokemaan. 164 Olen ky-
synyt valtaväestön suhtautumista juutalaisiin myös Helsingin Käpylässä toimivan Kar-
jalan Liitto ry:n Viipuri-jaoston entiseltä puheenjohtajalta Kaj Lindholrnilta, jonka lap-
suudenystäviin Viipurissa kuului myös poikia joiden juutalaisesta syntyperästä hän oli 
tietoinen. Hänen mukaansa juutalaisiin ei 'suhtauduttu' mitenkään, vaan kanssakäymi-
nen oli luonnollista. Lindholminkaan todistuksen mukaan juutalaisia ei suljettu Viipu-
rissa mistään ulos uskonnon takia, ja juutalaisiin suhtauduttiin vain yhden monien kau-
pungissa harjoitettujen uskontojen edustajina. Eräät Viipurin juutalaiset korostavatkin 
törmänneensä juutalaisvastaisiin asenteisiin vasta Helsingissä. 

Tsaarien ajan juutalaisille ankealta Venäjältä Suomeen tulleilla oli vastassaan kovin 
erilaiset olosuhteet. Suomi nähtiin siistinä ja rikkaana järjestyksen maana, jossa ihmi-
set olivat ystävällisiä ja jossa juutalaisia kohdeltiin hyvin tai ainakin kohtuullisesti. Suo-
meen vuosisadan alussa idästä päin vierailemaan tulleiden juutalaisten havaintoja ja ko-
kemuksia maastamme on säilynyt todistettavasti ainakin kahden eri henkilön kirjaami-
na. Ensimmäinen oli. Venäj_än kolmanteen sionistiseen kongressiin 1906 Hei ingi ä 
osalli tunut ukrainalainen Semarja Gorelik, joka jo amana vuonna kirjoitti vaikutel-
mistaan vilnalaiseen jiddisinkieliseen lehteen otsikolla 'Viikko Suomessa' .165 Toinen 
vierain silmin Helsinkiä, Turkua ja mahdollisesti Viipuriakin katsellut ja aiheesta kir-
joittanut oli hänkin (ainakin todennäköisesti) ukrainalainen Hermann Tsvi Morat. Mo-
rat vieraili 1920-luvulla Baltiassa ja Suomessa ja kuvasi matkakokemuksiaan v.1928 
julkaistussajiddisinkielisessä kirjasessa Iden in di baltise melukhes. 166 Kumpaankin kir-
joittajaan Suomi tuntuu tehneen voimakkaan positiivisen vaikutuksen. Jopa liiankin 
ylenpalttisen, jotta nykylukija voisi uskoa heidän tarkoittaneen kaikkea kirjoittamaan-
sa kirjaimellisesti. 

Viipurin juutalaisten parissa vierailleet eivät tiettävästi ole kokemuksistaan ainakaan 
säilyneissä julkaisuissa kirjoitelleet, mutta jotakin sentään on Viipurinkin osalta mah-
dollista löytää. Kaukana yllämainittujen kirjoittajien innostuksesta on erään Viipurissa 
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asuneen Venäjän juutalaisen insinööri B. Hazkelevitzin kirje, jonka Etsivä kesku po-
liisi (EK) oli napannut luettavakseen. EK kertoo postiraportis aan 1. maali kuuta 1926 
insinööri Hazkelevitzin kirjoittaneen 10.2. 1926 Moskovaan "Agra-Dzhointin' johto-
kunnalle pyytäen tämän myötävaikutusta saadakseen SSSR:n kansalaisoikeudet ja pääs-
täkseen Venäjälle. 

"Mikäli on tiedossani", kirjoittaa hän, "on Teidän Yhtiönne yhtenä tarkoituksena nii-
de,i juut. pakolaisten avustaminen, mitkä ovat jouwneer vieraalle maalle. Minä per-
heineni olen heistä onnettomimpia. Me olemme nyt isänmaattomia kulkureita, kerjä-
läisiä, emme voi mihinkään matkustaa, missään meitä ei oteta vastaan, tuskin voidaan 
sietää - aut.takaa meitä, lähettäkää minulle kirjallinen lupaus siitä, että järjestätte mi-
nut maanviljelysalalle, maatyöläiseksija suositelkaa minua hallitukselle. "167 

Kaikki juutalaiset eivät siis olleet saaneet ruusunpunaista kuvaa maastamme. 

4. Väestö- ja kielisuhteet 

Viipurin kaupungissa asuneiden eri kieli- ja uskontoryhmien lukumäärällisiä suhtei-
ta voi tarkastella eri aikoina tehtyjen väestölaskentojen valossa. Juutalaisista ei eräissä 
tapauksissa ole mahdollista saada kuin viitteellisiä tietoja, sillä toisinaan heidät onni-
putettu kategorioihin 'muut kuin kristi lliset uskonnot', jolloin kyseessä ovat lähinnä 
juutalaiset ja islaminuskoiset, ja muut kielet' , joka voi sisältää hyvinkin monia eri kie-
liä. 

Ensimmäinen varsinainen väestölaskenta suoritettiin Viipurissa vuonna 1870. Tuo-
na vuonna myös valmistui ja 11. syyskuuta käyttöön otettiin Helsingin ja Pietarin väli-
nen rautatie jokakulk:i. Vijpurin kautta ja joka v.l 856 avatun Saimaan kanavan kera loi 
puitteet aivan uudenlai elle väestön liikkuvuudelle, ja samalla kaupungin väkiluvun 
kasvulle. Vuonna 1870 Viipurin väkiluku oli 13 466 henkeä. Lukuun on Ja kettu mu-
kaan sekä sotaväki että ne kaupungissa asuneet, jotka eivät olleet Suomen alamaisia. 
Suomenkielisiä oli yli 55 % venäjänkielisiä n. 24 % ruotsin.kieli iä yli 18 %, aksan-
kielisiä lähe 5 % ja ' muunkielisiä' n. 2 5 % väkiluvusta. Muunkielisistä puolaa puhui 
234 henkeä ja hepreaa l07 henkeä. Lisäksi Viipurissa asui mm. lätin, liettuan tattari-
kielen' , unkarin ja mustalaiskielen puhujia. 14~ Tilastoihin ki.rjatun 'heprean täytyy tar-
koittaa jidclisiä. Luku 107, johon on siis laskettu mukaan myö sotilaat pitänee suurin-
piirtein paikkaansa, iUä juutalaisia kaupungissa näyttää ainakin vuonna 1872 oleskel-
leen yli sata henkeä. 

Samalla kun juutalai ten määrä Suomessa pikkuhiljaa nousi, saapui Venäjältä muu-
tamia juutalaisia Suomeen kääntyäk eeo täällä kristiou koon. Esimerkiksi joulukuun 
alus a 1875 tuli muuan nuorukainen nimeltään Leo Johannes Slotopolsky Elisabethg-
radista Cher: onin kuvernementistä Viipuriin vain tullakseen kastetuksi Pietari-Paava-
lin kirkossa. Hän perusteli Viipuriin tuloaan tätä toimitusta varten sillä, että luterilai-
sessa maassa kääntyminen oli yksinkertai empaa kuin Venäjällä. 169 Juutalaisen väestön 
kak iokertaistwninenkahdessakymmenessä vuodessa sillä v. 1890 Viipurissa asui val-
tion tila tollisen keskustoimiston laskujen mukaan jo 261 moo eksenuskoista viittaa 
siihen että vuonna 1870 jostain yystä vain o a jumalaisista ilmoitti äidinkielekseen 
heprean/jidclisin. Vuoden 1889 asetuksen peru teella Suomesta karkotettiin suuri mää-
rä juutalaisia perheitä ja niinpä vuonna 1893 Viipurin kaupungissa asui enää 22 per-
hettä eli vain alun toistasataa juutalaista. Valtiopäivien lakivaliokunnan 1894 hankki-
mien tietojen mukaan tuona vuona Viipurissa oli i asunut 108 mooseksenuskoista. Ko-
ko maan juutalainen väestö väheni kolmessa vuodessa 28 %. 170 

Seuraava varsinainen väestölaskenta suoritettiin vuonna 1910. Kaupungin ruotsin-
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kielisten määrä oli kasvanut vuodesta 1870 lähes tuhannella hengellä, mutta jiddisin il-
moitti äidinkielekseen vain 38 henkeä. Venäläistä sotaväkeä ei v. 1910 väestölasken-
nassa otettu huomioon. Tämä selittää osaltaan juutalaisten vähäisen määrän, mutta on 
selvää että Viipurissa on tuolloin täytynyt asua enemmän juutalaisia kuin jiddisinkieli-
siksi ilmoittautuneiden lukumäärän perusteella voisi päätellä. Arvailujen varaan jää mik-
si vain 38 juutalaista tunnustautui tuolloin jiddisin taitajaksi. Ovathan Samuel Maslo-
vat ja muutkin viipurilaiset nimenomaan kertoneet Viipurin juutalaisyhteisön olleen 
loppuun asti jiddisinkielinen. Joka tapauksessa Viipurin juutalaisen yhteisön koko on 
ollut 151 henkeä vuonna 1912ja 168 henkeä vuonna 1916.'71 

Analfabetismi oli vuosisadan vaihteeseen mennessä jo lähes tuntematonta. Lukutai-
dottomuutta esiintyi Viipurissa vuonna 1890 suuremmassa määrin vain venäjänkielis-
ten parissa, samoin 'muunkielisten', jotka suurimmaksi osaksi olivat sotilaita. Vuonna 
1910 suomalainen luterilainen perusväestö oli kauttaaltaan lukutaitoista. Kaupungin 
kaikkein luku- ja kirjoitustaidottomin ja samalla kouluttamattomin väestönosa olivat 
venäjänkieliset ortodoksit ja muihin kuin kristillisiin uskontokuntiin kuuluvat väestö-
ryhmät. Näiden joukossa analfabeetteja oli peräti 21,1 %.172 

Suomalaisen Viipurin viimeinen väestölaskenta tehtiin v. 1930. Tuolloin kaupungis-
sa asui 72 239 henkeä ja on arvioitu, että Viipuri poistui historiastamme ehkä 75 000 -
80 000 hengen väestökeskuksena. Väestöstä valtaosa asui kaupungin rajain sisäpuolel-
la 22 kaupunginosassa. Väestömäärältään toiseksi suurin kaupunginosa oli vahvasti juu-
talaisten asuttama Repola (5786), viidenneksi suurin oli Linnoitus (4519) ja kuuden-
neksi suurin Kaleva (4391). 

Viipurissa syntyneitä oli väestöstä vain 42,3 %, tosin 25,3 % oli kuitenkin syntynyt 
Viipurin läänin alueella. Ulkomailla syntyneiden osuus oli vielä v.1900 ollut 14,8 %, 
vuonna 1910 10,2 %, mutta vuonna 1930 enää 5,3 %. Tässä kehityksessä näkyy luon-
nollisestikin venäläisen sotaväen poistuminen maastamme. Muuta kieltä kuin kotimai-
sia suomea ja ruotsia pääkielinään puhuvia oli Viipurissa v. 1930 yhteensä 2527 eli 3,5 
%. Viipurin ruotsinkielisyys jäi tuntuvasti jälkeen Helsingistä ja Turusta ja ylitti vain 
niukasti Tampereen, mutta 'muissa kielissä' laskettuna Viipuri oli prosentuaalisesti maan 
kansainvälisin kaupunki. Kun Viipurissa 'muita kieliä' siis puhui 3,5 %, Helsingissä 
muunkielisiä oli 2, 1 % ja järjestyksessä seuraavassa, Kotkassa, vain 0,8 %. Venäjän-
kielisiksi ilmoittautui v. 1930 1807 henkeä. Muita kuin suomea, ruotsia ja venäjää pu-
huvia oli 720 henkeä eli 1,0 %. Saksankielisiä oli 439 (0,6 % ) ja seuraavaksi suurin ryh-
mä olivatjiddisin puhujat, 98 henkeä (0,1 %). Lisäksi kaupungissa oli viron-, englan-
nin-, puolan-, ranskan- ja latviankielisiä ryhmiä. 173 Jälleen kerran hämmästystä herättää 
jiddisinkielisiksi ilmoittautuneiden kovin pieni lukumäärä verrattuna Viipurin juuta-
laisten tänä päivänä yleiseltä tuntuvaan mielikuvaan yhteisön jiddisinkielisyydesfä', 
olihan seurakunnan jäsenmäärä 1930-luvulla sentään 250-300 henkeä. 

5. Epäilyjä ja rikoksia 

Vaikka Viipurin juutalaiset saattoivatkin elää suhteellisen turvattua elämää ilman pel-
koa ympäristön vihamielisyydestä he kuitenkin välillä herättivät myös epäluuloja. Ke-
säkuussa 1914, vain kuukausi ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä, senaatti 
määräsi että kuvernöörin tuli hankkia todistus Viipurin läänin kesähuviloihin pyrkivien 
juutalaisten valtiollisesta luotettavuudesta. Sodan aikana juutalaisten vaikea asema Ve-
näjällä heijastui myös Suomeen ja vuonna 1915 kiellettiin juutalai ten oleskelu koko-
naan linooitusalueiden ja Viipurin läänin huviloissa. Tuolloin kiellettiin myös juuta-
laisten oleskelu itse Viipurin kaupungissa ilman asianmukaista lupatodistusta ja samalla 
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kaikki Suomessa asuvat juutalaiset mää-
rättiin luetteloitaviksi. 174 

Suomen itsenäisyyden ensimmäisen 
vuoden aikana levitettiin Viipurin juuta-
laisten osallisuuksista valonarkoihin asioi-
hin huhuja paitsi Viipurin kaupungissa 
niin myös maanlaajuisesti helsinkiläisleh-
tien välityksellä. Juutalaisten osuus Venä-
jän bolsevikeista oli ollut yli 16 % ja Ve-
näjän vallankumouksen jälkeen Suomen 
sisällissodassa keväällä 1918 myös Suo-
men juutalaisia epäiltiin yhteyksistä pu-
nakapinallisiin. Esimerkiksi lääket.lis. Isak 
Pergament joutui maineensa puhdistami-
seksi lähettämään 6.5.1918 Viborgs Ny-
heter-lehden toimitukselle kirjeen, jonka 
lehti julkaisikin. Viipurissa kiersi huhuja 
joiden mukaan Pergament olisi ollut pu-
naisten palveluksessa, kirjeessäänhän kui-
tenkin toteaa, että "Huhut ovat perättömiä 
ja tulevat ilmeisesti samoista hämäristä läh-
teistä kuin viime aikoina kuullut syytök-
set koko Viipurin juutalaista seurakuntaa 
vastaan." Hän lisää, että Suomen Punai-
sen Ristin lääkärin ominaisuudessa hän on 
ainoastaan täyttänyt SPR:n hänelle aset-
tamat tehtävät.175 Viipurin läänin maaher-
ra Lauri Kristian Relander antoi v.1921 
lausunnon erään juutalaisen kansalaisha-
kemuksen johdosta ja totesi, että Viipu-
rissa oli herättänyt ihmettelyä se ettei yh-
denkään juutalaisen kauppaan koskettu 
punakapinan aikana, vaikka muiden kaup-
piaiden liikkeissä toimeenpantiin jatku-
vasti takavarikointeja. Samuel Maslova-

