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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani aihe on inkerinsuomalaisen karkotetun suvun muistot ja aikalaisten mietteet vuosina 1931 - 1935 tapahtuneista karkotuksista
Neuvostoliitossa, karkotuksen elävät merkitykset ja suvunjäsenten kertoma myyttinen historia menneestä Inkerinmaasta, karkotuksesta ja
"paluusta". Kuvailen sukuhistoriaa, karkotuksen arkea, kuinka karkotus muovasi suvun muistia, käsitystä historiasta ja rajaa, joka vedettiin
"meidän" ja "heidän" välille. Vertailen kahta karkotettua sukupolvea toisiinsa.
Tutkimuskohteenani on Inkerinmaalta Kelton pitäjästä Leningradin kupeesta kotoisin oleva Jääskeläisten talonpoikaissuku (1930-luvulla 35
henkeä) ja erityisesti kaksi "kulakeiksi" - varakkaiksi tilallisiksi - leimattua perhettä, joista toinen karkotettiin Siperiaan vuonna 1931 ja toinen
Kazakstaniin Pahta-Aral nimiseen puuvillasovhoosiin vuonna 1935.
Tutkimusaineisto pohjautuu sekä aikalaisaineistoihin että omaelämäkerrallisiin haastatteluihin, joissa painotettiin karkotusaikaa. Aineisto sisältää
Siperian päiväkirjan vuosilta 1931 - 1937, kirjeitä vuosilta 1927 - 1937 (N=44) sekä runoja ja valokuvia. Muisteluaineisto koostuu
haastatteluista, joita on kerätty vuosina 1967 - 2001 (N=11). Käytin aineistoni kuvailussa ja hahmottamisessa "tulkitseva ja vertaileva sosiaalinen
sukututkimus" -nimistä metodia, mutten pitäytynyt tiukasti menetelmään liittyvään kysymyksenasetteluun, vaan nostin kertomuksissa tärkeiksi
nousseita teemoja käsiteltäväksi.
Tutkimukseni keskeinen tulos oli, että monissa aikaisemmissa tutkimuksissa esitetty väite, että inkerinsuomalaisten elämä on jakaantunut
nykyisen lisäksi kahteen tyystin erilaiseen ajanjaksoon - onnelliseen lapsuuteen Inkerissä ja kärsimyshistoriaan - on hyvin karkea kuva
inkerinsuomalaisten kollektiivisesta muistista. Elämä Inkerissä saattoi olla aineistoni perusteella terrorin värittämä ja lapsuus Siperiassa
onnellinen. Terrori ja kärsimys eivät hiljentäneet kieltä kuten usein pidetään itsestäänselvyytenä tieteellisessä keskustelussa vaan näkemys, joka
korostaa kärsineiden yhteisyyden kasvua oli osuvampi. Tietoisuus terrorin laajuudesta oli selkeä jo 1930-luvulla ja koko Inkerin kansan ajateltiin
olevan sen uhri. Karkotetut rakensivat erityistä kollektiivista ja myyttistä historiaa pyrkien historian kumoukselliseen tulkintaan moraalisin
keinoin. Historia sisälsi kokoelman maailmaa ja moraalia järjestäviä tarinoita. Raamatun ja maaorjuuden kertomuksia rinnastettiin analogisesti
karkotettujen historian kanssa. Kommunistit ja ateistit olivat "toisia". Aikalaiset pitivät karkotusta maailmanlopun merkkinä ja nuorempi
haastateltu sukupolvi kuvaa uskonnon merkitystä selviytymisessä. Karkotuspaikka saattoi olla myöhemmässä vaiheessa ja karkotettujen lapsille
koti ja karkotus parempi vaihtoehto kuin mm. Kelttoon jäänti ja näin Leningradin piiritykseen joutuminen.
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