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V erd u n in  H elvetti

A m erlxal Etisten sodan  M olokille u h r a t tu je n  25,000 m ielien  jo u k k o h an  t a  V erdunin  lu o n a .
AJA AN kolmensadan kilometrin päässä Parii
sista ovat Verdunin linnoitusten soraläjät — 
nuo autiot, alakuloiset kummut. Sinne ei voi 

ajaa kaukoratojen nuolena kiitävillä expressijunilla. 
Sinne päästäkseen on muutettava paikallisjunaan, 
joka verkalleen vierii raunioiden, kuoleman ja val
keiden sotilashautaristlen kenttiä kohti.*

Satuin eräänä huhtikuun iltapäivänä pistäyty
mään Berliinissä aivan Potsdamer Platzin äärellä 
olleessa Verdunin taistelujen 15-vuotisnäyttelyssä, 
Palasin sieltä siinä vakaassa päätöksessä, että pa
luumatkalla Ranskasta poikkean Verdunissa. Tuota 
päätöstä ei synnyttänyt sanomalehtimiehen ammat- 
tiuteliaisuus. Näyttelyn kuvat, kartat, suuret maas-
osoittaa ymmärrystä ja  päättäväisyyttä jär
jestymiseen nähden tällä kertaa niin heillä 
epäilemättä tulee olemaan suurten joukko
jen käytännöllinen myötätunto mukana.

Muistakaamme se erään filosofin lau
sunto että pienten asiain mietiskely on 
suurten asiain hauta. Lakatkaamme mie- 
tiskelemässä niin pieniä asioita, kuin on 
esimerkiksi se että tästä tilanteesta vielä 
selvitään yksilöllisyyteen ja kappitalismin 
terveytymiseen luottaen ja käykäämme kä
siksi joukkoina suuriin asioihin, järjestä
mään niitä voimia mitkä tarvitaan eteem
me joutuvain suuren kysymyksen ratkaise
misessa, s. o. yhteiskunnallisen vallanku
mouksen suorittamisessa.

lomailit ja taistelujen havainnolliset selostukset 
saattavat olla vain sotilashenkilöille ja paatuneille 
julkisen sanan miehille pelkkiä mielenkiintoisia 
asioita, mutta minä tunsin jotakin aivan toista. 
Olin jo pikkupoikana saanut sieluuni nimestä Ver- 
dun hirvittävän vaikutelman, ja tuosta saksalaises
ta näyttelystä palasin iltaliikenteiselle Potsdamer 
Platzille vakavissa mietteissä. Tiesin nyt, että tuon 
ikivanhan ranskalaisen linnoituskaupungin ympä
ristössä tuhottiin maailmansodassa ajoittain ja var
sinkin v. 1916 täydellisessä helvetissä satojatuhan
sia ihmisiä. Tiesin, että ranskaiais-saksalaisen so
dan jälkeen rakennetut ja vuosisadan alkuvuosina 
erityisesti vahvistetut rautabetonilinnoitukset sa
nanmukaisesti jauhettiin murskaksi raskaan tykis
tön miljoonilla kranaateilla, ja linnoitusten ympä
ristössä tekivät jokaisella neliömetrillä tykkituli, 
käsikranaatit, konekiväärit ja sotahulluuden pirul
lisin keksintö, kaasu, kauhistuttavaa jälkeä. Tiesin, 
että sivistyneen ihmiskunnan masentava mielettö
myys, sota, on Verdunissa kymmenien tuhansien 
valkeiden sotilashautaristien, noiden äänettömien 
syyttäjien edessä häpeäpaalussa.*

Syvä myötätunto Verdunin mullassa makaavia 
militarismin uhreja kohtaan minun matkani sinne 
ohjasi. Lähdin matkalle sen päivän aattona, jolloin 
Pariisin köyhälistö vaeltaa viimeisten kommunar- 
dien muistoa kunnioittamaan n. s. liittoutuneiden 
muurille Pere Lachaisen hautausmaalle. —

Sinne jäi Pariisi.
Juna kiiti kohti Reimsiä värikkään ranskalaisen 

kevätkesän keskellä. Reimsissä täytyi ohimennen 
silmätä kuulua tuomiokirkkoa, jonka ympäristön 
saksalaiset kranaatit luhistuttivat soraläjäksl, mut-
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ta joka itse säilyi melkein vahin
goittumattomana. Sitten edelleen 
St. Hilaire au Templen asemalle, 
mistä paikallisjuna jatkoi matkaa 
hitaammassa tempossa. Iltapäivä 
hämärtyi huomattavasti — raskaat, 
tummanharmaat pilvet synnyttivät 
alakuloisen tihkusateen, joka tiheni, 
mitä lähemmäksi kuoleman kenttiä 
tultiin.

Raskaan ja ahdistavan mielialan 
vallassa astui matkamies jalkansa 
Verdunin maaperälle.

Vaunuista laskeutui ulos satee
seen ryhmä muitakin matkamiehiä.