Kuvan Viipurissa (1910 ja 1911) syntyneet si-
sarukset Dinora ja Leo Rosenthal siirtyivät ai-
kuisiässä asumaan Ruotsiin, jossa molemmat 
avioituivat vuonna 1940. Dinoran vihkiäisiä 
lääk.lis. Benjamin Björn Rubisteinin kanssa 
Tukholmassa olivat todistamassa kapellimesta-
ri Simon Pergament-Parmet ja hänen rouvansa 
Vera. Leo Rosentlral valmistui arkkitehdiksi ja 
avioitui kristit)'n göteborgilaisen Mlirta Lind-
vallin kanssa. 

tin mukaan punaiset olivat takavarikoineet nimenomaan vaatteita, joten Punaisenläh-
teentorin juutalaiset vaatekauppiaat menettivät tavaroitaan siinä missä muutkin. 176 

5 .1. "Wiipurin juutalaiset kultakeinottelijoina" 
Vuoden 1918 syyskuussa Viipurin juutalaisten ylle heitettiin aivan toisenlainen syy-

tös. Helsingin Sanomat julkaisi perjantaina 13. syyskuuta 1918 uutisen, joka levisi no-
peasti moniin lehtiin. Otsikolla 'Wiipurin juutalaiset kultakeinotteli joina' HS kertoi Vii-
purin juutalaisten levittävän "tavattoman valheellisia tietoja Suomen Pankin tilasta". 
Lehti ilmoitti saaneensa tietää "luotettavilta tahoilta" Viipurin juutalaisten jollakin kei-
noin hankkineen suurehkon määrän kultaa Ruotsista. Puhuttiin jopa viidestä puudasta 
kultaa. 177 Saatujen tietojen mukaan he olisivat tarjonneet 10 kruunun kultarahaa 88 Suo-
men markasta. Samalla juutalaiset olivat levittäneet huhua Suomen valuutan lähesty-
västä devalvaatiosta ja vakuutelleet Suomen Pankin aseman olevan niin huono, että täy-
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dellisen vararikon välttämiseksi on "pakko julistaa kaikki nykyisin käytännössä olevat 
setelirahat mitättömiksi". Helsingin Sanomat arveli Viipurin juutalaisten levittäneen 
kyseistä huhua vain saadakseen kullalleen paremman menekin. 178 Viipurin juutalaisen 
seurakunnan v.t. esimies Meyer Kaplanja sihteeri Jonas Jacobsson lähettivät 17. syys-
kuuta 1918 Uudenmaan läänin maaherralle kirjelmän koko Viipurin juutalaisyhteisön 
nimissä. Kirjelmä on niin paljonpuhuva, että siteeraan sen tässä kokonaisuudessaan: 

"Kuluvan syyskuun 13. päivänä oli Helsingin kaupungissa ilmestyvässä 'Helsingin 
Sanomat'-nimisessä sanomalehdessä n:o 173 otsikolla 'Viipurin juutalaiset kulta-
keinottelijoina' julkaistu uutinen, jossa Viipurin juutalaiset leimataan kultakeinotteli-
joiksi ja väärien huhujen levittäjiksi. Tämäntapaisia uutisia on sanomalehdistössäm-
me viime aikoina ollut tuon tuostakin, milloin on puhuttu yleensä juutalaisista Suo-
messa, milloin jonkun määrätyn kaupungin juutalaisväestöstä. Milloinkaan ei ole tuo-
tu syyllisten nimiä julkisuuteen, joten uutisissa mainitut syytökset kohdistuvat kaikkiin 
juutalaisiin poikkeuksetta. Niinpä tässäkin yllämainitsemassamme uutisessa kohdiste-
taan hyökkäys kaikkia Viipurin juutalaisia vastaan ja näin ollen kiihotetaan muuta vä-
estöä juutalaisia kohtaan vihamielisiksi. Koska 'H.S: ssa' oleva uutinen on väärä ja val-
heellinen ja koko Viipurin juutalaista seurakuntaa mitä syvimmin loukkaava, niin anom-
me kunnioittavimmin nojautuen kuluneen kesäkuun 21. päivänä annettuun väliaikaisia 
säännöksiä aikakautisten tuotteiden julkaisuoikeudesta sisältävään asetukseen ja eri-
toten sen 8 §:ään, että Maaherra ryhtyisi kaikkiin asian vaatimiin toimenpiteisiin, jot-
ta tällaisten valheellisten ja provokatorisessa tarkoituksessa julkaistujen uutisten tul-
va kertakaikkiaan tukahdutettaisiin. "179 

17. syyskuuta J 918 Helsingin Sanomat osittain dementoi uuti ensa: "--on hyvä huo-
mauttaa, etteivät suinkaan kaikki Wiipurin juutalaiset ole juttuun ekaantuneet, kuten 
uutisen muodosta mahdollisesti saattaisi päätellä. Kultakeinotteluun mainitaan syylli-
seksi eräs Eckert."180 Wiborgs Nyheter uutisoi syyskuun 19:ntenä päivänä 1918 Viipu-
rin juutalaisen seurakunnan kirjelmän pääsisällön mainiten myös, että HS "har nume-
ra till en del demeoterat den misshagliga notisen' . Jo tain syystä lehti ei kuitenkaan teh-
nyt lukijoilleen selväksi, että syylliseksi epäiltynä oli vain yksi henkilö. 181 Kun näiden 
lehtien uutisointia nyt lukee ei voi välttyä ajatukselta, että jotain tarkoitushakuista sii-
nä tuntuu olleen. Epäilyjä ja syytöksiäkin oli siis ilmassa, mutta kaiketi Viipurin juuta-
laiset yhteisönä selvisivät koettelemuksista suuremmitta kolhuitta. 

5.2. Hattuhuijarit 

Aina eivät Viipurin yksittäisiä juutalaisia kohtaan osoitetut syytökset olleet turhia ja 
ennenaikaisia. Tuon tässä esiin yhden löytämäni tapauksen: useammankin petoksesta 
kiinni jääneen ja syytetyn juutalaisen lakk.itehtailijan tapaus. 

Heinäkuun 22. päivänä 1913 jätti Viipurin kaupungin Repolassa Brahenkatu 26:ssa 
asunut Ison-Britannian varakonsuli Voldemar Frisk ilmoituksen Viipurin poliisilaitok-
sen etsiväosastolle. Frisk oli huomannut eräiden Viipurin juutalaisten lakkitehtailijoi-
den ja -kauppiaiden käyttäneen englanninkielisiä leimoja ja tavaramerkkejä kaupun-
gissa olevissa tehtaissaan valmistetuissa lakeissa sekä myyneen niitä kaupoissaan eng-
lantilaisina tuotteina. Ilmoituksen johdosta kolme etsivää, Pekka Kettunen, Andrei Ro-
dionoff ja Vilho Pekonen toimittivat tarkastuksen vielä samana päivänä kauppiasvel-
je ten Judaja Honon Eckertin Punaisenlähteentorin liikkeisiin. 

Juda Eckertin Pobjolankaduo varrella talossa n:o 10 sijaineesta "I. Eckertin lakki-
tehdas"-nimisestä liikkeestä etsivät löysivät ja takavarikoivat kuusi englanninkielistä 
leimasinta,joissa oli kirjoitukset: 'The Newhaven made in England', 'English style Lon-
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don 'The Caledonia. Knitted to the shape eamless , pure Scotch wool 'The Stirling 
Scotch manufakture London , The Melro e made from pure Scotch wool and knitted 
in a Scotch faktory ja The Liberty, nine ord woollen spring sample London . Honon 
Eckertin Aleksanterinkatu 12: sa ja Vaasankatu 25 : sä ijainneista liikkeistä löytyi ai-
noastaan kyseisillä leimasimilla leimattuja lakkeja ja vihko joka sisälsi erilaisia lei-
manäytteitä. Poliisikuulusteluis a (Novgorodissa v. 1878 syntynyt) Juda Eckert kertoi 
jo "parin vuoden ajan' leimanneensa nyt takavarikoiduilla leimasimilla omassa liik-
keessään valmistamiaan lakkeja ja myyneensä niitä "suuressa määrässä" niin itse Vii-
purissa kuin myös tilattaessa maaseudulle. Kertoja li äsi, että myös hänen veljen ä Ho-
non Eckert olikäyttänytkyseisiä leima irnia valmistamissaan päähineissä. Honon Eckert 
(synt. Novgorodissa 1880) puole taan myönsi valrnistaneensa ja myyneensä kahden 
vuoden ajan veljensä leimoilla varustettuja lakkeja sekä kahdessa Viipuris a sijainneessa 
myymälässään, "Viipurin uusi lakkitehda "ja sen haararnyymälässä, että myös " tu-
kuttain maa eudulle" . 

Toimi päätöksenä oli jutun siirto paikaUiselle raa tuvanoikeudelle sen jälkeen kun va-
rakon uli Frisk oli lähettänyt Vilpurin poliisilaitoksen etsiväosastolle seuraavan kirjel-
män 14.10.1913: "Saatuani edustamaltani valtiolta käskyn ryhtyä ellaisiin toimenpi-
teisiin että ne hatun-kauppiaat Viipurissa jotka ovat tehneet itsen ä yypääk i Eng-
lannin tavaramerkkien väärentämiseen tulisivat rangaistuiksi on minulla kunnia täten 
nöyrimmästi anoa, että mainitut kauppiaat etsivätoimiston toimesta saatettaisiin syyt-
teenalaisiksi äskenmainituista rikoksista." 

Leimasinväärennysjutun tutkinta toi julki myös muiden viipurilaisten yylli tyneen a-
maan petokseen. Kivennavalla 1886 yntynyt Antti Hiobinpoika Himanen sai syytteen 
amasta aiheesta. Poliisikuulusteluissa hän kertoi o taneensa edeJJi enä keväänä juutalai-

sen Aron Besprosvannin omistamasta ' Uusi Karjalan lakki tehdas" -nimisestä myymäläs-
tä ' jonkun määrän lakkeja" joissa oli leima 'G. Patennan & Co London 10-11 Diton 
Street' ja myyneensä niitä omassa kaupassaan sellaisina. Himanen oli saanut vasta jäl-
keenpäin tietää, että lakit olikin valmi tettu Viipurissa. 

Kolmas tutkittu leimaväärennös tuli ilmi kun samaiset kolme etsivää tarkastivat Poh-
jolankatu 12:ssa sijainneen kauppias ja laklcitebtailija Ruben Meyer Ste.inbockin liik-
keen. Mies on sama, josta on tässä työssä jo ollut puhe (kts. III:2.1). Steinbockilta saa-
tiin takavarikoitua neljä englanninkielistä leimasin ta kirjoituksilla: Superior Finish seam-
les Dublin ' 'The Caledonia. Knitted to the shape seamless pure Scotch wool ', ' Eng-
lish style London ' ja 'The seamless power spring-sample made centelemen PortobeUo 
Scotland" sekä kappale sinistä nauhaa, jossa oli kaksi leimaa kirjoituksella: 'English 
style London'. 

Witebskin kuvemementin Polot kin kaupungissa 1877 yntynyt Ruben Steinbock 
myönsi kuulusteluissa muiden tavoin käyttäneensä omassa tehtaassaan valmistetuissa 
päähineissä jo noin kahden vuoden ajan ei vain takavarikoitua neljää leimasinta vaan 
niiden l.i älcsi myös leimasin ta kirjoituksella 'The liberty nine sord wooUen spring-samp-
le London'. Steinbock puolustautui selittäen, että jokaiseen leimasimeen oli tahallises-
ti kirjoitettu tai vaakunaan piirretty jotakin, joka osoitti leiman ' yksityistä luonnetta' . 
Leimasimet hän kertoi tilanneensa Torkkelinkadun varrella sijainneesta H.V. Huhta-
mon kaiverrus- ja kaut uleimasinliikk:eestä. Syytetty myönsi myös kauppamatkusta-
jiensa myyvän b..-yseisillä leimoilla varustettuja lakkeja 'suures a määrässä ympäri Suo-
men". 

Joulukuun 13:ntena 1913 Viipurin apulaiskaupunginviskaali ilmoitti etsivälle toi-
rnistolleraastuvanoikeudenlykänneenjuttujen kä ittelytseuraavaan tammikuuhun. Säi-
lyneistä papereista ei kuitenkaan käy ilmi mahdollisesti langetettuja tuomioita. 182 
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6. Viipurin juutalaisen yhteisön hajoaminen 

Talvisodan sytyttyä Viipurin asukkaat joutuivat jättämään asuntonsa ja omaisuuten-
sa hyvin lyhyellä varoitusajalla. He saivat vain muutaman tunnin aikaa pakatakseen pa-
rin päivän ruokatarpeet, ja sitten tuli lähtö. Mitään ei ehditty, eikä olisi voitukaan ottaa 
mukaan. Muiden evakkojen tavoin Viipurin juutalaisetkin hajaantuivat uusille sijoitus-
paikoilleen ympäri Etelä-Suomen kaupunkeja. Suurin osa heistä päätyi Helsinkiin (158 
henkeä), osa Turkuun (64) ja Tampereelle (n. 25). 183 Viipurin juutalainen seurakunta 
toimi tosiasiallisesti talvisodan puhkeamiseen asti, mutta juridisista syistä, mm. kor-
vaushakemuksien takia seurakunta lakkautettiin virallisesti vasta vuonna 1948. Valtio-
valta maksoi seurakunnan velat ja lisäksi Ahdus-yhdistys sai 1,4 milj. markan kor-
vauksen menetetystä omaisuudesta. 184 Tampereelle muutti tarpeeksi iso ryhmä viipuri-
laisia, jotta sinne voitiin v. 1946 perustaa pieni seurakunta, joka kuitenkin kuolleisuu-
den ja Israeliin suuntautuneen muuttoliikkeen takia supistui alle kymmenen uskonnol-
lisessa mielessä täysi-ikäisen miehen ja siksi lakkautettiin v. 1981. 185 Tampereen seu-
rakunnan virallinen kieli oli suomi. Viipurissahan juutalaisen seurakunnan virallinen 
kokous- ja pöytäkirjakieli oli aina ollut jiddis. 186 

V Yhteenveto 

Suomen juutalainen väestönosa sai yleisesti ottaen alkunsa Venäjän armeijan Suo-
men alueella sijainneissa varuskunnissa palvelleista juutalaisista sotilaista eli ns . kan-
tonisteista,jotka oli usein ryöstetty kodeistaan sotilaspalveluunjo lapsina. Vuonna 1858 
annettiin asetus, joka antoi armeijasta vapautuneille Suomessa palvelleille sotilaille oi-
keuden jäädä Suomeen asumaan. Tässä asetuksessa ei mainittu mitään juutalaisista erik-
seen, vaan se koski kaikkia sotilaita yhteisesti. Tuolloin, 1800-luvun puolenvälin jäl-
keen, alkoi vakituisesti ja laillisesti Suomessa asuva juutalaisväestö pikkuhiljaa kasvaa 
ja heidän olonsa vakiintua. 

