
Esipuhe.

Wuoden 1871alulla jaettiin jo Nowelli-kirjaston
tilaajoille tämäkin Alexis Stenwallin kertomus 'Seitsemän
Weljestä". — Ei kulunut siitä monta päiwää, ennenkuin
ilmestyi eräässä ruotsalaisessa sanomalehdessä tarkastus,
josta tässä lienee sopiwinmainita ainoastaan, että tarkas-
taja wäitti kirjan oleroan peräti kelwottoman, katsoen hä-
peäksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, että semmoinen
hänen mielestään huono ja törkeä teos oli tullut paine-
tuksi Seuran awulla ja sen suojassa.

Kirjallisuuden Seura, joka, niinkuin tämmöisissä a-
sioissa ainakin, oli nojautunut Kaunotieteellisen tutkijakun-
tansa antamaan lauseesen kirjan ansiosta, päätti kuitenkin
pyytää tutkijakunnalta uuden, laweamman lauseen, jota
sopisi esipuheena kirjaan liittää, siinä tarkoituksessa, että
lukewa yleisö tulisi tietämään, millä perustuksilla tätä
Stenwallin kertomusta on katsottu sen arwoiseksi, ettei sen
ulosantaminen halwentaisi sitä kunniaa, jota Seuran edel-
liset toimet olisiwat Seuralle tuottaneet.

Kun Tutkijakunnan lause Seuran kokouksessa luettiin,
katsottiin je kyllä kaikin puolin otolliseksi; eikä saattane-
kaan kukaan isänmaan kirjallisuutta tuntema olla hawaitse-
matta, että itse kirjoitus on lähtenyt semmoisen miehen kädes-
tä, jota etewämpää kaunotieteessä eimeidän maassa ketään,
eikä muuallakaan monta löytyne. Kuitenkin katsoi Seura
soweliaaksi Tutkijakunnalta pyytää, että lause lisättäsiin
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muutamilla sanoilla teoksen yleisestä periajatuksesta, jota
lisäystä Seura piti aiwan tarpeellisena »vastauksena niihin
soimauksiin,mitkä yllämainittu tarkastus oliparaastapääs-
tä holwannut sekä kirjantekijän että myös Kirjallisuuden
Seuran niskoille.

Tämän pyynnön otti Seuran esimies »viedäkseen lau-
seen kirjoittajalle. —

Erinäiset kohdat, taudin tuottamat,
wiiwyttiwät kuitenkin sanotun wähäisen lisäyksen »valmis-
tumista; ja on Tutkijakunnan lauseen painaminen siis
wasta nyt Maaliskuussa 1873 tullut toimeen. Surettawa
kyllä on, että se ilmestyy wasta nyt, kun jo Stenwallin
hauta on mullattu. Mutta jos ei se ehtinyt wähan loh-
duttamaan hänen särkynyttä mieltänsä, niin ci se suinkaan
ole tekewä hänen hautansa peitettäraskaammaksi. — Tässä
seuraa Kaunotieteclliscn toimikunnan lause.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle!

Kaunotieteelliselle tutkijakunnallensa on Seura näinä
äiwinäp lähettänyt kirjeen, jonka oikea tarkoitus ei meille,
tämän tutkijakunnan jäsenille, ole aiwan selwä. Emme
tosin mielellämme tahdo uskoa Seuran lähettäneen sitä kir-
jaa siinä luulossa, joka olisi häwäisewäinen ja loukkaawai-
nen meille, että me, säikähtyneena tuosta hillittömästähuu-
dosta, jonka eräs Seuran toimesta ilmi tullut kertomus
"Seitsemän Weljestä" on nostanut, muka aitoisimme pe-
ruuttaa ja tyhjäksi tehdä päätöksemme mainitusta teoksesta,
jonka me wiran puolesta, paraan taitomme ja tietomme
mukaan olimme lausuneet. Mutta me katsomme kuitenkin
kaikessa tapauksessa welwollisuudeksemme sanotun kirjeen
johdosta wähän likemmältä selittää perusteet, joiden no-
jalla me pysymme lujasti siinä mielessä, että, ios S. K.
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Seuran kunnia ia maine tässä asiassa lienee tullut ha?
wäistykfi, se ei suinkaan ole tapahtunut meidän syystämme.

