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LAVANTAILIIT E 

Kirjailijan 
stuu 

Kysymys kirjailijan vastuusta tuli esiin muutama aika sitten 
ilmestyneen kirjan johdosta. Sitä käsiteltiin myös radiossa 
eräässä keskustelussa ja aihe on sen veroinen, että siitä voidaan 
puhua vieläkin. Kysymys sai alkunsa siitä, että varttuneempi 
väki katsoi erään kirjailijan käyttäneen liian alhaista kieltä joi
takin henkilöitä kuvatessaan. Ja tällöin. tullaankin siihen, mistä 
on vikaa etsittävä. 

Kaiken taiteen - niin kirjallisuudenkin - tehtävänä on ih
mismielen jalostaminen ja kasvattaminen sekä ihmishengen ri
kastaminen. Kirjailijan merkitys sivistyksen ja näköalojen 
avartajana ei ole vähäinen. Se on eräs suurimpia ja ihmiset 
kautta aikojen ovat antaneet sille tunnustuksensa. Runoudella 
ja kaunokirjallisuudella on vankka pohja taiteitten keskuudessa 
jo muinaisista ajoista. 

Näinä aikoina ovat jotkut meidänkin nuoret kirjailijamme 
pyrkineet käyttämään kieltä, jota ei voi sanoa sivistäväksi eikä 
rakentavaksi. Päinvastoin he kuin kilpailevat ruokottomuuk
sien käytqssä. He ovat kuin tuhmia kuvia piirrelleet pikku
pojat, jotka kinastelevat keskenään kuka on onnistunut piirtä
mään »parhaimman:~>. 

Isossa kirjassa sanotaan jotenkin siihen tapaan, että joka 
yhdenkin näistä pienimmistä pahentaa, hänelle olisi parhainta 
jos myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja , heitettäisiin 
meren syvyyteen. Kun lukee noita kirjoja, joissa ei epäillä 
käyttää kaikkein rivointakaan kieltä, tulee tuo edellä oleva mie
leen. Varttuneempi väki ei tuosta kielenkäytöstä miksikään 
muutu) se ottaa sen semmoisenaan. Mutta nuoriso ei osaa 
asenneitua samoin. He ajattelevat, että kun kirjailijatkin pu
huvat ja tekevät noin, ei vastaavanlainen ole suinkaan heille
kään sopimatonta tai kiellettyä. Ei ole sanottua, mutta on mah
dollista, että joku nuori henkilö lukemisiensa perusteella voi 
sitten, tällaisesta oppia otettuaan, joutua jopa hankaliinkin 
tilanteisiin. 

Kirjoittajan tehtävänä ei tietenkään ole rivouksien opetta
minen, siihen ehtii jokainen oppia maailman varsiteillä. Ei ole 
pakko hakemalla hakea ja tehdä rumaa, vaan arkisetkin asiat 
voidaan sanoa täysin rehellisesti ja kaunistelematta. Tämä tie
tenkin riippuu kirjoittajan kyvyistä, eikä jonkun asian kauniste
leroinan aina suinkaan paranna sitä. ~ykyisellä tyylillä ei py
ritä taiteellisuuteen, vaan kaupallisuuteen käyttäen hyväksi ih
misten l:luonoja haluja. 

'Ei yllä oleva ta:~;:kcM·J sit8:, että kirjailijan pitäisi aina . käyt-
.... l . . ' 

tää kiiltokuvaihanteita ja lapsellista kaunomaalailua.' •Kirjan 
sanonta ja henki voi olla miehekästä ja rohkeaa olemat ta kar
keaa. Ihminen voi olla uskovainenkin miehekkäästi, olematta 
itkijä. Ja kirjailija voi kirjoittaa rehellisesti tarvitsematta 
mennä törkeyksiin. 

Alussa mainitussa keskustelussa sanoi eräs, että kirjailija on 
vastuussa vain itselleen. Mikäli tuo sanojakin tätä pitää ohje
nuoranaan, niin hän myöntää sen, että kirjantekijä ei ole vain 
»armoitettu tarinan iskijä» niinkuin näitä uusia tekijöitä on 
mainostettu, vaan kestävään taiteelliseen ilmaisuun pyrkivä kir
jailija. Jos kirjailija tahtoo olla vastuussa itselleen, ei suu
rempaa vastuuta tarvitakaan, mikäli hän on vastuuntuntoinen 
kansalainen ja vastuunsa ymmärtävä kirjailija. 