Viipurissa ensimmäinen nimeltä tunnettu juutalainen oli kaupunkiin Haminasta vuon-
na 1815 muuttanut peltiseppä Jacob Weikaim, joka perheineen sai sinne pysyvän oles-
keluluvan toukokuussa v. 1832. W eikaimin jälkeläiset toimivat siviili.ammateissa työs-
kennellen peltiseppinä, liikemiehinä ja urakoitsijoina. Ensimmäinen maininta Viipuri-
laisesta synagogasta on vuodelta 1861, jolloin se oli ollut käytössä myöhemmin Pu-
naisenlähteentorin nimellä tunnetulla alueella jo yhden miesmuistin ajan. Ensimmäi-
nen rabbi, jonka tiedetään Viipurissa jo vuonna 1866 asuneen, on nimeltään Berka Ba-
ranoff. Vuonna 1872 asui Viipurissa jo yli sata juutalaista. Samana vuonna he perusti-
vat kaupunkiin seurakunnan, ja synagogana heillä oli tuolloin eräs huone Venäjän so-
taväen kasarmissa. Vuodelta 1889 on säilynyt luettelo Suomeen asumisoikeuden saa-
neista juutalaisista paikkakunnittain. Lisäksi luetteloon on kirjattu luvansaaneiden am-
matit, joista voimme nähdä Viipurissa asuneen enemmän juutalaisia siviilihenkilöitä 
kuin Helsingissä tai Turussa. 

Tammikuussa 1918, reilu kuukausi Suomen itsenäistymisen jälkeen, valtiovallan no-
pea toiminta aikaansai Suomen juutalaisille täydet kansalaisoikeudet, mukaanlukien oi-
keuden opiskella yliopistoissa sekä oikeuden harjoittaa vapaasti omaa uskontoa. Vii-
purin juutalaiset kokosivat 'sukan varteen' kerääntynyttä varallisuuttaan ja hankkivat 
kaupungin keskustasta suuren huoneiston seurakuntakeskukseksi. Tämä nimettiin Ah-
dus-taloksi. Ahdus-talosta tuli nopesti Viipurin juutalaisten moninaisten aktiviteettien, 
niin uskonnollisten kuin maallistenkin, keskus, jossa saman katon alla sijaitsivat myös 
juutalaisen seurakunnan kanslia ja arkisto sekä laaja pääasiassa jiddisinkielistä kirj alli-
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suutta käsittänyt kirjasto. Ahdus-talo oli Suomen juutalaisyhteisöjen parissa ainutlaa-
tuinen ilmiö, ja siellä järjestettyihin juhliin tulikin usein juutalaisia Helsingistä ja Tu-
rusta asti. 

Ahdus-talossa toimi lukuisten harrastuskerhojenja yhdistysten lisäksi myös kulttuu-
riyhdistys Ahdus. Ahdus-ybdi tyk ellä oli kunnianhimoinen pyrkimys viikottai ea jid-
disinkielisen lehden Ahdus-lehden, toimittamiseksi. Yritys kaatui Viipurin juutalais-
ten vähäi eeo jiddisio lukutaitoon, amoin kuin ylei eeo välinpitämättömyyteen koko 
asiaa kohtaan. Lehteä julkaistiin vain näytenumero huhtikuussa 1933. Ahdus-lehden 
näytenumeroa on kaiken tiedon mukaan äilynyt tähän päivään asti vain yksi kappale. 
Lehden artikkeleista saa paljon korvaamatonta tietoa Viipurin juutalaisten maailmasta 
tuona vuonna, tietoa, mitä ei enää muuten olisi mahdollista saada. 

Viipurin juutalaisyhteisö oli koko olemassaolonsa ajan hyvin pieni, suurimmillaan-
kin vain 40-50 perhettä käsittänyt yhteisö, joka Suomen muista juutalaisista yhteisöis-
tä poiketen käytti virallisena kokous- ja pöytäkirjakielenään jiddisiä. Yhteisö oli arki-
oloissaan monikielinen. Vanhempi Venäjältä tullut sukupolvi oli venäjäntaitoista, mut-
ta Viipurissa syntyneet juutalaiset eivät enää taitaneet venäjää vaan he olivat kaikki suo-
menkielisiä, vaikkakin moni heistä kävi ruotsinkielisiä kouluja. Lisäksi kotikielenä useim-
milla, jos ei ehkä kaikilJa, oli jiddis. Kielikysymyksessäkin Viipurin juutalai et poik-
kesivat Hei ingin ja Turun juutalaisista, jotka olivat jo varhain ruotsinkielistyneet, ja 
jotka olivat rakentaneet identiteettinsä kielen mukaan. Hei ingin ja Turun juutalaiset 
kokivat olevansa vähemmi tö vähemmistös ä, ruotsinkielisiä juutaJaisia ruotsinkieli -
ten suomalaisten joukossa. Viipurin juutalaisten identiteetti ei rakentunut kielen kaut-
ta; he vain olivat jiddisin- ja suomenkielinen, uskonnoltaan juutalainen ihmisryhmä, 
jolla ei ollut sen suurempia vaikeuksia löytää omaa paikkaansa ja identiteettiään Vii-
purin kosmopoliittisessa ja suvaitsevassa ilmapiirissä. 

Pietarin läheisyys on epäilemättä toiminut vahvasti timuloivana tekijänä Viipurin 
henkiselle ilmapiirille. Suomen juutalaisten saatua täydet kan. alai oikeudet monet Vii-
purin juutalaiset rynnistivät yliopistoihin. Useimmat akateemiset juutalaiset Suomessa 
olivatkin Viipuri ta lähtöisin olevia tai iellä a uvia. Kaiken kaikkiaan näyttäisi Viipu-
rin yhteisö olleen kehtona monille erilaiseen toimintaan johtaneille ideoille, joi ta kaik-
ki Suomen juutalaiset hyötyivät. 

Talvisodan sytyttyä noin 12 % Suomen väestöstä jouduttiin evakuoimaan sotilastoi-
mien alta. Suomen juutalaisista Viipurin yhteisö oli kuitenkin lähes 30 %. He muutti-
vat Etelä-Suomen kaupunkeihin lähinnä Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle, jonne pe-
ru tettiin vuonna 1946juutalainen seurakunta viipurilaisevakkojen toime ta. Tämä Vii-
purin juutalaisen yhteisön suora jälkeläinen supistui vajaassa neljässä vuosikymme-
nessä kuolleisuuden ja Israeliin suuntautuneen muuttoliikkeen takia alle kymmeneen 
uskonnollisessa mielessä täysi-ikäiseen mieheen, ja siksi lakkautettiin vuonna 1981. 
Viipurin juutalaisten tulo vauhditti ekä Helsingin ja Turun yhtei öjen suomenlcielisty-
mi tä ettäHelsinginjuutaJaisnai ten äänioikeuden aarni ta. HelsinginjuutaJais sa seu-
rakunnassa naisilla oli äänioikeu ensimmäi en kerran 1944, kun Viipurissa naiset oli-
vat aina olleet seurakunnas aan äänivaltaisia. 

Viipurin juutaJaisten vaiheiden selvittelyä vaikeuttaa lähdemateriaalin vähyys. Suo-
menjaNeuvostoliiton välisten otien aikana(talvisota 1939-1940jajatkosota 1941-1944) 
Suomi menetti, valloitti ja taas menetti VUpurin Karjalan Kannaksen ja Laatokan Kar-
jalan mukana. Sotatoimien monenlainen tuhoava vaikutus ko ketti välittömä ti alueita 
joilla, tai joiden läheisyydessä, taisteluja käytiin. Niin kuin monien Viipurin asukkai-
den, myös kaupungin juutalaisten omaisuutta hävisi tai tuhoutui jo talvisodan ensim-
mäisenä päiväna kolmen palopommin osuttua synagogaan. Vihollisuuksien aikana tu-
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houtui tai ainakin hävisi myös Viipurin juutalaisen seurakunnan arkisto, joka sisälsi 
mm. yhteisön kaikki jäsentiedot ja hallintoneuvostojen kokousten pöytäkirjat. Arkisto 
sijaitsi Ahdus-talossa, joka säästyi kummankin sodan pommituksilta. Viipurin juuta-
laisten usein toistama käsitys on, että seurakunnan arkisto olisi tuhoutunut sodan aika-
na, mutta tätä väitettä ei ole voitu toistaiseksi todistaa. Mahdollista lienee sekin, että tä-
mä kokonaan jiddisinkielinen arkisto jonakin päivänä löytyy jostakin Viipurissa tai mah-
dollisesti Pietarissa sijaitsevasta asiakirjakokoelmasta. 
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VIITTEET 
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punginkirjastossa aloitettiin lainaustoiminta syyskuussa 1942. Tissilä 1978, Viipurjn kaupungin 
hi toria (VKH) osa V, 262. 
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Tanskas a asui 7 000, Suomessa 1 300 (60: neksi suurin) ja Norjassa l 000 henkeä. Szombat -
A Magyar Zsid6 Kulturilis Egyesiilet foly6irata 9/199S 17-18. 
4 Illman, Harviainen 1989, 137-165. 
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9 Ruuth, Kuujo 1981, VKH osa IV, 43. 
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luvan sanaparin jälkimmäisestä osasta: haj vekajjam tarkoittaa ' elävä ja pysyvä", mutta jolla on 
myös merkitys "kaikki on OK!" 
11 Senats Sekretariatet för Storfurstendömet Finland, Admin. Afdelniogen, St. Petersburg, den 
18. Maj 1832. N:o 184. I anledning av juden Jacob Weikains underdåniga ansökning. Kansal-
lisarkisto VSV 66/1832 Fa 152. 
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13 Ruuth 1908, 791-792. 
14 Ruuth 1908, 981. 
15 Kuujo 1981, VKH osa IV:2, s.429. 
16 Ruuth 1908, 1048. 
l 7 Jacobsson 19S1, 95 ; Jacobsson & Kaspi 
18 Ranskalaisesta anasta canton. Sanaa käytettiin rykmenttien täydentämi eksi muodostetetuista 
piirei tä, joissa oli alaikäisiä varten perustettuja sotakouluja, ns. kantonikouJuja. ä.iden koulu-
jen kas-vart.eja kutsuttiin kantonisteiksi. Torvinen 1989, 22 
19 Palen alue, the Pale of Settlement, käsitti nykyiset Valko-Venäjäo,Uk:rainanja Moldovan alu-
eet sekä laajoja osia nykyisestä Puolasta. Ahonen 1989, 75, 125. 
20 Ahonen 1989, 76. 
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iaan entuudestaan. Kon juna tuli asemalle niin 50 solttua sai valita puoli ot itselleen: 'Tuo on 

minun ei kun tuo ei kun ittenkln tuo.'' Vanni 1983, 87. 
33 Minna ja Samuel Maslovatin kertoman mukaan; kuusikymmentäluvulla isä ja poika Frydberg 
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35 Jacobsson 1951, 247-248, 250. 
36 Kej erUga Senatens skrivelse den 29 mars 1889 angående vissa mosaiska trosförvanters rätt 
att ti llsvidare kvarstanna i Finland; Illman & Harviainen I 989, Liite 1. 
37 Jacobsson 1951, 96. 
38 Juutalaiset tekevät oman kickollisen seurakunnan Wiipurissa, Suomenlehti 23.2. 1872 n:o 8; 
Ruuth I 908, 873; Myös Otavan Tietosanakirja (o a X) vuodelta 1919 mainitsee Viipurin juuta-
lai en seurakunnan peru tami vuodeksi 1872. 
39 Ruuth 1908, 763. 
40 Ruuth 1908, 763; Ruuth Kuujo 1981 , VKH osa IV, sivu 94 iittaa Otava lehden 2.11.1861 
ilme tynee een numeroon 43,. [tse en löytänyt kyseisestä lehde tä mainintaa synagogasta, eikä 
Ruuthkaaa mainitse asiasta mitään. 
41 Kansallisarkisto, Siviilitoimituskunta SD 443/282 1906. 
42 Kaa alli arki to, Siviilitoimita kunta: He l Juutalaisia koskevia paperita 1894-1915. 
43 Santeri Jacobsson oli Vii'pari sa vuonna 1884 yntynyt toimittaja. Myöhemmin hän toimi myö 
Laarit alan kauppalanjohtaja. Hän toimi aktiivisesti so iaalidemokraauisen puolueen riveissä se-
käjuutalai ten kan alaisoikeuksien aamisen puolesta. Hänetkarkotettiinkin Siperiaan, josta hän 
pala i Suomeen syyskuussa 1917. Myös Siperiassa hän esitelmöi Suomen juutalaiskysymykses-
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49 Judamas Ukställigbet, Wiborgs yheter 14.1 .1918, n:o! 1 

