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Kirj. N. Honnin
Venäjänk. iuomtnsi E . Hyypeläin

Minä tahtoisin unohtaa ne vuodet,
jotka olivat täynnä sekä ruum iin että
nielun kärsim yksiä ja tuskia, vuodet
jotka m inä vietin venäläisissä pakko
työ van k iloissa. Tahtoisin unohtaa ne
ja pyyhkiä ne pois m uististani. M ut
ta minä en voi sitä tehdä. Minä koe
tin kirjottua, m utta m inun kynäni on
liian heikko ja m inä revin rikki m in
kä olen ai ottanut. M utta kuitenkin
tahdon kirjottua, tekee mieli kertoa
m aailm alle sen om asta häpeästä.
Tahdon tässä puhua <Jrjol’ista.*)
Orjolin pakkotyövankila, Olien val
tiollisten ja rikoksellisten vankien inkvisitionikjdutuspaikkana on ollut m ää
rätty monille, m utta niitä on vähän,
jotka ovat tulleet sieltä pois. Suurin
osa m enetti siellä henkensä; joko m u r
hattiin, tahi kuolivat keuhkotautiin,
tahi järjestelm ällisestä pieksäm isestä,
—■ sellainen on niitten kohtalo, jotka
ovat O rjol’issa.
S, Feinberg oli myös siellä. Missä
sinä olet nyt. rakas, kallis toveri? On
ko sinun järkesi kestänyt niitä sielun
tuskia, joita vankila on sinulle suonut?
Minä tutustuin Feinbergiln Orjolin
vankilassa. H än oli syntynyt Irkutskissa rikkaassa juutalaisessa perhees
sä. H än edistyi opinnoissaan hyvin ja
otettiin jo 18-vuotisena Kievin yliopis
toon. Täällä hän joutui vallankum ouk
sellisten piiriin ja tuli pian vaikutta
vaksi jäseneksi sosiaali-vallankum ouksellisten kesken. V. 1907 hänet van
gittiin P ietarissa Ja syytettiin senaikui
sen sotam inisterin Itedgerln m urha
yrityksen valm istam isesta, josta hänet
tuom ittiin pakkotyövankeuteen 10 vuo
deksi.
Feinberg ei pelännyt vankilaa. Hän
uskoi liian paljon ja lilan syvästi ihan
teisiinsa, oh liian vakuutettu sen tais
telun oikeudesta, jo ta hän taisteli, käsittääksensä niitä teitä, Jolta hänelle
valm istettiin H än el edes tuntenut
niitä tuskia. Jolta hänen omaisensa
kärsivät tiedosta, että Samuel, jolle he
olivat valm istaneet lainoppineen lois
tavaa uraa, pannaan rautoihin ja lä*> OrjoPln pakkotyövankila on
kaikkein kauhein Venäjällä,
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hetetään Siperiaan pakkotyö vankeu
teen.
Hän ei ajatellut pakkotyö vankeutta.
Hiin oli vakuutettu V enäjän kansan
voim asta ja uskoi, ettei tuo kansa sal
li. että sen parhaim m at lapset jäävät
vankiloihin ja pakkotöihin.
M utta siltä huolinnatta hänet lähe
tettiin pakkotyövankilaan, m u tta ei
' Siperiaan, vaan Orjoliln.
O rJol'ista oli F einberg kuullut pal' jon, m utta hän el voinut uskoa, että
kaikki, m itä siitä kerrottiin, oli totta.
Hiin tuuli, e ttä O rjolin kau h u t olivat
vankien sairaan m ielikuvituksen syn
nyttäm ät ja rau h o ttu i sillä. M utta,
saatuaan tietää että h än et lähetetään
OrjoTiin, nousi hänessä kiusallisia ky
sym yksiä. jo tk a vaativat vastausta;
“Mitä tapahtuu, jos todellakin siellä
ihm isarvo tallataan jalkojen alle? Jos
kaikki ne julm uudet, joista kerrotaan,
eivät ole keksittyjä, eivät Ole sairaan
m ielikuvituksen hedelm iä, vaan todel
lisuutta. m itä siiloin on tapahtuva?*'
J a hänellä oli vain yksi vastaus: "Jos
ei m inulla ole voim aa taistella, niin
jää ainoastaan yksin keino: itsem ur
ha,"
Pakkotyövankien joukko. Jossa myös
K. Feinberg on. seisoi O rjolin vankilan
edessä. Portti avataan. Joku kom en
taa ottam aan lakit päästä ja kaikki,
niinkuin yksi ain oa mies, paljastavat
päänsä. A inoastaan Feinberg, m ieli
piteilleen uskollisena. qeisoo lakki
päässään. Kreivi Seingalo, joka sil
loin oli vankilan jo h tajan apulainen,
astuu hänen luokseen ja käskee o tta
m aan lakin päästä . . .
Mitä sitten tap ah tu i ei Feinberg
muista. Hän enem m än tunsi kuin
muisti, m iten koko joukko vartijoita
syöksyi hänen kim ppuunsa, m iten löi
vät häntä nyrkeillä ja pyssyjen peril
lä, polkivat jaloillaan, m iten heittivät
hänet m aahan, nostivat ja heittivät
taas ja löivät.
Vankikoppi, Miten hän joutui sin
ne ja oliko hän kauan täällä, hän ei
tietänyt. Ovi avautui ja sisään tullut
vartija huusi: “Nouse seisom aan! H il
jaa;" — Feinberg taas ei totellut k äs
kyä. Hiin jäi istum aan, ei sen vuoksi.