Lauantaina marraskuun 23 päivänä 

( J ·arl Sundquist: ~ ,~----------------------------'~ 
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• äski k p na 
Yhtiöllä oli vv. 1921- 1922 Sa- lakin saattoi olla repun pohjalla edellä ollut J?Uhetta. Hän oli ko- jonkinlaisen kympinkin tapaise

vukosken pitäjässä kaukana, asu- brovninki. ko ,Iäskikapinan ylijohtaja- tai na. Karhu oli raakaluontoinen, 
mattomassa erämaassa, Värriö- Päällikkökunta komennettiin päällikkö - joka käytti itses- tyhmänröyhkeä mies, jolle Moi
jokeen laskevan Siurujoen lat- ulos kartanolle suuren petäjän tään vuoroin titteliä Pohjolan lanen usein sai lukea lakia, ettei 
voilla, Värriö-niminen metsä- ympärille. Ne, jotka säikähdyk- Punaisen Sissipataljoonan pää!- hän menisi toiminnoissaan raa
työmaa. Siellä työskenteli talvel- sissään olivat syöksyneet ulos likkö, sotaretken ylijohtaja tai kuuksiin ja mahdottomuuksiin. 
la v. 1922, savotan ollessa par- pakkasilmaan ilman lakkia ja SKP:n KK:n valtuutettu (Suo- Kajaanissa Karhukin oli liitty
haimmillaan käynnissä, lopulle kintaita, saivat palata vartio- men Kommunistisen Puolueen nyt punakaartiin, taistellut sen 
1000 miestä ja n. 300 hevosta. mies mukanaan sisälle niitä ha- Keskuskomitean valtuutettu). riveissä, ja jouduttuaan pidäta
Työnjohtaja K. oli jo pitkin kemaan. Pihalle oli sytytetty Jahvetti Moilanen alias Janne tyksi oli hänkin onnistunut kar
talvea työmaalla kiertäessään useita suuria nuotioita. joiden Myyryläinen eli Setä Matero oli kaamaan Venäjälle. Siellä hän 
huomannut eri kämpillä epäilyt- oli tavannut Moilasen, jonka 
tävän näköisiä, outoja miehiä, kanssa kesäkuussa v. 1921 oli 
jotka eivät olleet halukkaita ryh- käynyt Kuolajärven pitäjän Sal-
tymään töihin monista kehotuk- lan kylässä tutkimassa kapinan 
sista huolimatta. Sen vuoksi oli järjestelymahdollisuuksia. 
työnjohtajan ollut pakko panna Pekk K kki r· k t · · 
t .. 11 · · · hi" t .. 1' · a a nen o I o Oism a aiSia mie a yomaa ta pms K 1 ... ·t" ... K tai 
T"ll · t .. .. .. ··· t t ·t . · uo aJarven pi aj an o an ky-

a aise epamaara1se yyp1 e1- 1" t" H" 1· · k ·1 ... 
Va"t totelleet · ... t" l"ht" as a. an o I kir assi mamen, ensimmats a a o- tk l"kk · · · 
k 

.. k .. · t · · ht .. no ea n emen Ja nopsa mies, 
as ya, JO en usem sai ry ya · k · 

ponteviinkin toimenpiteisiin hei- ~o a .nuor~udestaan huohmat:a 
t .. · h"t' t lt" .. N"'ll" .. JO oli ehtmyt olla Muurmannm a pms a 1s e aessa. a1 a va- 1 · · .. · · · h"t'" 'll" · h'll" 1' · lk egwonassa, mista oli omia tei-

a 01s1 a .. m~e I ~. o .. I ·)O . a u- tään palannut kotiseudulleen. 
talvesta lahtlen nahtavasti ollut Ha"n ol' t "t"' .. V" ... t .. 
t
. d . .: . . 1 me sa mssa arnon yo-
Ie ossa, mita tuleman piti. pai'kall · h" r· .. ·t T .. · ht · K k" · a, JOnne an o I SlJOl -

