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Karhumäen Yaiheita ennen ja nyt
i s e n p ohj o i s iiy rii h il le
kohonnut on Karhumtiki.
ain' on tltis tutrlille, tui.tkuille
ntyös sodan kirot irtki.

Ätin

Sodan kirotkaan vuosina
I

94 I -44 eivät kuitenkaan vetä-

neet vertoja traagisuudessaan
sille, mitä Karhumäcn seuduilla koettiin jo ennen sotaa. Niihin elettyihin kokemuksiin aioin nyt tässä kirjoitrksessani
kajota.

Elämä Karhumäcssä ci tä-

i

rc

näänkäänole ruusuista. kun sen
laatua mitataan vaikkapa eläkcläis1en saamilla kuukausirupliLla (250 - 600 rpl = 62 - 120
markkaa). Yleistä kaupunki-ilmettäkään ei voi kehua- mutta

maisemat ovat yhä entisensä:
upea, ylistettävä korkeincen
miikineen, jokineen ja iiekka-

;rl

rantoineen taustanaan Aänisen
ulappa.
Kaupoissa näytti olevan mnsaasti laadnkasta tavama, mutta ostajiaoli harvassa. Käupun-

e

kikävelyllä ihmettelin, ihailin
ja ihastuin nuorten naisten tyy
likkääseen pukeutumiseen ja
ryhdikkääseen esiintymiseen
kadulla. Sellainen eleganssi.ja

Karhumäenmuseonjohtaja Sergei Koltirin esitteleekaupungin pienoismallia. Ennen täällä oli 12
suihkulähdettä, nyt ei yhtään toimivaa, hän toteaa.

uljuus on meikäläsestä kaupun
kikuvasta kadonnut ulkomailta

aluetta koskevaa tai sivuavaa

tuoluun krääsään.

historiaa.

Parasta havaittavaa siel lä on

Osa

pahin osa on
lähihistorian traagisia tapahtu-

Stalinin kanavaa rakennet-

Olivatko nämä Artemjirv,

taessaheinäkuussa l932oli työhön orjuutettu 120 000 vankia.

lvanov, Romanov, Kataja ja tuhannet muut, jotka laahustivat

Monien kohtaloksi koirui siellä
kuolema. Kokonaisia perheitä
tuhottiin pakkotyö11ä. Kanavan

Karhumäestä sidotuin käsin
murheiden laaksoon ja polvistuivat sinne jo valmiiksi kai
vettuihin .joukkohautoihin ta
kaapäin ammuttaviksi, olivat
ko he todella rikollisia? Nyt

kuitenkin kehityksen tuoma

mia, joita kuunnellessa vä-

vapautunul ilmapiiri. Se oli aistittavissa näissä ankeissa olois
sa elävien ihmisten kasvoilta,

häinenkin tukka nousee pystyyn. Ja miksi? Siksi, koska
Karjalassa on toteutettu kaksi

vaikka pelote, vanha vankila

maailman nopeinta suururak
kaa, mitä rakentamiseen tulee.

käsin- erittäin alkeellisilla

lo tsaari Nikolai II:n aikana
1915-17 valmistui rautatie Vologdasta Muurmanskiin, huikea
matka, I 400 kilometriä vajaas-

myöhemmin löydetty kanavan

uskalletaan sanoa ääoeen: he

betoniseiniä korjattaessa. Työ
motivaatiota haluttiin nostaa
opilla "Tee ryöräs laulellen. . ."

eiväl olleet! He olivat vaino-

ja niissä seisovine
ohranoineen on yhä samalla
torneineen

paikalla kaupungin itäreunassa, pääväylän vanella niin kuin
se oli enncn sotaakin. "Asiak
kaat" ovat siellä nykyään eri
syistä kuin ennen.