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että hän sillä olisi tah tonut osottaa
vastustustansa, ai. m utta hän ai voi
nut käsittää, että tuo käsky tarkottl
häntä, hän otaksui sen vain pilaksi.
J a häntä taas lyötiin. Piestiin siitä,
että hän seisoi, piestiin kun hän istui,
piestiin kaikesta, niinkuin kaikkia
m ultakin piestiin Orjolin vankilassa.
Feinberg ei enää vastustanut, hä
nellä oli vain yksi ajatus: olla odot
tam atta siksi kuin hänet tapetaan,
vaan om asta tahdostaan lopettaa k är
simyksensä. H än tunsi, ettei hän voi
verrata itseään m uihin, eikä hänen
tule teh dä sitä. K aikki m uut voivat
tässä m aata, tässä kauheassa helve
tissä ja toivoa parem pia aikoja, kaik
ki m uut, m utta el hän, Feinberg. Alis
tua jokapäiväisten loukkausten alle,
kärsiä raakojen, julm ien vartioitten
ja juopuneen Johtajan apulaisen
Anitshkovin lyöntiä, kuulla piinattu
jen huutoja, kuulla, uskaltam atta vas
tustaa pelosta, että nuo julm urit tu 
levat sinuakin pieksäm ään, kidutta
m aan ja p iin a a m a a n ... Ei, (tuollai
sissa oloissa voivat ainoastaan sellai
set ihm iset elää, jo tk a eivät koskaan
ole katsoneet suoraan kuolem aa sil
miin, tahi sellaiset, jp tk a voivat m a
della kuin m adot, elää kuin koirat,'
ei elää. vaan laah ata olem assa oloansa
Feinherg’i]tu ei ole keinoa vapau
tua tuosta kauheasta inkvisitsioonista,
m utta hän voi vapautua koko elä
mästä. Tulkoon hänen kuulem ansa
esim erkiksi m uille onnettom ille . . .
H änen jiilessitän seu rasv at m uut van
git, toinen toisensa Jälkeen.
M uita m iten on tuo kauhea itsem urhanteko suoritettava? Ainoa a k 
kuna on pieni Ja korkealla lattiasta,
pöytä, sänky Ja tuoli ovat kiinnitetyt
seinään toiselle puolelle kam m iota,
eikä ole nuoraakaan . . . H änelle tuli
ajatus kastajia itsensä lam ppuöljyllä
ja sytyttää palam aan. M utta kuole
ma tulessa pelotti Feinbergiä ja hän
hyi käsi täm än aja tu k sen ..
K erran, iltatark astuksen jälkeen,
repi hän lakanansa, sitoi palat, heitti
akkuuaristlkon ym päri .itä. . , hirtti
itsensä.
M utta vartija huom asi. H änet otet
tiin alas ja palautettiin eläm ään.
V ankilan päälliköt tunsivat jo Fein-
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bergin, tiesivät, että hän uudistaa
tuon yrityksen, eivätkä jättän eet hän
tä yksinäiseen koppiin. Feinbergin
tulee kuolla, ei silloin, kun hän itse
tahtoo, vaan silloin kuin hänen pääl
likkönsä tahtovat, he eivät ole vielä
kyllikseen nauttineet hänen kärsi
m yksistään.
Minä istuin silloin p ääraken nuk
sessa m uitten pakkotyö vankien kans
sa, jotka kävivät työssä, kun meidän
kam m iom m e ovi avautui ja vanhin
vanginvartija, Daniel Ivanovitsh, toi
Feinbergin m eidän luoksemme.
— "M inä annan täm än roiston teil
le, teidän käsiinne, — sanoi hän, —
hän tahtoi h irttää itsensä, ja teidän
tulee tietää, että Jos hän hirttäytyy
teidän kopissanne, niin m inä lyön
teidät joka ainoan kuoliaaksi!"
Me tunsim m e Daniel Ivanovitshin
ja tiesimme, että jos Daniel Ivano
vitsh sanoo Jotakin, niin hän ei heitä
sanojaan tuuleen. V ieressä olevassa
yhteisessä kopissa, jossa ikuiseen
pakkotyövankeuteen tuom itut olivat,
yhden toverin itsem urha aikaansai
verilöylyn kaikille sam assa kopissa
oleville. H eidät piestiin säälim ättä,
että koko käytävä oli veressä.
V anhin v a rtija m eni Ja Felnberg
jäi m eidän luoksem m e. H än katsoi
m eidän silm iim m e kauniilla, m ustilla
silm illään, jotka olivat täy nnä kyyne
leitä: H än tiesi, ettei hän täällä tee
itsem urhaa, vaikka m itä hyvänsä ta 
pahtuisi; ettei hänen om atuntonsa
salli an taa neljänkym m enen ihmisen
henkeä alttiiksi vaaralle, v apauttaak
seen vain itsensä, vapautuaksensa
niistä kärsim yksistä. Jotka olivat ko
ko vankilan osana. H än käsitti tä 
m än ja jäi eläm ään. H äntä piestiin
ja piinattiin enim m än kaikista, häntä
piestiin ja piinattiin juutalaisena, val
lankum ouksellisena, vankina, ihm i
senä, joka oli uskaltanut yrittää lo
pettaa eläm änsä, vasten päällikköjen
tahtoa.
M utta hän eli ja kärsi.
Missä olet nyt, rakas, kallis toveri
Felnberg? Vieläkö sinä nytkin kärsit
ja odotat sopivaa hetkeä lopettaaksesi
kärslm yksesi? E hkäpä jo toivosi on
toteutunut ja sinun heilätuntoinen,
jalo sydäm esi on lakannut lyöm ästä?