yonJO aJa . avi varta vas- tautunut e .. t" lk · 
t S 11 

. .. • • nnen ryos on a amls-
en a assa, missa raJavartiOs- ta Mo'lase t kk ·1 .. k k · 
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o a o suurempi es uspai a, Pekka Kakk' t ... tk" 
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. 1sen suures a Ja a-
a af apm omppaman paa 1- J'oukosta ryo"sto" 'k . h" 

k .. 1 t tt' T h .11 n ai ana, Ja an on uu nan 1 ervon pu ei a · 'tt' p k 1 t' · kk . . . mm1 1 e an 1e 1 JOU ueen 
Ja kertoi hu?lestl!mi~ensa sa~o- johtajaksi. 
tassa venyvan JOUtllaan vaen . .. .. . . .. .. 
takia. Samalla hän esitti pyyn- VIlle Ka~kk~men . oli ~nhk~a 
nön, että rajavartioston miehet aatte~? J?Ies,. JOka JO palJOn en-
kävisivät useasti savotassa· ta"- nen laskikapman alkua toimi 
kastusmatkalla. Tämä pyyntö ~i salai.sena . viest.inviejä~~ .:aja~-
kuitenkaan aiheuttanut vastaa- takaisten Ja omiensa vahlla. Han 
via toimenpiteitä, kuten: myö- oli .~Y~.tY?yt Sav_ukosken ~art~~-
hemmin. saamme nähdä. kylassa Ja ansamnut ensimmai-

Helmikuun 2. päivij.n. vastaise- s~t sot~kannuksensa Muurman-
na yönä saapui rosvokopla ns~ mn l~giO~na~sa. ~.aa~~kse~? tar-
Kurusa.unalle, joka oli yhtiön kempia ~IetoJa ,V~rn?n t~om~an 
työmaalle rakentama miehistö..: o~os.l!hteist~, ~Iell~~?1sta J~ mi~-
kämppä. Täältä kiidätettiin yån h~sta ~~~I Karkka~nen .. Its~k~ 
hiljaisina hetkinä sima kaikille . ~mn~ to~hm .. Koh~sipa ~an s~e!la 
muillekin työmaan kämpi~l~. joi'::! \ J.onk~nlaiseksi.. PI~kU~lh~ksikm, ' 
ta laa'alla hakkmialue'ena 'oli , ' JO~l~Isena hanella oli tilaisuus 
kolmek~mmentä, että oli saa- t?.ISI~aa~ .. is~.u~ iltaa myös terä-
vuttava pääpirtille klo ;4 aamul~ vassa p~assa Ja ku_unnella )her-
la. Tämän jälkeen alkoi yleinen rojem Jutustelua, JOsta keskus-
liikehtiminen ns ruukinpirttiä telusta hän aina löysi jonkin ~·r-
kohti, jonne eräiltä kämpntä vokk~an tiedonjy~~sen mu~st~~n-
kertyi matkaa lopulle penin- pano~a var~en. ~aide~ mm~.ti~n- . 
ku lma · · panoJensa Ja kampp1en SIJam- ! 

Oli tavaton pakkanen .. Vinkerä . nista ym. työm~an sis.äi~tä ra-
pohjoistuuli viimoi ruukinpir- ympärille kaikki muut paitsi kotöisin Suomussalmelta. Hän ke~ett~. koskevista a~101sta te
tille menijöitä vastaan, ja rau- vartiomie~et. ke~~är:t~ivät.. . ol~ a~~atiltaan työnjohtaja ja kemiensa.. . karttap:m~st~st.en 
hallisiromat hevos- ja työmiehet Kun kaikki paälhkot oli viety oli tmmmut ukkoherran vaati- kanss~ h~n sit~~~. hyv1ssa aJOIS
jäivät kämpälle makaa~aan •a pihalle saman nuotion äärelle, vissa tehtävissä Kajaanin puolen sa P~.~.~tu~. VenaJan puo~elle. :'-a
odottamaan, mikä tästä oudos~a kysyi johtaja: tukkiyhtiöiden savotoissa. Hän teyelJians~ .!a~~~maan Ja tilan-
hommasta kehittyisi. - Kuka on savot:m vanhin? oli tavattoman toimintatarmoi- teita selvittamaan. 