98 



50 Viittaus Englannin ulkoministerin Arthur Balfourin v. 1917 antamaan ns. Balfourin-julistuk-
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ruari 1919, Judisk Krönika 16.2.1919 n:o 7. 
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myös Eräs nuoruus Viipurissa, Helsingin Sanomain Kuukausiliite n:o 13, 1993; Kirjojen luo-
vuttamisesLa Helsinkiin Helsingin juutalaisen seurakunnan valtuuston pöytäkirja 13.8.1956, 11 .§. 
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61 Torvinen 1989, 118-125. 
62 Pikkuilmoitus, Helsingin Sanomat 28.8. 1938, n:o 230. 
63 Nissilä 1978 VKH osa V, 264--265. 
64Ruuth 1908, 1017. 
65 Jacobsson & Kaspi; Kuusakoski Oy:n 80-vuotis juhlajulkaisu 1994. 
66 Vuoden 1870 väenlaskussa lndurskyn syntymäpaikaksi on annettu Kannas vrt. s. 29. 
67 Kansallisarkisto STO A.D. 701/911889. 
68 Hirn 1981, VKH osa IV s.532,568; Kansallisarkisto STO A.D. 701/91 1889. 
69 Hirn 1981, VKH osa IV s.529. 
70 Hirn 1981, VKH osa IV s.532. 
71 Kotimaan lakkitehdas 1903-1923, Suomen Kuvalehti 1923, n:o 44; He 1 Juutalaisia koske-
via papereita 1894-1915. 
72 Rautkallio 1989, 52. 
73 Asia käy ilmi myös Viipurin kaupungin henkikirjoista. 
74 Maslovatin mukaan; Dr. Leo Motzkin i Finland, Judisk Tidskrift - Organ för Finlans judar, 
n:o 5 maj-juni 1928. 
75 Syntyperäinen turkulainen Jacob Sella ei kylläkään tiennyt, asiaa häneltä kysyessäni, mitään 
Turun gastronomisesta maineesta. Hänestä väite on outo. 
76 Viipurin juutalaisen seurakunnan ohjesääntö 1936, § 9, § 11,§ 18 
77 Hepreaksi sammas tai jiddisiksi .fammes, ' palvelija ', synagogan suntio. 
78 Heder; hepreaa, ' huone' perinteellinen pild."lllastenkoulu, jossa lapset opetettiin lukemaan ja 
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mudin helpoimpia kohtia. opettajan palkkasivat lasten vanhemmat. Heder-koulut tunnetaan 1200-
luvulta lähtien. Lev.inson 1992, 148. 
79 Judiskt bröllop, Wiborgs Tidning 16.2 1870 n:o 13. 
80 STO A.D. 1645/415 1899. 
81 STO A.D. 484/58 1918. 
82 Siviilitoimituskunta: He 1 Juutalaisia koskevia papereita 1894-1915. 
83 STO A.D. 1156/300 1902. 
84 Hauan; juutalaisen liturgian kanttori, joka johtaa synagogajumalanpalveluksen koko litur-
gian. Levinson 1989, 148. 
85 Sohet; henkilö joka vastaa ektauksesta ja lihan käsittelystä. Levinson 1989, 158. 
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da-tilassa. Nainen pysyy nidda-lila a, kunne hän on kastautunut miqve-altaaseen. Donin 1972, 
138-139. 
97 Kaunokirjallinen näkemy Jonas Jacobssonin ja Helmi Virtasen elämästä on luettavissa Ester 
Ståhlbergin novellikokoelma ta "Kaiso, unennakijä tulee ... " s. 1- 160. 
98 Ma lovatin ja Kaganin kertoman mukaan; WIZO ry, Hakehila 1993 n:o 3, 20; WIZO eli Wo-
men's International Zionist Organisation perustettiin Lontoossa vuona 1920. Encyclopedia Ju-
daica, WTZO. 
99 Jacobsson & Kaspi. 
100 Eräs nuoruus Viipurissa, Helsingin Sanomain Kuukausiliite n:o 13, 1993; 3 Moos 11:1-12; 
5 Moos 14:3-9. 
101 Vanhassa Testamentissa kolmesti esiintyvää kieltoa "Älä keitä karitsaa emänsä maidossa" 
(2 Moos. 23:19, 34:26; 5 Moos. 14:21) laajennettiin rabbiinisella ajalla kiellämällä kaikenlaisten 
liha- ja maitoruokien samanaikainen valmistaminen sekä samalla aterialla syöminen, amoin keit-
tiö- ruokailua tiat erotettiin toisi taan: yhdet liharuokia, toiset maitoruokia varten. Donin 1972, 
112-116· Levinson 1992 131-132; Schwarz & Skumik & Weintraub 1989, 70- 71. 
102 kaser, koser; 'sopiva' , uskonnoHi en lain perusteella ' puhdas', erityisesti syötäväksi kel vol-
linen ruoka. Levin on 1992, 150; Schwan & Skumik & Weintraub 1989, 68-69. 
103 §ekraus; (hepr. sehira), uskonnollisen tavan mukainen teurastus,jos a eläin tapetaan katkai-
semalla en kaulasuonet hyvin terävällä veitsellä. Donin 1972, l 06-J 07; Schwarz & Slcurnik & 
Weintraub 1989, 69-70. 
104 Toorassa kielletään (1 Moos 32:33) eläimen nivustaipeen päällä olevan rei ijänteen yömi-
nen. Jänteen poistaminen on hankalaa, paljon aikaa vievää ja Leurastajalta erikoisl8.i.toja kysyvää, 
joten yleensä sitä ei poisteta vaan koko eläimen takaosa myydään ei-juutalaisille. Ruhon taka-
osan syönti sinänsä ei ole juutalaisilta k:iellenyä, vaan ainoastaan illoin jos rei ijännettä ei ole 
poistectu. Donin 1972, 116. 
105 Torvinen 1989, 95; Kts. myös kyseisen kohdan viitteet. 
106 Mezuzt1; 'ovenpieli ', Jwnalan liittoon 1-.-uulumisen vertauskuvana ovenpieleen kiinnitettävä 
raamatunlausekotelo, jonka sisällä ova.t pergamentille tai paperille kirjoitettuina Raamatun kob-
dat 5 Moo· 6:4-9 ja 11 :13-21. Levin on 1992, 152. 
107 Huppa; vihkikatos, jonka alla juutalainen hääpari vihitään. Tapa mainitaan Talmudissa, jon-
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ka mukaan se kuvaa morsiamen vapaaehtoista astumista aviosäätyyn. Levinson 1992, 149. 
108 Donin 1972, 287-289; Schwarz, Skumik, Weintraub 1989, 75-76; Ikkuna juutalaisuuteen 
1995, 56. 
109 Bar miswa; 'käskyn poika' , synagogassa tapahmva toimitus, jossa kolmentoista vuoden ikäi-
nen poika julistetaan täysi-ikäiseksi, niin että hän siitä lähtien on itse vastuussa lain noudattami-
sesta. Levinson 1992, 146. 
l10 Jom kippur; 'sovituksen päivä , syksyllä ti§rikuun 10. päivänä vietettävä itsetutkiskelun, ka-
tumuksen ja paaston päivä, uuri soviruspäivä (3 Moos. 16:29-31), joka päättää kymmenpäiväi-
sen katumu ajan (jamin nero 'im, 'pelottavat päivät'). Talmudin siitä käyttämä nimitysjoma, ' päi-
vä', kuvastaa juhlan ainoalaatuista merkitystä. Levinson 1992, 149. 
111 Tevje Kaganin kenoman mukaan. 
112 Viipurin juutalaisten usein toistaman väitteen mukaan jiddi~ oli kaikkien äidinkieli. Kuiten-
kin esimerkiksi vuoden 1930 väe tölaskennas a Viipurin 285 juutalaisesta vain 98 ilmoitti äi-
dinkielekseen jiddisin. Paavolainen 1978, VKH osa V 81-82; Suomea lähimmätjiddisinkieliset 
koulu olivat Virossa. Jo vuonna 1913 perustettiin Tallinnan juutalaisen seurakunnan toimesta 
koulu, jossa yleisen sivistyksen ohella anneltiin lap ille perustiedot myös ekä juutalaisesta us-
kosta että jiddisin kielestä, muna Tartoon perustettiin 1919 juutalainen alkeiskoulu ja 1925 kes-
kikoulu, joiden ainoana opetuskielenä oli jiddis. Lindroos 1996, 5-6. 
113 Belinkin mukaan. 
114 Maslovatin mukaan. 
115 3§ Di ofitsiele sprakh fun der gemejnde, iz hebrejs un idis - - . Seurakunnan ohjesääntö 
1936. 
116 Kuujo 1981, VKH, osa IV, s.435; sama virhe myös Meurman 1983 s.136. 
117 Ruuth 1908, 1055. 
118 Bruno Gerhard Sohlbergin el.ämänvaiheet ovat siksi kiinnostavat, että niille voi tässä omis-
taa muutaman lisärivin: Sohlberg syntyi Pohjan pitäjässä v. 1862ja kuoli Paraguayssajoskus tä-
män vuosisadan puolella tarkkaa kuolinvuotta ei tiedetä. Sohlberg solmi Tukholmassa sivii-
liavioliiton 1895, mutta hänet vihittiin samana vuonna myös kfrkollisesti Asuncionissa Paragua-
yssa Viipurin juutalai ten pelti. eppä Scheil (Sau/) Kuschakoffin ja Hane Neire Warszabon tyttä-
ren Rachel Kuschakoffin ( .1865) kanssa. Suomen juutalaisten ' kantaisä' Jacob Weikaim (kts. 
s. 4) oli Hane Neire Warszabon äidin Scheine Freide Warszabon (os. Weikaim) isä. Ei ole sel-
vinnyt missä Sohlberg oli saanut arkkitehtikouJurusta, mutta hän kuitenkin toimi yksityisarkki-
tebtinä Viipurissa. Vuosina 1895-1902 hän toimi arkkitehtinä Asuncionissa ja 1902-1914 jäl-
leen Viipurissa. Hänen tiettävästi viimeisin luomuksensa Viipuriin on vuodelta 1907. Sohlber-
gin perhe viipyi tämän jälkeen vielä seitsemän vuotta Viipuris a . Mitä perheen pää, arkkitehti 
sinä aikana teki, on tuntematonta. Vuodesta 1914 alkaen hän toimi jälleen Paraguayssa, nyt kau-
punginarkkitehtina Villa Ricassa. Meurman 1977 s.167-168 ; T. Jacobsson & I. Kaspi. 
119 Nissilä 1981, VKH osa IV:2 s.658. 
120 Mikkelin maakunta-arkisto, Viipurin synagogan piirustukset; Valtiokonttori Fbb 36 M 46 
162N, korvausasiainosasto - seurakunnat. 
121 Tapauksesta kertoi herra Chaim Rasko, joka itse oli ollut ryhmän mukana. 
122 Valokuva on arkkitehti Juha Lankisen omistuksessa. 
123 Ruuth 1908, 680. 
124 Järvinen (toim.) 1993, 65. 
125 Omjudarnas begrafningsplats på Sorvali ö (nära Wiborg). Östra Finland, 13.3.1876 n:o 31. 
126 Nissilä 1982, Viipurin kadunnimet, 226. 
127 Kuujo 1981, VKH osa rv, 207-209; Nissilä 1982, 226; Viiste 1994 116---117. 
128 Hevra qaddffa; 'pyhä yhteisö', bautausapuybdisrys joka bnolebtii kuolemaan liittyvistä us-
konnollisista toimituksis ta ja auttaa omai ia hautajaisten järje tämisessä. Levinson 1992, 148. 
129 Maslovatin mukaan. 
130 Haluts(im) olivat Palestiinan uudisraivaajia, maatalouspioneereja. He olivat sionistisen uu-
disasukkaan malli varhaisirnrnille sukupolville. Monet halusim olivat opiskelijoita ja intellek-
tnelJeja, jotka ra kaan maatyön vastapainoksi kävivät vapaa-aikoinaan kiivaita keskusteluja kir-
jallisuudesta tai ideologisista kysymyksistä kuitenkin uskonnollisia ylilyöntejä vältellen. deLan-
ge 1985, 132-133. 
131 Hepreankieliset sanat qol qore' bammidbar voidaan kääntää myös "ääni huutaa erämaassa". 
Tässä oma käännökseni. 
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132 Kadur on hepreaa ja tarkoittaa 'palloa'. 
133 Sami Belinkin kertoman mukaan. 
134 Urheilumme kasvot osa 3 1973, 153. 
135 Urheilumme kasvot osa 4 1973, 164. 
136 Viborger idise vojltetiqefrojenfarejn, Valpo XV A2-XV A3: "Juutalaisista ja ns. juutalais-
kysymyksestä" 
137 WIZO - Women' s International Zioni t Organisation perustettiin Lontoossa 1920. Encyclo-
pedia Judaica, WLZO.; WIZO ry, Hakehila 1993, n:o 3, 20. 
138 Vaseliinimaestrojaja perverssim.estareita, Ylioppilaslehti 26.4.1996 n:o 8, . 9. 
139 EK-Valpo XV A2-XV A3: Juutalaisistaja n .. juutalaiskysymyksestä·Torvinen 1989, ll5; 
Rautkallio 1985, 30· Rautkallio 1989, 39. 
140 Rautkallio 1989, 37. 
141 Torvinen 1989, ll5. 
142 Bund oli 1897 perustettu Liettuan, Puolan ja Venäjän juutalaisten työläisten liitto. Kts. esim. 
Illman & Harviainen 1989, 102. 
143 EK-Valpo XV A2-XV A3: Juutalaisista ja n.s. juutalaiskysymyksestä; Torvinen 1989,129; 
Rautkallio 1989, 40. 
144 Torvinen 1989, 129. 
145 Rautkallio 1985, 28. 
146 Rautkallio 1989, 39. 
147 Ha-tsair on hepreaa ja tarkoittaa ' nuorta'. Ks. tämän työn luku IV: 2.12. 
148 Zeirei Zion tarkoittaa 'Sionin nuoret 
149 QerenHajesod; PalestiinanPerusrahasto pe.rusteniin sionistikongressi saLontoossa 26.7.1920. 
Kuusi vuotta Keren Hajesedin päämaja toimi Lontoos a.ja 1926 e siirrettiin Jerusalemiin. Encyclo-
pedia Judaica Keren Hayesod; Hakehila 1993, 23. 
150 'Agudai Zion tarkoittaa 'Sionin ybdi ty tä' . 'Aguda.t Sion oli mitä todennäköisimmin vain 
paikallinen yhdistys. Encyclopedia Judaica mainitsee ' Agudat Zion -nimisen ryhmän vain ohi-
mennen Kanadan juutalaisten v. 1910 perustaroak.-si ryhmittymäksi. 
151 Ks. tämän työn luku TV: 2.8. 
152 Qere11 Qajemet Leisrael eli Juutalainen Kansallisrabasto perustettiin viidennessä ionisti-
kongressissa Baselissa 29.12.1901. EncyclopediaJudaicaJewish NationalFund; Hakehila l 993, 
22. 
153 EK-Vaipo XV A2- XV A3: Juutalai istaja n.s. juutalai kysymyksestä. 
154 EK-Valpo XV A2- X:V A3: Juutalaisista ja n .s. j uutalaiskysymyksestä; Be1ar-sana muodos-
tuu sanoista Bri1 Trumpeldor eli Trumpeldorin liitto. Encyclopedia Judaica. Be1ar. 
l 55EK-VaJpoXV A2-XV A3: Juutalaisista ja n .. juutalaiskysymyksestä;Rautkallio 1985, 30·Tor-
vinen 1989, l 15. 
156 Rautkallio 1989, 40. 
157 Rautkallio 1989,148 ja kohdan loppuviite s.223. 
158 Rautkallio 1989, 45. 
159 Rautkallio 1989, 50-51. 
160 Rautkallio 1989, 47, 49-50, 57-58. 
161 Rautkallio 1989 62, 142. Sivun 62 lääkintämajuri Josef Kaplanja s. 142 lääkintämajuri Jo-
ef Kaplun tarkoittanevat samaa henkilöä. Kyseessä täytyy olla 1903 syntynyt maajoukkueta-

soisena jääpallon pelaajana tunnettu Josef Kaplan, joka siviilissä toimi sisätautien erikoislääkä-
rinä. Viipurissa asui tosin myös Kaplun-nimisiä perheitä. 
162Rautkallio 1989,47. 
163 Rautkallio 1989, 123. 
164 Vrt. Salomon Altschulerin haastattelu: "Viipuri oli mukava kaupunki, ihmiset yritteliäilä. 
Mitään rorusortoa en koskaan joutunut kokemaan. Se on kai e karjalainen luonne semmone." 
Eräs nuoruus Viipurissa, Hei ingin Sanomain Kuukausiliite n:o 13, 1993. 
165 Kts. Gorelikin kirjoitus Tapani Harviaisen käännöksenä artikkelissa 'Ukrainalainen sionisti 
Helsingissä' teoksessa Taikamatto 1982, 125-132. 
166 Kts. Suomi ja Suomen juutalaiset H.Tzvi Jakob Moratin kirjassa Iden in di baltise melukhes, 
Hakehila 1995 n:ot 1-2. 
167 EK-Valpo I XV A2a: Po tiraportin n:o 3 lyhennysote,l.3.1926. 
168 Ruuth 1908, 805; Ruuth, Halila ym. 198 L, VKH osa TV, 254-255. 
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169 Döpelse af enjude, Wiborgs Tidning 9.12.1875 n:o 144. 
170 Jacobsson 1951, 257, 259. 
171 Kuujo 1981, VKH osa IV, 435. 
172 Paavolainen 1981, VKH osa IV, 267, 275. 
173 Paavolainen 1978, VKH osa V, 81-82 
174 Torvinen 1989, 96; Kts. myös tämän työn luku IIl:2. 
175 Från allmänheten tili redationen för Viborgs Nyheter, Viborgs Nyheter 8.5.1918, n:o 26. 
176 Torvinen 1989, 104-105; Maslovatin kertoman mukaan. 
177 Puuta= venäläinen paino; 40 Venäjän naulaa eli 16,38 kg. Siis viisi puutaa = 81,9 kg, Ny-
kysuomen sanakirja s.v. puuta. 
178 Wiipurinjuutalaiset kultakeinottelijoina, Helsingin Sanomat 13.9.1918 n:o 173;Sama uuti-
nen julkaistiin otsikolla Judarna i Viborg jobba i guld, Wiborgs Nyheter 14.9.1918 n:o 134; Päi-
vää myöhemmin uutinen ilmestyi suomenkielisenä Karjalassa 15.9.1918 n:o 116. 
179 Kultakeinotteluja Viipurin juutalaiset, Karjala 19.9.1918, n:o 119. 
180 Wiipurin juutalaiset kultakeinottelijoina, Helsingin Sanomat 17.9.1918 n:o 177; Karjala 
18.9.1918 n:o 118. 
181 Judarna i Viborg och guldjobberiet, Wiborgs Nyheter 19.9.1918, n:o 138. 
182 Poliisilaitos Wiipurissa, Etsiväosasto n:o 354/1540, He 1 Juutalaisia koskevia papereita 
1894-1915. 
183 Tampereelle muuttaneiden Viipurin juutalaisten lukumääräksi mainitaan: n. 25 henkeä, Tor-
vinen 1989, 172, mutta 35 henkeä, Uusihaaro 1992, 11. 
184 Maslovatin kertoman mukaan. 
185 Tampereen seurakunnan perustivat 35 Viipurista (kts. kuitenkin alaviite 178), 17 Helsingis-
tä ja 4 Turusta tullutta juutalaista. Viipurista tulleista vain 19 oli myös syntynyt Viipurissa. Uusi-
haaro 1992, 11. 
186 Uusihaaro 1992, 25. 