Muuatta vanhaa, mustiin puet
tua, kumaraista naista tuki kum
maltakin puolelta kaksi vakavaa, 
kalpeahkoa nuorukaista. Ilmeisesti 
miehensä ja poikiensa isän Verdunin 
helvetissä menettänyt äiti — ja hie
man etempänä hiipi vaivalloisesti, 
eteenpäin sauvojensa varassa mies- 
raukka, jonka kasvoihin kaasu oli 
ainiaaksi jättänyt kammottavat jäl
kensä. Aseman edustalla odotti 
suuri auto. Kolmikielinen taulu 
(mistä, kuvaavaa kyllä, puuttui sak
sankieli) ilmoitti, että auto oli val
mis lähtemään kolmen tunnin kier
rokselle linnoitusalueille. Vaikka 
mieltä tympäsi tällainen tapa, millä 
yritteliäs autofirma lyö rahaa Ver
dunin murhenäytelmällä, ei ollut va
linnan varaa. Yhden päivän aikana 
ei jalkamies olisi ehtinyt taivaltaa vasta kuin lin- 
noitusketjun äärelle. Oli noustava autoon — jos
takin rautatien ensi maisen luokan vaunusta ilmesty
neiden puheliaiden ja julkean hiljeiden ammattitu- 
ristien sekaan. *

Auto lähti, kiersi vanhan, muistomerkkinä säi
lytettävän laskusillan ja Verdunin muuri portin 
kautta kellertävälle viertotielle, ajoi läpi etukau- 
punkialueen, minne soraläjien ja raunioiden sekaan 
jo oli vuosien aikana kohonnut uusia taloja, kiiti 
tasaisesti ja pehmeästi tunnin ajan mainiota asfalt
titietä — ja sitten kohosi eteemme tihkusateessa 
puuton, omituisen autio, laaja kumpu, mikä 15 vuot
ta sitten oli ollut Fort de Vaux, Verdunin linnoitus
alueen vankin linnake.

Auto pysähtyi ja matkailijat astuivat ulos. Seu
rasi tavanmukainen opasnäytelmä, joka minuun on 
aina tehnyt ärsyttävän vastenmielisen vaikutuksen. 
Mutta erikoisesti tällä kiertomatkalla satojentuhan
sien miesten haudoilla tuo ammattinsa pintapuolis- 
tuttama ja koneellistuttane a sana kone suorastaan 
raivostutti. Päivämääriä, numeroita, kenraalien 
nimiä ranskan- ja englanninkielellä — ja taas päi
vämääriä, numeroita ja nimiä tunteettomasti, kui

vakiskoisen koneellisesti, “Messieurs and gentle- 
men", koko matkan ajan. Mutta onneksi auto py
sähtyi jokaisella huomattavalla paikalla niin pit
käksi ajaksi, että herra oppaan kyllästyttämä mat
kamies saattoi edes hiukan irtautua miehestä ja 
hänen verrattoman pintapuolisesta seurueestaan.

Niin — nuo kummut, nuo soraläjät, joiden ylpei
nä ja kukistu ma Uomiksi otaksuttuina niminä ai
koinaan m. m. olivat St. Michel, Fort de Vaux, 
Douaumont, Thierville, Thiaumont, Fort de Marre, 
Fleury, Souville ja Moulainville. Ne jättivät noina 
tihkusateisen iltapäivän muutamina tunteina tämän 
kirjoittajan mieleen milloinkaan unohtumattoman 
muiston.

Verdunin helvetti!
Kun kamppailu Verdunista v. 1916 kiihtyi rat

kaisevalle asteelle, ruhjoi ensin raskaan piiritysty- 
kistön ulvova kranaatti myrsky pomminkestäviksi 
tarkoitetut rauta betoniset kasematit raunioiksi, ja 
sen jälkeen alkoi 8-kuukautinen hirvittävien hyök
käysten ja vastahyökkäysten taukomaton sarja, 
mieletön, kauhistuttava ihmis teurastus, missä koko
naiset rykmentit kaatuivat viimeiseen mieheen, 
missä sodan murhatekniikan välineillä tuhottiin 
Ranskan, Saksan, Belgian, Englannin ja Amerikan
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Avattu Juoksuhauta Verdunln luona paljastaa  ihmisen 
m ielettöm yyksistä suurimman, sodan, kamaluuden