suurin osa sa.votan työmie- - T~äl.~ä: . .. vast~si työnjohtaja n?n, jär~estel~kykyinen. ja no~- Ant~i Tuu!i~ärvi, ns. Tuutipoi
histä teki kuitenkin hiihtäen tai- K. selvalla aanella. ~ela m1es, JOka tunsi tarkom ka, oli kotmsm Kuusamon pitä
valta pääpaikkaa kohti hevos- - Seuratkaa, kuului johtajan jätkien luonteen ja mielenlaa- jän Tuutijärveltä. Raja-asukkaa
miesten seuratessa ajopeleineen tiukka k~k~: . . . .. dun, niin kuin ~ian saam~e huo- na. ja metsämieh~mä ti.esi Tuuti-
mukana. Moni hatkahti Ja aJatteli, etta ~ata. Kansalaissodan aikana v. pmka tarkemmm kmn kukaan 

Kerrottiin elohopeamittarin mitähän tästä seurannee. 191~ h~n otti innok~aasti . o~aa ~uu .. kaik~i ~a~ais~t tiet rajan 
aamutuimaan näyttäneen 43 Pohjolan Punaisen Sissipatal- Kajaanm , punakaartm tmmm- yh. Han oli tuhsielumen kommu-
pakkasastetta. joonan ylipäällikkö Jahvetti Moi- taan ja kohosi siellä päällikön nisti ja kuljetti rohkeasti vi·3S-

Venäjältä tulleet johtajat ja- lanen meni työnjohtaja K:n a~emaan. ~ouduttl!aan van~iksi tej.ä yli .rajan. Hä~et pidätettiin 
koivat miehille sotilaskiväärit kanssa sisälle, minne heti sen han karkasi KuopiOn vankilei- raJavartiOston tOimesta, mutta 
j·a niinpä ryhmityksen jälkeen: jälkeen kutsuttiin myös · työmaan ~iltä. j~. painui Neuvostoliittoon ~~tkalla S~llasta Rovaniemelle 
jonka aikana kämpiltä hiihti li- kasööri. Tällöin Moilanen tie- Ja s1elta edelleen Neuvosto-Kar- han karkasi. Sen jälkeen hän 
sää väkeä, saatiin pari- kolme- dusteli, kUinka kauan menisi ai- ja~a.an. Sielt~ käsin hän teki <>a- ~ä~tti ~yY~kseen salaisia ~alku
sataa miestä aseistetuksi ja jae- kaa, jos koko savotan työväki laisra .J?atkoJa. ~~~~e~ pu~lelle, Ja. Jll:. h~_visi. Ne~vosto-KarJalaan, 
tuksi tilapäisryhmiin. tilitettäisiin. Kuultuaan, että se Kuola)arven pitaJaan, Ja oli vh- missa lnttyi MOilasen uskottujen 

Strateginen hetki koitti sil-1 kestäisi useampia päiviä Moila- teydessä Suomen puolella asu- piiriin. Syyskesällä hän sai mää
loin, kun yhtiön pä~.llikkökunta n~I_l n~uvotteli m~iden ·~äällik- ~ien ~ntiste~ punakaartilaisten räyksen ~alata Sa~laan. kap~
luvultaan lopulle nelJåkymmentä koJensa kanssa Ja anto1 mää- Ja legiOonalaisten kanssa. nan valmistelutarkOituksissa Ja 
miestä, oli asettunut »terävässä räyksen, että hevosmiehille mak- Venäjällä hänet komennettiin niinpä tapaammekin hänet syys
päässä» aamiaispöytään. setaan ennakkona 350 mk ja jal- punaupseerikouluun, missä hän t~lve~!a ~: 1921 .. yhtiön metsätöis-