Mutta ennen kuin me ryhdymme täta wäitettä to-
distamaan, pyytäisimme lupaa saada osoittaa yhtä epätark-
kaa lausetta, ett'emme pahempaa sano, mainitussa kirjeessä.
Siinä on nimittäin komin yleisillä sanoilla sanottu että
me olimme sitoutuneet parantamaan A. Kiwen teosta.
Jos asian laita todella tämmöinen olisi, niin olisi kaikkein
helpointa maailmassa tekijän niskoilta meidän niskoillemme
sysätä kaikki sekä todelliset että luullut »virheet, jotka tästä
kertomuksesta on osaksi löydetty, osaksi oltu löytäwi-
nänsä. Mutta korjaamis-wclwollisuus, johon me olimme
sitoutuneet, ei ulottunutkaan muuhun kuin kieli-wirhei-
sin, jotka ehkä olisircat jääneet tekijältähuomaamatta. Ia
sen tehtäwän toki lienee meistä ne, jotka asian hoitaaksensa
ottiwat, jokseenkin tyydyttäwästi täyttäneet.

Siihen sitä wastaan, ettemme parantelemis-innos-
samme menneet ulommaksi yllämainittua rajaa, on ollut
meillä syymme, jota moni muu tosin halwcksinee, waan
joka meidän silmissämme on tärkeä ja täysi-arwoinen. Me
näet katsoimme, ja wieläkin, waikka kyllä kaikin tawoin
on yritetty saattaa meitä toiseen ajatukseen, katsomme Ki-
meä niin armolliseksi kirjailijaksi, että emme me tohdi omin
luwin ruweta mielivaltaisesti parsiskelemaan hänen hen-
kensä tuotteita, sillä lailla kuin äreä koulumestari muokkaa
aloittelijan yritystä, joka ei ole hänen suosiohonsa päässyt.
Meidän luja uskomme on se, että kyllä tuskin lienee yh-
tään, jonkinmäaräiseen ulkonaiseen taitoon cksecrattua kir-
jailijaa, mikä ei helposti wälttäist pahimpia wirheitä ja
wikoja, joita niin armottomastiKiwen teoksista noukitaan;
mutta turhaa waiwaa, melkein aina, olisi koettaa noista
kirjailijoista keksiä niin monihaaraista, monilahjaista tai-
toa, kuin se, joka tuhannen tuhansien joukosta kohottaa
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huomioon Aleksis Stcnwall'in, hänen runo-intonsa haltiok
kaimftina hetkinä.

Se, jota semmoinen työ huwittaa, noukkikoon ikään
kuin pujotellen helminauhaa kuolleitten luista, hengcnhei-
molaistensa huwikst sekä omakseen, kokoon kaikki raaat sa-
nat ja lauseet, joilla Kiwi liian luonnonmukaisesti on tah-
tonut kuwata meidän korpiemme säwelcitä — se, jokakiih-
konsa innostuksessa näkee esineet kaksinkertaisina, lukekoon
yhteen aina wiiieentoistakin tappeluunpuheen-alaisestano-
wellista — tämän kirjoittajilla on oikeus pitää tiettynä
asiana, ettei kukaan meistä omissa teoksissamme ole osoit-
tanut taipumusta tämmöisiin kaunotieteellisiin koristeihin.
Emme siis woi katsoa ansioksi, jos semmoisia toisen teok-
sissa tapaamme. Me emme tahdo, ikään kuin omaa asia-
tamme ajaen, emmekä myös mistään muusta syystä, ottaa
puolustaaksemme liikawesoja, joita ainoasti hywin suurten
ansioin rinnalla woi kärsiä. Mutta yhtähywin on meillä-
kin joku määrä tietoa niin hywin kirjallisuuden kuin tai-
teen historiasta. Me tiedämme siis, ettei äskenmainitun
tapaiset wirheluettelot,eikä mielikuwituksessa kaksin werroin
enentyneet nyrkkilöylyt, eikä edes himo wäkewiin juomiin,
joka tekee Falstaff'inkin sienen näköisen ruumiin kuiwan
ncwan kalte«seksi, ettei, sanalla sanoen, kaikki nämät wiat
woi tehdä tyhjäksi suuren neron tuotteittcn arwoa, kum-
minkaan ei muun tuomarin silmissä kuin hyttysenkuurnit-
sijan, joka kokee peitellä päätöksensä yksipuolisuutta kiwu-
loisesti herkän aistin werholla.