parhainta miesvoimaa, taistelu, missä linnoitusket- 
jun yhden ainoan pisteen valloitus saattoi vaatia 
neliviikkoisen lähitaistelun loputtomissa juoksuhau- 
talabyrinteissa, jolloin jokainen pienikin menestys, 
jokainen kappale juoksuhautaa, jokainen metri ty
kistön sulkutulella pöyhittyä maata vaati virtanaan 
ihmisverta. Automme kulkee, pysähtyy ja kulkee 
— koko Verdunin verinen historia kulkee samalla 
ohi. Fleury, jonka raunioille kohosi kaiserin sota- 
lippu sen jälkeen kun lopullisen väkirynnäkön 
edellä tykistö oli syytänyt siihen 6 tunnin aikana
110,000 kaasugranaattia ja tuhannet miehet vetä
neet silvottuina viimeisen hehkäyksensä. — Sainte- 
Fine, missä kenraali Toulorgen divisioona sananmu
kaisesti ammuttiin mäsäksi maan sisään, — Mont- 
faueon, missä on maailman suurin joukkohauta, 
Verdunissa ja Argonneilla kaatuneiden U. S. A:n 
sotilaiden hautausmaa, 14,000 hautaa ja 25,000 val
keata ristiä. — Trancheedes Baionnettes, missä 
erään ranskalaisen pataljoonan muistoksi on valta
van pilarikatoksen alle jätetty kappale juoksuhau
dan kynnystä, missä tuo pataljoona pelkin pistimin 
piti puoliaan kahden hirmuisen vuorokauden ajan, 
kunnes joka mies oli kaatunut paikoilleen, — suuria 
muistomerkkejä, sotilashautoja, rautabetonijärkä
leitä, joista betoni on murskattu ja Jauhettu hienok
si ja joissa vääntyneet rautakiskot ojentautuvat 
esille kuin kuolleen ja maatuneen ihmisen luut, 
kaikkialla vaaleata soraa, minkä miljoonat ammuk
set ovat ryöpyttäneet esille maaemon povesta, joka 
nyt on autio, tuhansien ja taas tuhansien kranaatti- 
kuoppien ja luhistuneiden juoksuhautojen syövyttä
mä. Jossakin saattaa kuulla linnun slrkutusta, 
mutta viheriöivää ruohoa etsii silmä turhaan yhä, 
15 vuoden kuluttua viimeisestä surmanlaukaukses- 
ta. Nuo teräksen, ihmisveren ja myrkyllisten kaa
sujen kyllästämät Verdunin sorakentät eivät vihe
riöi — turhaan niiden ylle lämpöinen kevätsade tuh
laa hereltä vesiään . . ,

On jo ilta, kun paikallisjuna taas saapuu. Vau
nut täynnä vappusunnuntaln vietosta palaavia ih
misiä. Melua ja viinin sumentamia silmiä, hien,

märkien vaatteiden ja halpojen savukkeiden kuvot
tavaa hajua.

Hyvästi Verdun, hyvästi tuhannet, maatuneet 
toverit!

Somme-Toubren asemalla lojuu roskalaatikon
vieressä sateessa mustunut Ja ruostunut ranskalai
nen sotilaskypärä — teräväreunainen reikä oikeas
sa kyljessä, Chalons-sur-Marnessa kantaa junamies 
jostakin vaunusta asemahuoneisiin jalattoman ja 
kädettömän sotainvalidin — muutto pikajunaan, 
Nancy, Metz, Saarin alueen pimenevässä illassa loi
muavat terässulattimot — Saarbrycken, aamuyö 
aseman odotussalissa, virkeä ja touhukas aamu työ
hön rientävine työläis joukkoineen, jälleen pikajuna, 
Etelä-Saksa, Reinin hymyilevä laakso, Frankfurt 
am Main, Leipzig, jälleen ilta — ja Berliini.

Stresemannstrassella meluavat sanomalehtien 
myyjät.

Levottomia tietoja. Poliittinen myrsky kohisee. 
Kaukainen Itä sähköttää sotavlestejä. Toivotto
muutta, romahduksia.

Väsynyt matkamies kyselee itseltään epätoivoi
sena:

— Onko niinsanotun sivistyneen ihmiskunnan 
marssittava uuteen Verdunin helvettiin, ennenkuin 
se tulee järkiinsä? Miksi leikitään voimilla, jotka 
irtipäästettyinä räjäyttävät, tuhoavat ja polttavat 
koko Euroopan suitsevaksi rauniokasaksi ja jotka 
myrkkykaasuilla tappavat siviliväestön sukupuut
toon?

Miksi ?
Siksi, että yhä on olemassa niin säälittävän yk

sinkertaisia ihmisiä, jotka todella uskovat, että sa
tojentuhansien miesten — isien, veljien ja poikien 
— uhraaminen Verdunin helvetissä v. 1914—1918 oli 
välttämättömyys ja kansojen pyhä velvollisuus — 
siksi, että Verdunin mykkien syyttäjäin sanaton 
kieli on vielä tukahdutettu valheen, kansainvälisen 
petoksen ja sodan rikollisen ylistelyn röyhkeään 
meluun. E. A. Pulli.

-----------o—— ---- ■ -

R a a t a j i l l e

R a a ta jille  ta h d o n  laulaa , 
h eille  h y m n in  v ih e ltä ä .
S iellä  isk en  va lo n ta u la a , 
m iss'on  s y n k k ä ä  p im eää .

N ii l le  jo tk a  aina k ä rsii, 
r is tin  raskaan  k a n ta a  saa, 
n iille  jo tk a  lu n ta  järsii, 
to is te n  syö d ess’ om enaa.

L aulan  . . .  a ikaa u u t ta  u o ia n , 
k a v ä b y is tä  riem u in een , 
raa ta jien  v o im a a n  lu o ta n , 
jo u k k o v o im a a n  yh te iseen .

W. M. M ATTSON.