Karhunläen museo toimii
ränsistyvän palatsin itäsiivessä. Kokoelmien esinemäärä on
noin 8 000. Ne on kootlu pää
asiassa Karhumäen

piirin alu-

eelta, joka on Karjalan suuri.
Siihen liitettiin nimittäin 1950
luvulla Seesjärven piiri, ionka

keskuksena

oli

Paatene sekä

Aunuksen niemi, johon kuuluu
mm. Kizin museosaari.
Museonjohtaja Sergei Kol-

tirin kertoi meille auliisti ja
asiantunlevasti museostaan,
esillä olevasta kokoelmasta ja
siihen liittyvästä historiasta.
Vuosittain näyttelyteema vaihtuu kokonaan tai osittain. Pari
vuotta sitten esillä oli karjalaiskylien maa ja kotitalousesineistöä, mm. arvokkaita ja taidokkaita naistcn käsitöitä.
Nyt museo esittelee lähi-

rakennustyö tehtiin pääasiassa

neillä: niitä

väli-

ja ihmisluita on

sa kahdessa vuodessa. Vielä

Siksi kanavatyömaalla Iiikkui

huikeampana on pidettävä Sta
linin alulle panemaa urakkaa,
Vienanmeren-Aänisen kanavan
rakentamista vuosina 1 93 l -33.

puhallinorkesteri aamusta iltaan
tuulessa, tuiskussaja pakkasessakin, vaikka jäätyvin sormin.
Kanavan tultua valmiiksi ka
pellimestaria ei enää tarvittu;
hän katosi kuin tuhka tuuleen.
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Kanava, pituudeltaan 225
kilomet ä, valmistui vajaassa
20 kuukaudessa. Sulkujaon I9,
patoja 15, vedensulkijaputkia
l2 ja suojapatoja 49. Vertailun
vuoksi mainittakoon Panaman
kanava (pituus 80 kilometriä).
Sitäkään rakennettaessa ei velt
toiltu, mutta silti työ kesli 25
vuotta. Olkoonkin, että se on
kaksisuuntainen.

Hintavertailuja on mahdo
ton tehdä tai työtunteja laskea,

Lisää synkkiä uutispilviä
nousi Karhumäen ylle vuosina
1937-38. Noina tcrrorin vuosi-

na sunnattiin täällä monia tuhansia ihmisiä. Sandarmohin
motsikössä noin 20 kilometriä
Karhumäestä Poventsaan päin
ammuttiin yli 8 000 vangittua,
joukossa runsaasti karjalaisia,
inke läisiä ja suomalaisia.
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Yksi tappomääräys on näh-

mutta Venäjän mahtimiesten
Nikolai II:n ja Stalinin urakkakilpailu päättyi isä Josetin selvään voittoon, ainakin jos se
mitataan ihmisuhrien määräl-

sinetöinyt 1 I l6ihmisenkohta
lon. Viisi näistä menehtyi pe
losta jo matkalla mestauspai-

1ä.

kalle.

tävissä museon seinäIlä. Se on
päivätty 16.10.1937 ja se on

harhaisten ja moraalittomien
johtajien uhreja.
Menneisyys on avain tähän
päivään, kuuluu eräs viisausOnko se vain, jolla historian
perintöarkkuja avataal tänään
ja huomenna? Olko niiden sisältö kenties vielZikin kuvottavampi kuin eilisct ovat olleet.
Lukiessamme edelläolevia
tictoja ei aNioillemme tekojen
moraalittomuudesta jää juuri
vaihtoehtoja. Kyseiset teot ei
vät kuitenkaan ole maailman
historiassa ainoita eivätkä ai
nutlaatuisia: Niitä on aina ollut
ja tulee aina olemaan, valitelta
vasti- Muistakaamme vaikkä
pa Auschwitz, Vietnam, Indo
nesia- Afrikan m[stien kärsi
mykset, kotoiset noitavainot ja
tämän päivän Serbia. Voidaan
kysyä, eikö ihmiskunta iohtajineen ole niistä oppinut- Eipä
JUUfl.
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