Seuralle annetussa lausunnossamme osoitimme nimen-
omaan tuota liikaa laweapuheisuutta, joka wälista tekee
kertomustawan Kiwen nowcllissa ylen määrin pitkäwetoi-
seksi. Mutta juuri täänlaatuisiin wirheisin johonkin mää-
rään arka wieras käsi ei mielellään ryhdy, koska weitn' ko-
win helposti woi sattua tuoreisinkin wesoihin. Tästä syys-
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ta emme tohtineet käydä käsin työhön, joka wirheettömälle
arwostelijalle kyllä olisi tuottanut riemullifinta itsensä-
jumaloitsemisen nautintoa.

Me mainitsimme, että niin hywin kirjallisuuden kuin
taiteenkin historiasta saattaa tuoda esiin paljon esimerkkejä
rauhoittimeksi niille, mitkä arwelewat Kiwen nowellissa ta-
wanneensa eriskummallisuuksia, joiden laatua ei muka olisi
koskaan ennen nähty. Muutamat seikat, jotka tätä wäi-
tösta todistamat, lienewät tässä paikallaan.

Waikka tosin päinwastaisiakin mietteitä joskus on
kuultu, niin lienee kuitenkin wielä liian aikaista lukea
Shakespearen runoutta jo nurkkaan sysättyyn, peräti jäte-
tyllä neron edistymisen kannalla olemaan kirjallisuuden la-
jiin. Me emme tahdo sillä puhdistaaKiwen puolta, waan
ainoasti selittää yhtä syytä hänen luonnonkuwaustensa wal-
lattomuuteen, kun mainitsemme että lukemattomat rikokset
siwistyksen herkimpiä käskyjä wastaan, joita tuo mainio
Brittiläis-runonickka on rohjennut tehdä, owat olleet tur-
miollisesti wiekoittawana estkuwana meidän maanmiehet-
lemme, joka puoleksi on luonnonlaulaja,puoleksi siwistyksen
rieskaa imenyt runoniekka. Kiwi esim., huomatessaan
kuinka wallattomasti Shakespeare menettelee erään histo-
riassa tunnetun kruununperillisenkanssa, josta oli kohoowa
kuningas, kaikkein parahimpia ylpeän Englannin aikakir-
joissa, eksyi siihen hairahdukseen että hänellä olisi lupa,
yhtä paljon säädyllisyydestä huolimatta,kuwaella muutamia
ihmisiä, jotka oliwat, aiwan kuin Hebrealaisten syntipukit,
sysätyt ulos meidän autioimpiin korpihimme. Se oli to-
siaan suuri onni, ettei Kiwimitään tietänyt siitä Titanin-
kaltaisesta rohkeudesta, jolla Rabelais katsoi paljaaksi leikin-
asiaksi monta monituista säädyllisyyden sääntöä, aikakau-
della ja maassa, jolloin ja jossa ritarillisin kuninkaallisista
ritareista punoi ojennusnuoria yhtä hywin alamaistensa
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nerolle ja kauneus-aistille kuin heidän uskonnolleen. Tä-
mä nerokkaan franskalaisen humoristan luonnonmoimaincn
henkipä masta olisi oikein waikuttanutmeidän suomalaiseen
kirjailijaan, jonka melkein kaikilla synneillä on juurensa
siinä järkyttämättömässäuskossa, että luonnon äänet myös
kirjallisuuden fimistyneessä seurueessa saamat hillitsemättä
kuulua!