Liite: AHDUS-LEHTI 

1. Esittely 

Erittäin tärkeän ja samalla mielenkiintoisen lisän keräämääni aineistoon antaa Vii-
purin juutalaisen yhteisön toiminnallisen ytimen, Ahdus-yhdistyksen, huhtikuussa 193 3 
julkaisema näytenumero lehdestä, josta aiottiin tehdä viikottain ilmestyvä juutalaista 
henkeä ja kulttuuria ylläpitävä foorumi. Ajatus ei koskaan toteutunut ja näin koelehti 
jäi ainoaksi ilmestyneeksi numeroksi. Tiettävästi näytenumeroa on tänä päivänä jäljel-
lä vain yksi kappale ja tuon ainokaisen onnistuin saamaan käsiini lehden päätoimittaja 
Samuel Maslovatilta. Helsingin juutalaisen seurakunnan vanhainkodissa asunut Mas-
lovat (1904-1998) osoittautui työni suhteen innostuneeksi ja yhteistyöhaluiseksi. Ker-
ran pohdittuamme Viipurin juutalaisia koskevan materiaalin niukkuutta hän tuli ajatel-
leeksi Ahdus-lehteä. Suoritettuaan tiedusteluja tuttaviltaan yksi lehti löytyi kuin löy-
tyikin erään entisen viipurilaisen ullakolta. 

Ahdus-lehti on isokokoinen, sen korkeus on 35,5 cmja leveys 22,5 cm. Sen kannet 
ovat oranssin väriset. Lehti on hektografilla monistettu ja sen käsin kirjoitettu teksti on 
violetin väristä, paperi on harmaan valkoista. Lehden teksti on kirjoitettu jiddisin kie-
lellä heprealaisin kirjaimin. Osa sivuista on molemmin puolin kirjoitettuja ja lehdessä 
on sivuja kannet mukaan lukien kaksikymmentä. 

Lehden sivut itsessään ovat hyväkuntoisia, mutta painojälki on useassa kohtaa varsin-
kin reunoilta jo himmennyt huonosti näkyväksi, paikoittain jopa lukukelvottomaksi, toi-
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sinaan taas käsialasta on yksinkertaisesti mahdotonta saada selvää. Yksittäisten hämärty-
neiden sanojen tulkinnassa auttaa useimmiten konteksti, mutta ei kuitenkaan aina. Ne teks-
tikohdat joiden tulkinnan edessä olen joutunut antautumaan olen merkinnyt hakasuluilla, 
joiden sisässä kutakin sanaa osoittaa kirjain x, esim. [x x]. Käännöksessäni olen pyrki-
nyt noudattamaan alkutekstiä mahdollisimman tarkasti. Eräät tekstikohdat ovat kuitenkin 
suomen kielelle kääntyäkseen tarvinneet selittäviä lisäyksiä, tuolloin lisäämäni sanat on 
sijoitettu kaarisulkujen väliin. Joskus jiddisinkielinen sana on käännettävissä useammal-
lakin suomalaisella, toisistaan poikkeavalla vastineella. Tällaisissa tapauksissa vaihtoeh-
toinen mahdollinen sana on kaarisulkujen sisässä kursivoituna, esim. "- - on hetki het-
keltä vaikeampaa ymmärtää (hyväksyä) mikä onkaan - -" 

Oman erityisongelman kääntämistyössä muodostaa heprealaisten ja jiddisinkielisten 
sanojen translitteraatio: ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa heprean konsonantiston 
translitteroimiseksi. Olen pyrkinyt työssäni mahdollisimman 'oikeaan' kirjoitusasuun: 
( = 'a (jiddisinkielisissä sanoissa aja o) , ( = h, ( = t, ( = k, ( = kh, ( = c (jiddisinkieli-
sissä sanoissa e), ( = s, ( = q, ( = s, ( = t (jiddisinkielisissä sanoissa s). Henkilönimissä 
olen käyttänyt kunkin nimen täkäläisittäin vakiintuneita muotoja. Sanakirj oina olen käyt-
tänyt pääasiassa Harkavyn ja W einreichin sanakirjoja jiddisin osalta, ja Alcalayn, Brown 
& Driver & Briggsin sekä Jastrowin sanakirjoja hepreankielisten Raamattu- ja Talmud-
sitaattien käännöksissä.' 

Käännöstekstissä esiintyvät sitaatit ovat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta alku-
tekstissä heprean- tai arameankielisiä. Sitaatit olen joko itse kääntänyt, jolloin olen asian 
alaviitteessä ilmoittanut, tai käyttänyt 1992 käyttöön otettua uutta raamatunkäännöstä. 
Alaviitteet ovat kaikki kääntäjän tekemiä. 

Lehden toimituskuntaan kuuluneet kirjoittajat käyttivät artikkeleissaan nimimerkke-
jä, muut kirjoittivat omilla nimillään. Ahdus-lehden toimituskunnassa oli neljä henkeä: 
päätoimittajana oli syntyperäinen viipurilainen varatuomari Samuel Maslovat, joka kir-
joitti mm. nimimerkillä ''Samuel G ". Va taavana toimittajana oli puolalainen kauppias 
Hersz Frydberg (1895-1967), joka oli muuttanut Viipuriin vuoden 1930 tienoilla 
avioiduttuaan viipurinjuutalaisen naisen kanssa. Frydberg oli toimituskunnasta ainoa, 
joka todella käytti jiddisiä varsinaisena äidinkielenään. Yksi hänen nimimerkeistään on 
Muukalainen. Frydberg tunnettiin innokkaana pöytälaatikkorunoilijana ja onneksem-
me hän tarjosi töitään myös Ahdus-lehden sivuille. Ahdus-lehdestä löytyvät kaksi ru-
noa (joista Ei mikään legenda on todellakin varsinainen runo ja Vetoomus [tai Ilmoi-
tus] nimensä mukaan vetoomus, mutta runomitassa kirjoitettu) ovat lähestulkoon aino-
at suomalaisen juutalaisyhteisön piirissä julkaistut ja säilyneet jiddisinkieliset runot. 
Ahdu -lehden sihteerinä toimi kauppias Naftali Altschuler (1880-193?), joka aapui 
Viipuriin Venäjältä v .J 900 ja rahastonhoitaja oli Mo kovassa syntynyt ja Viipuriin Pa-
riisista vaimoineen muuttanut johtaja Abraham Schabat (1881-1953). 

Kurkistus juutalaiseen Viipuriin kuudenkymmenenkolmen vuoden taakse on mie-
lenkiintoinen ja haikea. Tänä päivänä me tiedämme kuinka kaikessa oikein kävi; Ah-
dus-lehden ilmestyessä Viipurin juutalaisella seurakunnalla, Viipurin kaupungilla ja ko-
ko suomalaisella Karjalalla oli elinaikaa jäljellä vain vajaat seitsemän vuotta. Kaikki 
loppui talvisotaan. Sionistinen unelma taasen toteutui viidentoista vuoden kuluttua Is-
raelin valtion syntyessä "saksalaisen faraon" puhdistettua germaanista rotua "hapan-
taikinasta" (ks. 2.2 .). 

Ahdus-lehti ilmestyi huhtikuussa, vain kolme kuukautta aiemmin eli tammikuussa 
1933 oli Hitler nimitetty Saksan valtakunnankansleriksi.. Hitlerin herättämä pelko nä-
kyy jo selvänä viipuriiaislehdessä, uuri osa kirjoituksista hehkuu vo.imak.asta sionis-
min elähdyttämää henkeä. Yritys ruoskia Viipurin nuoriin vahvaa juutalaista identi-
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teettiä vaikuttaa tänään luettuna paikkapaikoin hieman koomiselta, vaikkakin huoli as-
similoitumisesta on sinänsä ymmärrettävää; Viipurin juutalaisyhteisön koko ei koskaan 
ylittänyt kolmeasataa henkeä. 

Juutalaisen pääsiäisen eli pesahin läheisyys on sionismin ohella toinen lehden läpi 
tunkeva teema. Kymmenen vitsaus ta ja varsinkin "Pesahin tarina" eli "Haggada sel pe-
sah" ovat toimineet innoittajina lehden moniin artikkeleihin. Pesah-pyhän vietto alkaa 
seder-seremonialla, jonka rungon Haggada sel pesahin lukeminen muodostaa. Ahdus-
lehden pesah-anekdootit käsittelevät vapaalla otteella kaikille juutalaisille tuttuakin tu-
tumpia ikivanhoja heprean- ja arameankielisiä aiheita ja tekstikatkelmia, muokaten nii-
tä viipurilaiseen elämänmenoon sopiviksi ja sitä karikoiviksi. Näiden anekdoottien vä-
littämänä saamme viitteitä mm. siitä kuinka pitkällä assimiloituminen jo olikaan. 

Kirjoittajien jiddisiin on sekoittunut koko joukko selviä saksalaisia sanoja ja saksan 
ortografiaa, toisinaan taas, heprealaisten sanojen yhteydessä esim. kirjain tav, jokajid-
disissä ääntyy sibilanttina (sabbat->sabes) voi korvautua samekhilla. 

2. Ahdus-lehti suomen kielelle käännettynä: 

2: 2.1. Viipurin juutalaiselle yhteisölle 

Kiistat budjettikysymyksen, joka tavallisesti ei koskaan voi tyydyttää kaikkia, ym-
pärillä ovat nyt jo kokonaan päättyneet. Tehtävänsä jättäneen hallintoneuvoston pai-
kalla työskentelee jo uusi.2 Kukaan ei tiedä miltä sen työ tulee näyttämään tulevana 
budjettivuonna; odottaako sitä hyväksyntä, vaiko eron aika. Eräs asia täytyy kuitenkin 
jo nyt kaikkien puolesta myöntää ja toivottaa tervetulleeksi: uusi hallintoneuvosto työs-
kentelee hyvin energisesti sekä taloudellisessa että henkisessä mielessä. Yksistään täl-
lä tosiasialla on suurta merkitystä. 

Uusi kevät on juuri heräämässä. Olkoon se niin kaunis, että sen olisi mahdollista suo-
da takaisin se mitä edelliset kevät, kesä ja talvi ovat meiltä riistäneet. "Ahdus" -toimi-
tus ottaa osaa siihen synkkään sävyyn, jolla Viipurin juutalainen yhteisö on toimeen-
pannut seurakunnan, Ahdus-yhdistyksen ja muidenkin johtokuntien vuosittaisen se-
lonteon menetyksiä koskien.3 Toimitus toivoo kaikkien maahanlyötyjen sydänten loh-
duttautuvan paneutumalla luottavaisesti yhteisiin asioihin. Voi niitä, jotka ovat men-
neet ja joita ei voida saada takaisinö, näillä sanoilla Ahdus-lehden toimitus ylläpitää 
vainajien muistoa ensimmäisen numeronne palstoilla.• 

Kuinka kauan juutalainen diaspora-historia sitten onkin jatkunut, ei siinä ole ollut rah-
tustakaan sellaista iloa mihin ei olisi sekoittunut myös surua. Tämä pantiin merkille jo 
hajaannuksen ensimmäisinä vuosina ja tällaisena asia tullee pysymään suuren kanso-
jen vapahduksen viimeiseen hetkeen asti. Yhtäällä Palestiinasta, johon juutalaisen kan-
san kohtalo ja olemassaolo on kytkeytynyt, kuulemme juutalaisen massan aikaansaa-
man huudon: "Juudean vuoret kaipaavat teidän askeleitanne ja ne levittävät käsivar-
tensa teistä vielä kymmenilletuhansille". Mahtavien valtioiden puutteen, nälän ja mil-
joonatyöttömyyden aikana esittää pieni Palestiina ihmeen etsien työtä haluavia käsiä, 
ja tämä on vahvistanut uskoa profeetan sanoihin "Minä rakennan sinut uudelleen."5 

Toisaalla sitä vastoin kuulemme yli 2 miljoonan kidutetun veljen sydäntäkuohutta-
van tuskanhuudon, veljien, jotka näkevät nälkää ja odottavat ulkoapäin tulevaa myötä-
tunnon osoitusta. Näyttää siltä, että korkean kulttuurin maa on muuttunut pelottavaksi 
Gehennaksija että se haluaa hävittää satojatuhansia veljiämme, vain koska näiden van-
hemmat ovat aikoinaan olleet juutalaisia. Goethen, Nietzschen ja Schillerin kotimaas-
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sa on herätetty henkiin ikivanhat, absurdit (lyömä)aseetja heidän maanmiestensä pilk-
kaavat teot herättävät kuvotuksensekaista halveksuntaa juutalaisten parissa kautta maa-
ilman, tähän lisäävät myös Suomen juutalaiset oman protestoivan äänensä. Eipä silti, 
Hitler ei ole juutalaisen historian ensimmäinen Haman, eikä Berlin ole ensimmäinen 
Susa.6 Aina tähän astijuutalaisuudella on ollut yksi vastaus moisille ilmiöille, ja tämän 
vastauksen antaminen on aina auttanut juutalaisia elämään vihollistaan kauemmin. Se 
vastaus on yhtenäisyys. Yhtenäisyys on sellainen ase, jonka historia on legitimoinut, ja 
siksi emme koskaan saa laskea tätä asetta käsistämme. Myöskään oman "ahdusimme" 
Viipurissa ei tule olla ainoastaan kulunut fraasi, vaan nimen on vastattava sisältöä. Mei-
dän Ahdus-talomme täällä on Viipurin juutalaisen yhteisön "kansallinen koti". Valitet-
tavasti ei kuitenkaan yhteisöllinen yhteenkuuluvuus (=åhdus) ole yhtä suuri kuin Ah-
dus-rakennus. Useammin kuin kerran sitä tulee murheelliseksi ajatellessaan ihmistä. 