Klo 7:n jälkeen ilmestyi huur- kamiehille 150 mk. Loput savotan saavutti hyvän sotilaan ja roh- sa Varr.IOz;t ty.?maalla Antti Ok
teisella ovenavauksella aamiais- kassasta oli luovutettava Moila- kean punapäällikön maineen. sasen mmisena. 
huoneeseen kaksi miestä, joihin selle. Hänellä oli siten kaikki mahdol- Monta muuta luotettua kom
ei aluksi k.iinnitetty sen ~u~re.~- M~utkin päällikkömi~h~~ käs- lisuudet selviytyä menestyksem- munistia, jotka olivat saaneet 
p~a hu?miOta: ~~n. aa~:~I~po!.- kettnn P~~.kasen. ~~nsist~ vuo- sesti läskikapinan toimeenpani- sotilaskoulutuksensa joko Venä
d~t ollva.t p1tkat .Ja paalhkko- rolla?-n stsalle .. ~Illa ~u?l:mat~a jana ja johtajana. jän punaupseerikouluissa tai ri
!I_liehet olivat keskittyneet ate- s~~ms~~ .. nuoti?.tsta: J?Ihm !.~- Kalle Karhu, joka nimellisesti vimiehinä Muurmannln legioo
rraan. . . .. .. man . tasta tuotlm hsaa . ho.n~~.a, toimi Punaisen Sissipataljoonan nassa, tapaamme Jahvetti Moi-

1 

Vasta sitten, kun ovesta s1saa~ paleli ulkos~ll.~ ka~alasti. S1sa~n päällikkönä, oli Moilasen lähin lasen lähimmässä piirissä. Suu- .

1 
hu!mahtanu~ . p~~kashuurre . .,h ~ult~?- tut~It:nn ~1ehe~ tar~om: mies, mutta ei ollut läheskään rin osa heistä oli peräpohjola
halhtunut, 1ahmna ovea olevassa Jll nuden, JOilla oli aseita, taytyi esimiehensä veroinen. Hän oli laisia tai muualta Suomesta va-
pöy~ässä i~tul_l~~.~ mieh~t hu~- kuittia .. vastaan luovuttaa ne kotoisni Paltamon pitäjästä. paussodan jälkeen Venäjälle 
mas1va~, etta .s1saa~ astuJa~ o.ll- anast.aJ~lle. Siellä hän oli toiminut metsä- paenneita punakaartilaisia, jot.l~:a 
V?-t a~ei~tettu~a .. !mse.~la miehls- Työnjohtaja K:ta oli hänen työmiehenä ja aika ajoittain hioivat kynsiään saadakseen pa
ta oh pistooli kadessa. rouvansa tullut savottaan ter- lata entiseen kotimaahansa kas-

Samassa kajahtivat terävät sa- vehtimään, ja hän joutui tähan llml!'!l! "'llmllli:ls~m§ ~n &&ue~e~ll~ 1 · !II toretkille. 
nat: rytäkkään. Rouvan täytyi luon-

YRJÖ KERÄNEN: 

<=nletamor1o~e~ 
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Toukka eli lehden alla 
kun tähti lensi 
toive toteutui: 

Se näki päivän kimaltelevan 
ja rakastui ihanimpiin perhostyttöihin 

~ 

varJ·oon P 
· ~ 

mutta nähdessään kuvansa peilistä 
(miksi katsoikaan!) 
se pudottautui häpeissään mullan 
eikä ollut muita, ~ 
kerran kaukaisessa aamussa 
se oli saanut silkkisen puvun 
ja kun pihamaata kiersi auringonpyörä 
seisahtaen loistavana portaille 

lensi ikkunalasin takana korea perhonen! 

II 
Oksat lauloivat 
puhumattakaan puusta 
kun laajalle lauloi puu, 
kivi vierellä koetti myös: 
vain auki jäi suu. 

Yhä ilma 
puun laulua kuljettaa. 
Kivi on, 
mutta ei tule ääntä suusta, 

; ·•to-

kuitenkin siinä tapahtuu: 
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Kymmenvuotiaana omistelin koko maailman ~ 
enkä tiennyt sillä olevan . ~ 
muita omistajia, r 

vaihdoin pilviä päähäni 
kuin hattureuhkoja vain 
ja itseni eli minussa 
olivathan myös naapurin pojat 
joiden isät olivat kyllä erikseen. 

kotona oli aamu ja ilta 
ja variksensaappaat jalkapöydillä 
olipa itse variskin 
harmaan tolkullisena pesästä tuotu 

~ 
( 
(' 

~ 
~ 
~ 

~ 
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~ 

~ 
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mutta se kuoli se varis ~ 
ja kaipasin sitä lentävää veikkaa pari päivää!~ 
- sitten minulta otettiin äiti 
ja isänikin kuoli joskus joulun alla, 

sen jälkeen 
näin kylän laidalla 
joita en omistanut, 

outoja ketoja 

sain mennä sinne työhön, 
palkkaa ja ruokaa, 

mutta nyt en omista enää mitään. 