Ne, joiden käsitys realisuuden oikeudesta taiteessa ci
ole muodostunut muiden mallein kuin v. Wright weljesten
soreitten, siimoin ja simeltyin lintuin mukaan, moimatkyllä
olla siinä luulossa, että realinen taiteenlaji ci ole koskaan
malinnut eikä moi malita itselleen toisia ilmautumisen muo-
toja, kuin äskenmainitut hymin siimotut kumaukset luon-
non ilmiöistä. Tämä luulo kuitenkin on erhetys, jonka
pitäisi haihtuman ensi milahdukselta johonkuhun puuhun
tai aitaan ynnä niiden siimekkäisin, liikkuilemiin mieraisin.
Ia mielä täydellisemmin se haihtuisi katsahduksesta esim.
yhteen ainoaankin D. Tönicrs'in nuoremman maalaukseen.
Eikä ole siitäkään suurta apua, jos, kumotakseen tätä Ki-
wen kumauslaadun tukea, sanottaisiin T«wiers'ien kumain
tosin saattaneen kelwata heidän maanmiehilleen,Flanderin
talonpojille, maan meidän täällä jo ehtineen kauas pois
siltä taiteen cdistymiskannalta. Se malitettamasti on liian-
kin tosi, että me heistä olemme niin kauas pois ehtineet,
jotta meidän maassa tuskin löytynee ainoatakaan maalaus-
tumaa, josta moisimme saada täydesti luotettawan käsityk-
sen tamasta, jolla he loimat ja muodostelimat taiteelliset
ajatuksensa. Mutta yhtä hymin on kieltämätöin asia, että
jok'ainou maalaus-kokoelma koko simistyneessä maailmassa
katsoisi suureksi koristukseksi itselleen saada jonkun noita kumia,
jotka niin jyrkällä realisuudella astumat ulkonaisten näki-
miemme eteen, että Kimcn, sisallisellä silmällä nähtämät
kumaukset niiden rinnalla joskus saattaisimat tuntua ideali-
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suuteen kallistumiksi. Kuitenkin siwistynyt yleisö niin
wähän pitää sitä barbarilaisen aistin todistuksena, jos joku

Tonicrs'in maalauskuwia kauneiksi katsoo, että päin was-
toin sitä sanottaisiin raakuuden tähteeksi, jota ei siwistys
wielä ole saanut pois kulutetuksi, jos joku uskaltaisi kat-
sella niitä yhtä halweksiwaisilla silmillä, kuin kuka hywän-
sä arwelee saawansa katsella Stenwall'in teoksia.