Eräs pääsyistä on varmaankin se, että Suomessa ei julkaista jiddisinkielistä sanoma-
lehteä eikä ylipäätänsä lehteä juutalaisille. Täällä asuu 400 perhettä, kunpa niitä olisi 
enemmän!, yli kolme minjanim-yhdistystäja yhteisöä,ja ainoa vapaa estradi näille kai-
kille on vuosittainen yleiskokous.1 Entäpä jos joku esiintymispelkoa poteva ei kykene 
tulemaan paikan päälle yleiskokoukseen, silloin hän jää täysin vaille mahdollisuutta sa-
noa sanottavansa. Lehdessä on niin yksityishenkilöillä kuin koko yhteisölläkin ainapa-
remmat mahdollisuudet mielipiteen ilmaisemiseen, joko artikkelin tai avoimen kirjeen 
muodossa. Kirjeeseen on oikeus vaatia vastausta ja näin kysymyksestä vastauksineen 
hyötyvät muutkin. Nyt antaudumme naurunalaisiksi tunnustautumalla typeriksi unek-
sijoiksi, sillä mitäpä 400:stä perheestä, kun 4/5 heistä ei, tunnetuista syistä, aio lukea 
jiddisinkielistä lehteä ?8 Me vastaamme, että vieläpä 1/5 oletettua lukijaa voi antaa mah-
dollisuuden julkaista viikottaista jiddisinkielistä lehteä. Suomen juutalaiset seurakun-
nat voitaisiin jopa velvoittaa suorittamaan avustusmaksua. Nykyistä tilannetta ei tuo-
hon voi edes verrata. Tällä hetkellä lehti voisi houkutella sitä nuorisoa, jonka tulee erää-
nä päivänä jatkaa nykyisten yhteisöjohtajien perillisinä. Toteamme vielä, että ensim-
mäinen siirto on Viipurin juutalaisyhteisöllä; Ahdus-yhdistys laatii suunnitelman, jon-
ka koko suomenjuutalainen yhteisö panee toimeen. Maailma tarkkailee Viipuria Suo-
men juutalaisuuden sydämenä. Myös Palestiinan rakennustyössä kiirehdimme parem-
min kuin Suomen muiden kaupunkien yhteisöt. Kuinka monta kertaa meillä onkaan ol-
lut tilaisuus kuulla kaupungin kunnioitetuilta yhteisöjäseniltä sydämestä asti tulevia sa-
noja: "Ahdus on meidän lapsemme, olemme hänet synnyttäneet ja (maailmalle) esitel-
leet ja kuinka me voihkimmekaan nähdessämme sen laiminlyötynä ja hylättynä". Tot-
ta, "Ahdus" on sinun laillinen lapsesi, vain että hän on jo pian 15 vuotias, eläköön!, 
mutta hän puhuu vielä tuskin sanaakaan. Viipurin juutalainen yhteisö on velvoitettu aut-
tamaan lasta kielen omaksumisessa, ja lapsi puhukoon toisille kaupungeille. 

Tämänkertainen lehden numero näyttää vielä epäsikiöltä, ja vain jos Viipurin juuta-
lainen yhteisö niin haluaa, tulee epäsikiöstä kerran kunnioitusta herättävä aikuinen, ja 
se tulee vielä tuottamaan kunniaa koko Suomen juutalaiselle väestönosalle. 

Toimitus 

2.2. Egyptin pakkosiirtolaisuus ja Saksan pakkosiirtolaisuus 

Ne ovat tuhansien vuosien päässä toisistaan. Ei ainoastaan maailman fyysinen ulko-
näkö tai yhteiskuntajärjestys ole muuttunut tunnistamattomaksi vaan myös vankku-
mattomina pidettyjä teorioita on tehty tyhjiksi. Reinin rannoilla näemme yhä kuitenkin 
sitä "ovelaksi tekeytyrnistä" mikä on syntynyt Niilin varrella. Myöskään maanpaon 
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muoto ei eroa paljonkaan senaikaisesta. Erilainen on ainoastaan motiivi. Sano(kaam-
me kuitenkin), että vihassa juutalaisia kohtaan on läsnä modernismia. Ei saksalaisella 
faraolla ole pelkoa että "Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihol-
lisiimme",9 vaan hänen motiivinaan on puhdistaa germaaninen rotu hapantaikinasta. 
Hapantaikinasta, joka on rakentanut Saksalle paljon enemmän kuin vain Pitomin ja 
Ramsesin ja joka sopii Saksaan paremmin kuin saksalaiset itse. '0 "Muistelemme sipu-
leita" sanoi Egyptin juutalainen vasta maistettuaan näännyttävääjanoa polttavassa erä-
maassa. 11 Saksan juutalainen ottaa kuitenkin omaksensa Deutschland Deutschland Uber 
allesin pärjättyään yhdenkin päivän tuossa sivistysvaltiossa. Ja lopuksi myös siitä tai-
kinasta, joka niin pelkäsi tulevansa luetuksi juutalaiseen perheeseen kuuluvaksi; ettei 
se vaan herättäisi minkäänlaista epäilystä isänmaallisesta puhtaudestaan. Ensimmäisiin, 
jotka julistivat Herzlin juutalaisten itsenäistymistä koskevia suunnitelmia vastaan kuu-
luivat kuitenkin ne saksalaiset rabbit, joille Nordau antoi onnistuneen nimen protesti-
rabbit.12 Yhä tänäkin päivänä voidaan löytää Hampurissa julkaistu Haggada sel pesah, 
jonka lauseeseen lassana habba'a birusalajim, Ensi vuonna Jerusalemissa on lisätty 
huomautus, ettei tämä ole Saksan juutalaisten toive. Saksan juutalaiset ajattelevat pääs-
seensä jo kauan sitten orjuudesta vapauteen. Luonnollisestikaan eivät kaikki 600 000 
Saksassa ole olleet tekemisissä protestin ja Haggada-merkinnän kanssa. Tokihan nä-
emme, että myös Saksassa on kehittynyt nationalistinen liike, se vain on pysynyt pie-
nen vähemmistön asiana. Ja mielenkiintoista on, että sitä pientä vähemmistöä, kuten 
juutalaislehtien kirjeenvaihtajat kertovat, ei tavata matkalla Saksasta Palestiinaan. Eräs 
toinen taho,joka ei ole ollut ollenkaan tekemisissä sionismin kanssa, on aloittanut maan-
paon Saksasta. 

Muukalainen 

2.3. Hiukan kymmentä vitsausta koskevaa filosofiaa 

Pohtiessamme tarkoin juonta kertomukseen kymmenestä vitsauksesta, huomaamme, 
ettei kertomus olekaan aivan yksiulotteinen. 13 

Kun farao oli pelästynyt toisen vitsauksen jälkeen ja julistanut vapauttavansa juuta-
laiset pian, täytyi Jumalan uhata ottaa kansansa Israel ja lähtevänsä heidän kanssaan. 
Miksi hän oli kovettanut faraon sydämen? Tapahtuman jälkeen käy ilmi, että Jumala 
oli tehnyt tämän tarkoituksella aiheuttaakseen hänelle kaikki kymmenen vitsausta. Mei-
dän tulee vain ajatella hiukan ihmisen kehitystä, jos haluamme saada vastauksen kysy-
mykseen. 

Ihmisen kehitys voidaan jakaa kahteen periodiin. Ensimmäinen periodi oli kaaoksen 
aikaa. Ihmislapsilla ei vielä silloin ollut hallitsijoita eikä tuomareita. Ihminen suhtautui 
toiseen ihmiseen kuin synnynnäiseen viholliseen. Silloin hallitsi nyrkki ja kivi tai veit-
si toimi tuomarina. V eri virtasi kuin vesi; uhreja vuodatettiin loputtomasti. Lyhyesti sa-
noen se oli "Vahva voittaa"14 -yhteisö: se, joka oli voimakkaampi jäi henkiin ja heikko 
vaipui maahan. 

Toista periodia voisi luonnehtia lain kaudeksi. Tässä vaiheessa maailmassa oli jo hal-
linto, joka sääti koko joukon lakeja pitääkseen väkijoukot suitsissa, työllistäen samal-
la laumoittain tuomareita, poliiseja ja vartijoita panemaan lakeja täytäntöön. 

Viisaamme sanovat "Mitalla, jolla te mittaatte muita, mitataan (myös) teidät". 15 Se 
tahtoo sanoa, että samoin kuin te kohtelette kanssaihmisiänne, kohtelee Jumala teitä. 
Kaaoksen aikana koko maailma oli täynnä väkivallan tekoja ja jos Jumala olisi johta-
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nut maailmaa pikkutarkasti olisi hän antanut vapauden luonnon villeille voimille. Noo-
an aikana nousi vedenpaisumus, Baabelin tornissa tapahtui sekoittuminen ja hajaannus, 
rikkiä ja tulta Sodomassaja Gomorrassa. Lyhyesti sanottuna: Jumala antoi villien ele-
menttien rehottaa määrättömästi, tuomitsematta niitä, aivan kuten ihmiset olivat käyt-
täytyneet toisiaan kohtaan. 

Myöhemmin, kun ihmiset olivat istuttaneet lain valtaistuimelle ja ihmistuomarit oli-
vat saattaneet voimaan julmia juridisia asetuksia, kuten elämä elämästä, niin varsinais-
ten käytännön järjestelyjen jälkeen myös Jumala otti käyttöön saman mittakepin omas-
sa käyttäytymisessään ihmislapsia kohtaan. Farao oli kylpenyt juutalaisten veressä; siis-
pä häntä rangaistaisiin veren vitsauksena. Egyptiläiset olivat heittäneet juutalaislapsia 
virtaan; he itse tulisivat hukkumaan mereen. Jokainen Egyptiä iskenyt vitsaus oli palk-
ka ansion mukaan, maksu hallitsevan lain periaatteen mukaisesti. 

Juutalaisia vastaan tekemistään tyrannimaisista teoista ansaitsi ilkiömäinen farao täy-
sin oikeutetusti ne kymmenen vitsaus ta ja ne hänelle todellakin [ ? ] tuomittiin. Hän oli 
arvellut että kaikki sujuisi hyvin, mutta saatuaan selville vitsausten syyn hän kävi peh-
meäksi kuin turkki ja alkoi huutaa: "Kuunnelkaa, päästän teidät menemään!" Jumala 
kuitenkin vastasi hänelle: "Ei farao, pantakoon tuomio täytäntöön", ja kun häntä oli lyö-
ty, niinkuin kirjoitettu on, tuli Mooses, opettajamme, ja johdatti Israelin kansan 'Erets 
Isra'elin. 

Samuel G . 

2.4. Ajatuksia uskonnosta 

Juutalainen usko on rakentunut kahden pääopin varaan. Ensimmäinen oppi on usko 
yhteen Jumalaan ja toinen - parempaan tulevaisuuteen. Tässä on juutalaisen uskon pe-
rusta. Meidän tulee kuitenkin tietää, että heprean sana 'emuna, joka tavallisesti kään-
netään "usko", tarkoittaa paljon enemmän kuin vain uskoa. "Emuna tarkoittaa lujuut-
ta, kestävyyttä, rehellisyyttä, [?], ja se palkitsee varmuudella. 

Toisissa uskonnoissa on julistettu, että tarvitsee vain uskoa: "Jos uskot, annetaan si-
nulle sinun syntisi anteeksi ja sinä tulet siunatuksi". Juutalaisessa Toorassa ei käsketä 
uskomaan. Toorassa sanotaan ainoastaan - "Sinun tulee tuntea Jumalasi". Tarvitsee 
vain opiskella sekä tarkkailla elämää ja maailmaa, jotta vakuuttuisi Jumalan olemassa-
olosta. 

Kun profeetta sanoo: "Vanhurskas on elävä uskostansa", hän ei tarkoita sellaista us-
koa mikä vain lausutaan ääneen. '6 Hän tarkoittaa uskoa, joka virtaa kuin lähde sielun 
syvyydestä. Se ei ole sokeaa uskoa, vaan uskoa, joka on sidoksissa lujaan vakaumuk-
seen, täydelliseen luottamukseen, puhtaaseen omaantuntoon ja toiveikkuuteen. 

Koska ensimmäinen oppi on usko Jumalaan, meidän tulee tietää mitä Jumala meiltä 
oikein vaatii. Mitä varten meidän pitäisi uskoa Jumalaan? Kun tutkiskelemme juuta-
laista Tooraa huomaamme, että Jumala edellyttää ihmiseltä ensinnäkin määrätynlaista 
käyttäytymistä henkilökohtaisen elämän tasolla ja toiseksi määrätynlaista käyttäyty-
mistä ja asennoitumista kanssaihmisiä kohtaan. 

Siitä mikä kuuluu meidän henkilökohtaiseen elämäämme on Toora sanonut: "Olkaa 
pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä." 17 - Tämä tarkoittaa, että meidän 
tulee elää moraalisesti puhdasta elämää. Se ei tarkoita sitä, että ihmisen tulisi vetäytyä 
maailmasta. Meidän Tooramme sanoo: "Elämän Toora". - Tämä ei ole oppia askee-
sista, vaan käytännöllistä oppia elämästä kuten, että ihmisen tulisi nauttia elämästä an-
tautumatta kuitenkaan intohimojen, negatiivisten halujen valtaan. 
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Toora opettaa meille, että ihmisen tulee hallita halujaan, sillä pahinta orjuutta on se 
jos ihminen jää pahojen taipumustensa orjaksi. Ja Toora opettaa edelleen, että ihmisen 
tulee kehittää itselleen vahva ja vapaa henki itsehillinnällä. Itsehillintä voi pitää kuris-
sa ja taistella hämääviä ja kavalia kiusauksia vastaan, ja ihminen voi kehittää sitä it-
sessään totutellen ja vakaasti päättäen elää tiettyjen moraalisten periaatteiden mukai-
sesti. Spinoza sanoo: "Kun ihminen on totuttanut itsensä tekemään kaikki asiat oikean 
ymmärryksen ja moraalisen opin mukaisesti, on hänellä yhä enemmän mahdollisuuk-
sia taistella taipumuksiaan vastaan. Hän voi vahvistaa itseään tunteittensa vaikutuksel-
la ja silloin hän on todellakin vapaa ihminen."" 

On kahdenlaista vapautta: ulkoista, ruumiillista vapautta ja sisäistä, sielullista va-
pautta. Toiset ihmiset ottavat kaiken irti ulkoisesta vapaudestaan, mutta heidän sisäi-
nen elämänsä, heidän henkensä on täysin orjuutettu. On myös ihmisiä, jotka ovat suu-
resti rajoittuneita ulkoisessa elämässään, mutta joiden sisäinen elämä, henki on täydel-
lisen vapaa. 

Tässä suhteessa juutalainen toimii todistajana. Diasporassa ollessaan, kun hänellä ei 
ole ollut ulkoista vapautta, on hän itsessään kehittänyt ja vahvistanut henkistä vapaut-
taan melko korkealle tasolle ja tämä on ollut hänen vahva aseensa pitkällä maanpaon 
tiellä kaikkia sortajiansa ja vainoajiansa vastaan. Se on antanut hänelle voimaa ja roh-
keutta riippua kiinni olemassaolostaan vaikeina ja katkerinakin aikoina. 

Tästä syystä juhlii galut-juutalainen suurella loistolla ja täydellä innostuksella pää-
siäisjuhlaa, vapautumisen juhlaa. V aikka(kin) synkeässä maanpaossa, niin kuitenkin 
täydellisesti tiedostaen, että hän on oman sisäisen "rninänsä" hallitsija, että hänen hen-
kensä, hänen sielunsa ovat vapaita eivätkä ole joutuneet nujerretuiksi vahvimpienkaan 
kansojen toimesta. Tämä antaa hänelle vakaumuksen uskoa ehdottomalla varmuudella 
parempaan tulevaisuuteen. 