- Poikanen minä, 
olet leikkinyt leikkisi 
ja minä tehnyt työm lepoon asti, 
tule ojentamaan kätesi 
ja taluta minut taivaaseen 
koska tunnet polun paremmin! 
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- Te olette kaikki saarretut. nollisesti myös marssia karta
Pääpirtin ympärille on asettunut nolle muun päällikkökunnan 
saartoketju. Haluatteko antau- matkassa, ja kun hän seisoi 
tua vai taistella? On kolme mi- siellä nuotion äärellä muiden 
nuuttia miettimisaikaa. Me wi- keskellä, a lkoivat kapinallisten 
mimme Pohjolan Punaisen Sis- joukossa pahimmat suunsoitta
sipataljoonan määräyksestä. So- jat viskellä hänelle kompiaan ja 
ta on alkanut täällä pohjoisessa lausua ääneen syntisiä ajatuk
kapitalisteja vastaan. siaan. Tällöin Jahvetti Moilanen 

Jahvetti Moilanen osasi enti
senä metsätyönjohtajana valita 
oikein väkensä. Hänen suunni
telmiinsa kuului nostaa kapina ~ 
rajan läheisyydes~ä ~arv?'an ~su- ~ . .. . 
tuli~ ~el!dulla, .mi~.s~ .. P~:kalhnen t - Yksmko olenkm . . ? 

Hölmistyneinä katselivat pääl- hyvin päättäväisesti astui esille 
likkömiehet toisiinsa. Monet pi- ja karskilla äänellä sanoi mie
tivät tätä pilan'Cekona. Mutta hilleen : 
kun he sen lisäksi huomasivat,~ - Tässä savotassa vallitsee 
että ikkunan takanakin seisoi naisrauha. Se, joka sen rikkoo, 
aseistettuja miehiä, oli tilantee- saa kovennetun rangaistuksen. 
seen alistuttava. Vastaan pane- Lienee paikallaan, ennen kuin 
minen olisi ollut turhaa. Sitä yksityjskohtaisesti käydään ku
paitsi ei päällikkömiehillä ollut vaamaan läskikapinaa, esitellä 
hallussaan kunnon aseitakaan. ne henkilöt, jotka olivat lähinnä 
Siellä täällä roikkui seinällä van- sen johdossa. 
hoja metsästyskivääreitä ja joil- Jahvetti Moilasesta onkin jo 

asuJaimisto oli vahaista, mutta { 
minne suuret savotat olivat tuo-
neet mukanaan paljon irtoväkeä. 

Mistä olisikaan voinut löytää "' 
sen parempaa paikkaa kuin Vär-
riön suuri työmaa, joka sijaitsi sa Jahvetti Moilanen onnistui kille. Itsetitoisena ,hampaisiin 
rajavyöhykkeen pinnassa? hyvin. asti aseistautuneena astui Jah-

Johtajiksi tarvittiin vain tn- Heti sen jälkeen kun Värriön vetti Moilanen keskelle pihaa, 
nostuneita, hyväkuntoisia ja K:a- työmaa oli ilman tasitelua val- suuren tervasnuotion katveeseen 
raistuneita miehiä, jotka olivat lattu ' ja ennen kuin vallatun ja vaati kädenviittauksena ml
tottuneet erämaaolosuhteisiin, alueen keskustassa, ruukinpir- jaisuuaa. Kun miehiä oli 1m
jaksoivat hiihtää ja kykenivät tiliä ryhdyttiin jatkotoimenpi- koontunut pihamaalle sadoittain, 
Sietämään tuulta, tuiskua ja teislin, piti Jahvetti Moilanen ei~P .. ihmistungoks~ss~ ~oinut 
pakkasta. puolenpäivän aikana ulkona ko- ~ nähda kauemmaksi, taytyi pu-

Tässä päälliköittensä valinnas- vassa pakkasessa puheen kai- J:-.tk. 4. kirj.siv. 0 