2.5. Ei mikään legenda 

EI MIKÄÄN LEGENDA 

Vuosia sitten tällä alueella, 
ei kaukana sillasta, 
asui eräs vanha juutalainen. 
Hän oli yksinkertainen sielu, 
rahvaasta polveutunut, 

ei mikään oppinut mies, 
pelkäsi vain Jumalaa. 
Hän rukoili paljon 
tosin horjuvalla heprealla, 
hänellä oli Pentateukki 
varustettuna täydellisellä komrnentaarilla 
ja hän etsi selvää tulkintaa 
sivun alareunan jiddisinkielisestä 
käännöksestä. 

Perjantaisin ja lauantaiöisin 
hän luki kiddusin ja suoritti havdalan. 
Luki Pentateukin viikkojakson 
ja meni suoraan synagogaan. 
Qedusan aikaan ei miljoonastakaan 
hän voinut liikahtaa 
kuin salissa olisi 
seissyt kenraali. 

Sapattina hän nukkui aterian jälkeen; 
ei puuttunut kugel-puuroa 
oli myös lihaa ja kalaa 
vanhojen tapojen mukaisesti. 
Lyhyesti sanoen: hurskas juutalainen, 
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lausui kesällä Pirqe avot-traktaatin 
'Ylistä (Herraa), minun sieluni' 19 

kun kuuluukin 
ja hän myös noudatti paastoa. 
Vaimo oli hurskas, 
huolehti ruoan uskonnollisesta 
puhtaudesta: 
hän ei pannut lihaa (suoraan) pataan 
vaan sitä ennen suolasi sen 
ja käänteli sitä. 
Hän siunasi sapattikynttilät ajallaan 
eikä ommellut kuukauden ensi päivänä 
hän päätti sapatinlausuen 'AbrahaminJu-
mala' 
ja lausui valittaen thina-rukouksen. 

Sapatteina ja juhlapäivinä 
oli sukulaisilla tapana tulla. 
Tarjottiin teetä 
ja mies kertoi tarinaa: 

'Tuhansien virtojen maassa 
jolle tuskin on vertaa 
metsineen, suurine kallioineen 
pitkine vaaleine kesäöineen. 
Tuhansien virtojen maassa 
ei ollut jälkeäkään, 
joskus vuosia takaperin 
juutalaisista veljistämme. 

Vanhalta isoisältäni 
olivat Ruotsin kuninkaat 
varanneet itselleen 
Imatran maan. 
Ja aivan alkaen 
tuosta kulttuuri-ihmisten ajasta 
ovat pysyneet voimasa lait, 
jotka eivät salli yhdenkään juutalaisen 

asettua tänne asumaan.' 

'Ja kuinka Te tulitte tänne?' 
ihmetteli joku paikalla olijoista. 
Vanhus puhui edelleen 
ja kertoili laveasti: 

'Kun olin lapsi 
jo kokonaista 11 vuotias 
seisoin (kerran) kadulla ällistyneenä. 
Silloin minut sieppasi eräs juutalainen 
mies. 
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Vaikka huusin kaikin voimin 
se ei kuitenkaan haitannut tuota konnaa, 
vaan hän kantoi minut pois 
sinne missä kaupunki päättyy. 
80 ruplaa käteistä 
hän sai minusta 
luovuttaessaan minut 
poliisin huostaan. 

Kuljin kautta tuskien 
en enää nähnyt vanhempiani. 
Olen kärsinyt Jobin onnettomuudet: 
minun pitäisi palvoa epäjumalia. 

Olen polvistunut hemeiden päälle 
sopimattomaan lauluun, 
en kuitenkaan laulanut 
kun minua pakotettiin. 
Minut ahdettiin täyteen silakkaa, 
vettä eivät antaneet tilkkaakaan, 
savi keskusteli ritarien/keppien kanssa 
ja minun täytyi suudella ristiä. 

Sormiani puristettiin 
pidettiin päiviä nälässä, 
olin kahden vaiheilla 
pitäisikö minun tappaa sika. 
Ja (niin) palvelin vuosikausia 
Nikolai Ensimmäistä, 
omistaen helvetin 
( =helvetillisissä oloissa), 
mutta luopumatta uskostani. 

Vanhan Nikolain 
sotilasviranomaiset 
antoivat asetukset 
maahan asumaan asettumisesta. 
Tosin ainoastaan kaupunkiin! 
määrasi käsky, 
muulla alueella 
oli juutalaisen kiellettyä asua. 
Eikä hän saanut käydä kauppaa 
ei rusinoilla, manteleilla, 
pippurilla eikä suolalla, 
millä hän vain halusi - kaikella. 
Ainoastaan kuin kulkukauppias 
sai hän kantaa myytäväänsä: 
tulitikkuja puntin 
tai vanhaa säkkiä. 



Hersz Frydbergln kirjoittaman Ahdus-lehdessä lmhtik1111ssa 1933 julkaistun jiddi!inkielisen ru-
non kahdeksa11 ensimmli.istä säkeistöä. 
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Jos joku juutalainen sattui 
ajamaan markkinoille 
ja nänet napattiin kiinni itse teossa, 
karkotettiin hänet maasta.' 

'Suokaa hetkeksi anteeksi, sillä 
minulla on vielä yksi kysymys' 
keskeyttää joku hänen puheensa 
nurkasta käsin: 

'Tiedetäänkö mikä kaupunki 
sai esikoisoikeuden? 
Onko olemassa dokumentteja 
ensimmäisistä ajoista?' 
'Tietoa ei ole edes 
juutalaisilla seurakunnilla. 
Ei ole säilynyttä arkistoa 
ei kirjoitettua pöytäkirjaa. 
On olemassa vain legenda, 
että Haminan kaupungin 
piti lausua tervehdys 
ensimmäisille perheille. 

Myöskään ei minun henkilöstäni 
ala täkäläinen juutalaisasutus: 
minä jo löysin synagogan, 
jossa oli jopa miqve-allas 
ja jo toisen kalmiston. 
Siellä lepäävät jo Kalman, herraZalman, 
suurista suvuista polveutuvia 
juutalaisia; 
eräässäkin on varmaan 

rabbiksi vihitty. 

(On) jo vanhaksi tulleita 
jotka eivät ole sotineet kenenkään 
kanssa; 
rehellisiä, vaiteliaita ihmisiä, 
jopa ei-juutalaisten kunnioittamia. 
Perjantaisin vasta illan tullen 
lopetetaan liiketoimet. 

Eivät luovuta pikkurahalla 
tyystin äidinkieltä(än) 
kuten te näette ja tiedätte 
tämän päivän älykköjen parissa 
(tehtävän). 
Kokonaan toiset kasvot 
on myöhemmällä sukupolvella: 
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Mitä juutalainen Toora minulle kuuluu? 
Euroopalle kuuluu esikoisoikeus ... 
juutalaisten nerojen teoksille 
ei löydy enää ostajia. 
Prokrusteen vuoteeseen ollaan valmiita 
panemaan koko kansallinen pääoma. 
Rikas juutalainen perinne 
koostuu haftara-kappaleen laulamisesta. 
Poika, lue haftaraa, 
bar mitsva-päivään asti 
laula oikein hyvin kaikki merkit 
sen jälkeen sano ......... seis ! 
Mitä sinä enää tarvitset? 
Kyllä se nyt jo riittää. 

Saman (nuoren) sukupolven aikana 
esiintyy silloin tällöin 
juutalaisia ei-juutalaisiin sekoittavia 
häitä ja kihlajaisia.' 
Näin kertoo tuo mies 
suuresta erosta 
entisaikojen ja nykypäivän välillä 
ja hän lähestulkoon itkee. 

'Katsohan! Tähdet loistavat jo' 
lausahtaa vaimo 
'niin pitkä tarina, rakkaani 
jätä se toistaiseksi'. 
Ja niin ei saattanut loppuun 
tämä mies tuota kertomusta, 
mitä myöhemmin tapahtui 
sitä ei hän enää nähnyt. 

Vuosia tämän jälkeen 
keskellä viikkoa 
laskeutuu junasta 
tärkeä mies. 

Koko kaupunki hälisee: 
Keren Hajesodin edustaja, 
vastaanotto seurakunnassa, 
sinne saapuvat jopa lapset. 
Yhteisön puheenjohtaja toivottaa 
tervetulleeksi 
vieraan Palestiinasta, 
sitten vieras nousee istuimeltaan 
ja ryhtyy puhumaan. 



Hän puhuu ja osoittaa 
viisaasti ja sielukkaasti, 
että Keren Hajesod 
on pyhä käsky. 
Voimallisesti 
hän osoittaa, 
että Palestiinasta on tuleva 
juutalainen valtio. 

Tyytyväisiä ovat 
Suomen juutalaiset, 
pannaan rahaa menemään 
sillä maailma kuohuu. 

2.6. Pikku-uutisia 

Noin Keren Hajesod 
käänsi pyörän 
(= sai kurssin kääntymään) 
ja herätti ymmärryksen 
juutalaisissa kansaa ja maata kohtaan. 

Viipurin halusim-ryhmän parissa käydään kaksi kertaa viikossa toverillista keskus-
telua historiasta, kirjallisuudesta, sionistisesta liikkeestä jne. Ryhmä on myös aloitta-
nut hepreankielen kursseja. Jäseniksi hyväksytään jokainen nuori täysin maksutta. 

* * * 
Ajan puutteen takia juutalaisen Ahdus-yhdistyksen johtokunta on päättänyt peruut-

taa illanvieton, joka olisi pitänyt järjestää pesah-juhlan seitsemäntenä, päivä sattuu ole-
maan runoilija J.L.Peretzin kuudestoistajorzajt. 

* * * 
Herra Nahum Maslovatin erittäin menestyksekkäät ja kuulijoiden mielenkiintoa he-

rättävät esitelmät jatkuvat sunnuntaisin klo 12-13.00. Kaikki tähänastiset luennot ovat 
olleet Laulujen laulun teemoista. 

2. 7. Haluts20
- ja sionistinen liike Suomen juutalaisnuorison parissa 

Suomessa yleensä ja Viipurissa erityisesti on viime aikoina nuorison keskuudessa vi-
rinnyt haluts- ja sionistinen liike. Juutalainen nuoriso Suomessa huomaa, että heidän on 
hetki hetkeltä vaikeampi käsittää mikä onkaan maan talouselämän tila. Älymystöllä on 
suuria suuria vaikeuksia, kun se haluaa korkeakoulusta valmistuttuaan sopeutua maan 
elämään; kilpailu on kovaa. Ei-juutalainen intellektuelli ei kohtaa erityisen ilahtunee-
na akateemista juutalaista, joka haluaa astua virkaan vapaassa ammatissa. Sitäkin vai-
keampaa on akateemisen juutalaisen sovittaa itsensä valtion virkamieheksi. Suomella 
on runsaasti omaa älymystöä ja siksi juutalaisille on tilaa vain vähän. Asema ei ole hel-
pompi juutalaisten sillä osalla, jolla ei ole akateemista koulutusta. Toimialalla, millä 
valtaosa juutalaisista itsensä työllistää, valmisvaatealalla, menee päivä päivältä huo-
nommin ja se liukuu pikkuhiljaa suomalaisten käsiin. Juutalaiset yrittävät mukautua 
produktiivisempiin ammatteihin, kuten tekniikkaan, käsityöläisammatteihin jne, mutta 
se ei ole helppoa; kaikki virat on täytetty ja uusia vieraita kilpailijoita ei hyväksytä, eri-
tyisesti nyt lama-aikana. 
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Samaan aikaan liikkuu huhuja, että Palestiinassa on työtä tarjolla ahkerille ihmisille 
eikä siellä ole työttömyyttä. Juutalaiset nuoret alkavat harkita vakavasti Palestiinaan 
lähtemistä ja tulevaisuuden rakentamista omassa kodissa. Täytyy siis tehdä valmiste-
luja Palestiinaa varten. Helsingissä on hepreankerho, jonka parissa nuoriso kokoontuu 
joka sunnuntai; siellä pidetään yllä intoa hepreaa kohtaan, keskustellaan, lauletaan Pa-
lestiina-lauluja,ja näin nuoretrakastuvat enemmän hepreankieleen. Nuorisojärjestö "Hat-
hija", joka on nykyisin puhtaasti sionistinen, järjestää eloisaa ja mielenkiintoista puu-
haa sionistisessa hengessä; siellä luetaan innostuneesti kaikkea Palestiinaa koskevaa, 
juutalaista historiaa, ja näin nuoret viehättyvät yhä enemmän tähän työhön. 

Myös Viipuriin on perustettu nuorten halus-ryhrnä, joka on kiinnostunut työskente-
lemään Palestiinan hyväksi. 'Agudat Zion tukee tätä ryhmää kaikin mahdollisin kei-
noin. Se on mm. järjestänyt sille heprean kursseja. Kaksi kertaa viikossa pidetään joh-
dettuja keskusteluja juutalaisten historiasta ja sionistisesta liikkeestä, elämästä Pales-
tiinassa ja halusimien työstä. Vanhemman sukupolven keskuudessa ei meillä Viipuris-
sa ole kovin monia kulttuuri-ihmisiä, ja akateeminen nuoriso pitäytyy toistaiseksi pas-
siivisena tätä työtä kohtaan ja pysyttelee etäämpänä. Suuri kiinnostus nuorison parissa 
on johtanut siihen tosiasiaan, että tänä vuonna on Suomi ensimmäistä kertaa lähettänyt 
omia pioneerejaan Palestiinaan. Suomessa ei kuitenkaan nuorisoa ole valmennettu ideo-
logisessa ja produktiivisessa mielessä. Vastedes Suomi lähettää pioneereiksi paremmin 
valmistautuneita nuoria, jotta he sopeutuisivat nopeammin elämään Palestiinassa ja et-
teivät he, taivas varjelkoon, kävisi rasitteeksi maalle, eivätkä pettyisi. Palestiinassa täy-
tyy työskennellä raskaasti ja tuotteliaasti. 

Nyt tänne ajatellaan perustaa Hakhsara nuorille, jotka ovat kiinnostuneita Palestii-
nasta ja aikovat ennemmin tai myöhemmin matkustaa sinne. 21 On muodostettu Hakhsara-
komissio, joka huolehtii siitä, että nuorisomme saisi mahdollisuuden viettää kesän maa-
taloutta harjoitellen. On aiottu vuokrata oma maatila, millä nuoret voisivat työskennel-
lä yhdessä ja paneutua vapaa-aikoinaan kulttuuriasioihin. Nuoret toivovat, että juuta-
laiset seurakunnat auttavat heitä rahallisesti ja auttavat toteuttamaan suunnitelman, jol-
la on suurta merkitystä juutalaisnuorille. - Sekä Helsinkiin että Viipuriin on perustettu 
partiojärjestö, joka paneutuu myöskin kulttuurityöhön. - Viipurilaiselle varhaisnuori-
solle tehdään tutuksi palestiinalaista elämänmuotoa. On hyvin tärkeätä, että akateemi-
nen nuoriso tukee Viipurin juutalaista partioliikettä, ottaa osaaja auttaa kehittämään si-
tä, jotta sen työ olisi eteenpäin vievää ja että lapset kiinnostuisivat siitä yhä enemmän. 

2.8. Kotipuolen uutisia 

Keren Hajesod tekee työtä Viipurissa. 23 

Jakob Bassin 
Viipurin 'Agudat Zionin puheenjohtaja.22 

Viipurin seurakunta on jatkuvasti avustanut Palestiinan rakennustyötä maksusuori-
tuksillaan Keren Hajesodin hyväksi. Näitä maksuja ei tässä ole laskettu kuitenkaan eri-
tyisesti sionistisiksi, vaan pikemminkin kaikkia juutalaisia koskevaksi työksi, jossa jo-
kaisella juutalaisella on osuutena. Kuluneena keväänä Keren Hajesod -delegaatin vie-
raillessa Viipurissa on maksuja suoritettu, jopa tietyllä menestyksellä, myös seurakun-
taneuvoston kautta , Agudat Zionin myötävaikutuksella. Delegaatin poislähdön jälkeen, 
kun työn tulos kokonaisuudessaan luovutettiin seurakuntaneuvoston käsiin, kävi ilmi, 
että työ valitettavasti oli erittäin laiminlyöden tehtyä; kirjanpito oli keskeneräistä ja 
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avustussummia oli keräämättä. Uusi seurakuntaneuvosto Keren Hajesodin rinnalla, 
Moses Kaplan ja Moses Rosenberg etunenässä, on asettanut itselleen ensimmäiseksi 
tärkeäksi työksi Keren Hajesod -työn uudistamisen. Kunnioitettavan perusteellisesti he 
ovat useana perättäisenä päivänä ottaneet niskoilleen valtuudet kerätä kaupungista van-
hat velat ja luoda uusi maksujärjestelmä. Jokainen seurakunnan jäsen saa uuden tilai-
suuden täyttää velvollisuutensa juutalaista kansaa kohtaan. Uusi seurakuntaneuvosto 
suorittaa samalla erittäin tärkeää tehtävää saattaessaan kuntoon tähän saakka laimin-
lyödyn Keren Hajesodin kirjanpidon. Piakkoin julkaistaan lista, jolta jokainen lahjoit-
taja voi selkeästi nähdä, kuinka suurella summalla hän on kahdentoista vuoden aikana 
avustanut pyhää Palestiinan rakennustyötä. 

Kiitokset teille! 

2.9. Viipurin juutalainen urheiluseura Kadur 

valmistautuu vapunaaton peliin. Olisi hyvin suotavaa, ettei Kadur esiintymisissään 
etsisi vain materiaalisia ansioita. Pääasian tulisi olla, että Kadur ponnistelee sisällyt-
tääkseen työhönsä nationalistista sisältöä, samaan malliin kuin juutalaiset urheiluseurat 
tekevät kautta koko maailman. Helpottaakseen työtään tulee Kadurin solmia suhteita 
muihin juutalaisiin urheiluseuroihin, jotka hyvin mielellään lähettäisivät erilaista alaa 
koskevaa kirjallisuutta. 

2.10. Historiallinen päivä 

Torstaina 13.4. avattiin Helsingissä konferenssi Suomen juutalaisten seurakuntien yh-
distämiseksi. Viipurista oli delegoitu seurakunnan puheenjohtaja, herra Moses Kaplan, 
ja seurakunnan sihteeri, herra Abraham Wainer.24 

Ajatus yhdistymisestä ei ole mikään uusi. Sen alkuperä on yhteydessä henkilöön, jo-
ka on päättänyt ei kovinkaan iloisen elämänvaiheensa Suomessa. On turhaa todistella 
yhdistymisen tarvetta. Riittää kun sanoo, että juutalainen väestönosa joka lasketaan koh-
ta, kunpa heitä olisi enemmän, kahtena tuhantena henkenä eivät pysty osoittamaan (tän-
ne) ilmestymisensä ensimmäistä vuotta. Sen juutalaisen historijoitsijan, joka haluaa si-
sällyttää Suomen juutalaiset yleiseen historiaan täytyy kuitenkin tietää mistä etsiä his-
toriallisia dokumentteja. Ei ole epäilystäkään, etteikö yhdistyksen puute vaikeuttaisi 
työtä suuresti. On olemassa varsin vaikeita kysymyksiä, jotka todellakin liittyvät Suo-
men juutalaisten olemassaoloon, niistä vain ei ehkä tähän asti ole voinut ottaa selvää. 
Yhdistys löytäisi varmasti oman tiensä, varsinkin jos otetaan huomioon nykyinen ajan-
henki ja henkilö, joka tulee olemaan yhdistyksen johdossa. Helsingissä on pidetty his-
toriallinen konferenssi jo vuonna 1906. 25 Vuoden 1933 konferenssi on epäilyksettä suu-
ri historiallinen päivä Suomen juutalaisille. 

Viipurin Juutalaisen Seurakunnan nimissä voimme toivottaa kaikille delegoiduille 
onnea ja menestystä kaikissa heidän yrityksissään. 

2.11. Iloinen tervehdys Palestiinasta! 

Helsingin 'Agudat Zionin puheenjohtaja on palannut lentomatkaltaan Palestiinaan, 
jossa hän oleskeli joitakin viikkoja.26 Herra Moses Skurnik tulee kertomaan vaikutel-
mistaan pitämällä esitelmän ja näyttämällä sekalaisia kuvia. Herra Moses Skurnik kut-
sutaan myös Viipuriin 'Agudat Zionin toimesta, jotta hän tutustuttaisi täkäläisen juuta-
laisyhteisön vaikutelmiinsa. 
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2.12. Sekalaisia pikku-uutisia ja ilmoituksia 

Sydämellisen kiitoksen 
osoittavat rouva ja A.W ainer Viipurin juutalaiselle nuorisoyhdistys Ha-sairille, juu-

talaiselle urheiluseura Kadurille ja "Naisvoimistelijat" - seuralle heidän sähkeistään ja 
onnentoivotuksistaan hääpäivänämme. 

* * * 
Naisvoimistelijoiden seura 
pitää harjoitukset kaksi kertaa viikossa. Sunnuntaiaamupäivisin klo 11-12 ja keski-

viikkoiltaisin klo 8-9. Uusia jäseniä otetaan. Jäsenmaksu on seitsemän markkaa kuu-
kaudessa. 

* * * 
Huutavan ääni erämaassa!27 

Heti sen jälkeen kun Ahduksen johtokunta oli päättänyt julkaista lehden koenume-
ron, käännyimme kirjeitse jokaisen kaupungissa olevan yhdistyksen ja seuran samoin 
kuin myös yksityishenkilöiden puoleen pyytäen lähettämään meille materiaalia ja ar-
tikkeleita julkaistavaksi. Valitettavasti meidän täytyy todeta, että lukuunottamatta' Agu-
dat Zionia ei kukaan muu ole katsonut tarpeelliseksi vastata. Johtuuko tämä välinpitä-
mättömyydestä vaiko vähäisestä ymmärtämyksestä yhteisötyötä kohtaan? Kenen sit-
ten, jos ei yhteisön, tulee ymmärtää lehden julkaisemisen tärkeys tässä maassa? -Toi-
vokaamme, että toiseen numeroon mennessä tämä virhe korjautuu. 

*** 
Tähteeksijääneet matsat 
Annamme tiedoksi, että tänä vuonna on Viipurissa tähteeksi jäänyt 2~

8
kg matsa-lei-

piä. Tämän johdosta meidän täytyy sietää suurehko annos matsajauhoa. 

* * * 
2.13. Meidän tiemme 

Jos haluamme muodostaa itsellemme kuvan siitä miltä Viipurin juutalaisen nuorison 
aktiviteetit näyttävät, riittää jos tarkkailemme nuorisoyhdistys "Hatsairia ",joka on niin 
kovin vieraantunut juutalaisesta kulttuurista, nationalismista ja sionismista. Se pieni osa 
viipurilaisnuorista, joka ei enää ole voinut sietää tilannetta, organisoitui, kuten kaikki 
tietävät, joitakin kuukausia takaperin tullakseen tielle, joka lähentää heitä juutalaiseen 
kansaan. Se ryhmä perehtyy juutalaiseen historiaan, sionisrniin ja haluts -liikkeeseen. 
On myös velvollisuus opiskella hepreaa, tulevaisuutemme kieltä. Valitettavasti ryhmän 
muodostaa ainoastaan 1/5 Viipurin juutalaisista nuorista; 4/5 kulkee yhä vieraan kult-
tuurin tiellä ja uskoo sen tien olevan oikean. 

On ollut aikoja, jolloin juutalainen ei uskonut vieraaseen kulttuuriin vaan kantoi par-
taa ja kaftaania. Silloin nuoret luulivat, että meitä vihattiin koska emme olleet koulu-
tettuja, ja siksi me innostuimme kouluttautumaan, innostuimme virtaamaan yliopistoi-
hin. On tullut täysin juutalaisia lakimiehiä, lääkäreitä ja professoreja. Mutta onko se 
auttanut? Ei! Viha on sittemmin vain lisääntynyt. Ja vuosina 1880-81 puhkesi Venä-
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jällä kauhistuttavia pogromeja ja joukko juutalaisia opiskelijoita, Biluim (sanoista: b_eit 
jacakov lekhu ye-nelkha)29 , pakeni Palestiinaan ja perusti sinne ensimmäiset juutalai-
set siirtokunnat. Tästä huomaamme, että meitä vihataan, olemmepa me sitten koulutet-
tuja tai emme. Hylätessämme vanhan juutalaisen kulttuurin rikomme tulevaisuuden su-
kupolvia vastaan. Me emme saa hylätä työtä, jonka sionismi ja pioneerit ovat aloitta-
neet voittaakseen takaisin isänmaamme ja vanhan kielemme. Juutalaisen nuorison täy-
tyy päätellä, etteivät he voi kotiutua vieraaseen kulttuuriin aivan samoin kuin trooppi-
nen kukka ei voi kukkia Pohjolassa. Ja vaikka he itse tuntisivatkin sopeutuneensa hy-
vin, eivät muut kansat sitä halua. Vain yksi tie on siis olemassa juutalaisille nuorille, ja 
se on tie takaisin kohti juutalaista kansaa. 

L. Kaplun 

2.14. Hilpeä seurue 

on liikkeellä ronskisti pilaillen 
ilman armoa ketään kohtaan. 
Tämän (lehden) kokoonsaattoi ja 
hektografille luovutti 
yksi (toimituksen) neljästä pojasta. 

2.15. Vetoomus (Ilmoitus}3o 

Kunnioitetut johtokunnan jäsenet, sihteerit, 
synagoganesimiehet, jumalanpalvelusten toimeenpanijat, ja muut kuulijat, 
te kaikki vapaaehtoiset soturit: 
seurakuntakokous on antanut teille mandaatin.31 

Te asutte kultaisessa maassa,32 

olette (myös) hampaattomia, 
(sillä) ei ole mitään juutalaista lehteä, ei kirjallisuutta, 
jossa esittäisitte karikatyyriä, 
ja joka kirjoittaisi silloin tällöin vitsin 
huipulla seisovista ihmisistä. 
Tämä tekee teistä hiukan löysiä, 
ja te alatte paisua ylpeydestä. 
Ymmärtänette itsekin, 
että se on - ei vain ei-kaunista, 
vaan (jopa) häpeällistä ja noloa, 
että te ette kirjoita lehteä. 
Vastakohdan tarjoaa Argentina, 
missä ministerien ja valtiopäivämiesten 
ivaamiseen ja naurunalaiseksi saattamiseen 
yllyttävät lehdet on kielletty. 
Ketä silloin voi loukata? 
Sehän päinvastoin vain lisää mainetta: 
sitä kasvaa suureksi kuin Haman! 
Ja älkäämme pettäkö itseämme, 
johtokunnan jäsenet, synagoganesimiehet, sihteerit, 
ette te vielä ole niin suuresti kunnioitettuja 
- niinkuin joku ministeri. 
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Ja mitä varten olisi kiellettyä 
kirjoittaa teidän heikkouksistanne? 
Jo riittävät todistelut! Minä ilmoitan teille: 
Teillä tulee olemaan kunnia 
vallata meille ( oma) alue, 
kuin ensimmäisen luokan ihmisillä. 

2.16. Pesah-anekdootteja 
Seurakuntaneuvosto ottaa seder-vadin käteensä ja sanoo: 
"Tämä on kurjuuden leipää" 
Se on tämä kurja budjetti, 
jota on hypistelty ja tasoiteltu, 
työstetty päivin ja öin 
ja supistettu [?] tuhansilla. 
"Kaikki nälkiintyneet tulkoot syömään", 
köyhällä tulee olla järkeä ... 
Tänä vuonna olemme täällä - tänään meillä on sananvaltaa, 
vaan tulevana vuonna - kukapa tietää ?33 

Miten eroaa ?34 

Miten vanha yhteisötoimikunta eroaa 
uudesta Ahdus-toimikunnasta? 

* * * 

Vanhassa yhteisötoimikunnassa istui akateemikoita 
ja uudessa Ahdus-toimikunnassa istuu taiteilijoita. 

* * * 
Ja tämä, joka on seissyt. 
Eräs tunnettu vanhan toimikunnan jäsen nostaa lasin, 
osoittaa nykyistä seurakunnan puheenjohtajaa 
ja sanoo: "Ja tämä, joka on seissyt kunnes ... 
mutta pyhä, olkoon hän siunattu, pelastaa meidät 
heidän käsistään ... " 35 

* * * 
Kymmenestä vitsauksesta. 

Hilpeä seurue 

"Dam" - sanoo sionisti, kun häneltä tullaan karhuamaan rahaa Keren Hajesodille. 
"Hosekh" - sanoo kauppamies, kun hänen täytyy maksaa vekseli. 36 

Muille vitsauksille meillä ei ole tilaa. 

* * * 
Kuka tietää, mitä yksi tarkoittaa? Koser kana maksaa yhtä markkaa enemmän. 
Kuka tietää, mitä kaksi tarkoittaa? Kaksi oppilasta lintsasi heprean kurssilta. 
Kuka tietää, mitä kolme tarkoittaa? Kolme tuntia täytyy kirjastossa odotella kirjaa. 
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Kuka tietää, mitä neljä tarkoittaa? Neljä naista saapuu Wizon37 illanviettoon. 
Kuka tietää, mitä viisi tarkoittaa? Tiedämme vielä yhtä ja toista, mutta emme us-
kalla kertoa kaikkea. 38 

* * * 
Kuka laskee sfira:n? 39 

- Ahdus laskee kuinka monta jäsentä tulee vielä tänä vuonna eroamaan. 
-' Agudat Zion laskee kihlautuneet, naimisiin menneet, ja ympärileikatut. 
- Kadur laskee partansa ajelleet. 
- Rouvainyhdistys laskee yhteen täysi-ikäset. 
- "Ha-tsairilla" ei ole mitään mitä laskea. 

* * * 
Ilmoituksia: 

- Pääsiäiseksi sopivaa Karmel-viiniä ei ole saatavissa Suomessa. 
40 

- Vakuutusyhtiö Kaleva teki tiettäväksi, ettei se aio kantaa minkäänlaista vastuuta 
hapanleivistä, jotka juutalaiset polttivat pesah-aattona. 

2.17. Ahdus-lehden takakansi 

Auttakaa julkaisemaan jiddisinkielistä lehteä Suomessa! 
Juutalainen lehti yhdistää Suomen juutalaiset yhteisöt! 
Juutalainen lehti herättelee juutalaista elämää juutalaisessa nuorisossa! 
Juutalainen lehti opettaa juutalaista nuorisoa juutalaisen elämän tapoihin! 
Juutalainen lehti on välttämättömyys jokaiselle juutalaiselle kodille! 
Juutalainen lehti kertoo juutalaisia tarinoita! 
Juutalainen lehti puhuu juutalaisesta kirjallisuudesta! 
Juutalainen lehti kertoo juutalaisista viisaista! 
Juutalainen on velvollinen tukemaan juutalaista lehteä! 
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