Maikka,emme suinkaan soisi, että Kiwi yrittäisimut-
kia sitä pehmerökieltä, millä joskus harmikseen on kuultu
Suomen talonpoika-nulikkain, opittuansa hiukan ruotsia
mongertamaan, pyytclewänpeittää sukuperäänsä, niinemme
kuitenkaan mekään hywäksy Kiwen kowin wähän hillittyä
taipumusta henkensä luonnoksiin mättää kaikenlaisia raakoja
kuwauksia, jotka hän on nähnyt aloilla, mihin siwistys ei
wielä ole kyllin waikuttanut. Me paheksumme tätä sitä
enemmin, koska tuohon taipumukseen hänessä ei ole syynä
tietämättömyys siitä rajasta, jossa siwistys käskee: Tänne
asti, waan ei edemmäksi! Eipä ole Lea, tuo ihmeen-ihana
drama-idylli suinkaan ainoa todistus, että Kiwi, jos hän
waan henkistä aistiansa tahtoo kuullella, saattaa kaikkein
hienoimmissakin wiwahduksissa noudattaa niitä sääntöjä,
joita jalo kirjailija-toimi roaatii. Ei woi tosin ollamyön-
tämättä että tämä hänen aistinsa Seitsemässä Weljeksessä
on ollut lummessa enemmän, kuin mitä olisi sopinut. Mut-
ta yhtä wähän kuin saisi käsityksen siitä, kuinka kaunis
taikka nerokas joku ihminen cläissänsä on ollut, jos rupeaa
tarkastamaan hänen luurankoansa, yhtä wähän myös woi
saada selwän puheen-alaisen teoksen arwosta, jos ei tunne
muuta kuin sen sisällysluettelon, jonka eräs mies närkäs-
tyksissään siitä on tehnyt — ja johon myös yllämainittu
helminauha kuolleitten luista on luettawa. Kowa-onnista
Kiwi poloista yhä waan soimataan, siitä ettei hän parem-
min kiiwcnnyt ylemmäksi niitä oloja sekä niihin kuuluma
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raakoja sananparsia, joita hänen täytyi ottaa kuwatakseen.
Mutta paljon enemmän syytä olisi surkutella ja sääliä,että
henki, joka luonnolta oli niin runsaat lahjat saanut, joutui
hylyksi elämän suhteisin, jotka niin wähän oliwat edulliset
hänen tawattomanneronsa edistymiselle ja »voimassa pysy-
miselle, että pikemmin sopisi ihmetellä sitkeää elinwoimaa
tuossa runolahjassa, joka niin kauan aikaa kesti sortumat-
ta. Ia kuitenkin olisi Kiwi tnrwinnut niin hiukan wä«
hän tämän maailman hywyyttä, tullakseen toimeen ihmisen
tawalla. Ja hänen elämänsä lupaeli koko meidän maal-
lemme sitä kunniaa, jota ei woida missään maailmassa
runsaimmillakaan raha-awuilla aikaan saada, jos ei luonto
auliilla kädellään ole ensiksi siementä kylwänyt. Kaikkina
aikoina on lucttawa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle
kunniaksi, että se muutamat kerrat hywäntahtoisella Kiwen
ansioiden myöntämisellä on wahwistanut hänen raukene-
waa rohkeuttansa, ja että se, waroillansa auttaen, on suo-
jellut häntä perikadosta, johon hän wälttämättömimpienkin
tarpeitten puutteen tähden jo oli waipumaisillaan,sortu-
maisillaan.

Meidän järkähtymätön ja järkyttämätön uskomme on
se, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on nytkin teh-
nyt maamme kirjallisuudelle hyödyllisen teon, kun se jalo-
mielisesti auttoi Seitsemän Weljeksen kirjoittajaa. Waikk'ei
tämä kirja suinkaan wastaa niitä siisteyden waatimuksia,
jotka in osuin veikni karsitussa kirjassa olifiwat nouda-
tettawnt, on se kuitenkin niin rikas monellaisista runolla
sista ansioista, että Seura täydellä syyllä saattaa moittei-
sin siitä, että semmoinen teos Seuran toimella on ilmi-
tullut, wastata Thorild'in ijankaikkisesti totena pysywillä
sanoilla: Ei mikään teos ole tehty wirheittensä, waan
ansioittensa tähden. Jos rumettaisiin muissakin maissa
yhtä ankarasti kuin meidän hiuksenhalkaisijat tahtomat, ko-
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wistelemaan kansalle aiotun kirjallisuuden sisällystä, niin
joutuisiwat pahaan pintecsen semmoisetkin mestarit kuin
Björnstjerne Björnson, hurskas Gotthclf y. v. m. Ainoa,
joka Seitsemässä Veljeksessä olisi aiwan armottomastituo-
mittawa, olisi mielihalu fiweyttömyydcn ja siihen kuulu-
wien seikkojen kuwaamiseen. Mutta semmoista ei taidet-
tane löytää tästä teoksesta, maikka arwostclijan silmä olisi-
kin katkerimman wihan teroittama.

Tämmöisen seikan todistaminen olisikin kaikkein ih-
meyttäwin konstitemppu, kun tiedetään periajatuksen tässä
teoksessa olewan sen, että siwistys ja fiiwot tawat owat
malttamattomana ehtona ihmisen wapaudelle,rauhalle sekä
onnelle. Tawallisen tarkoitus-romaanin kirjoittaja olisi
kenties sillä keinoin teroittanut tämän totuuden lukijainsa
mieleen että olisi kuwannut yhtä tai useampia henkilöitä
pahuudenesimerkeiksi, toisia sitä wastaan kaiken mahdollisen
hywyyden perikuwiksi, hän olisi lopussa antanut edellisille
aika kurituksen, ja palkinnut jälkimmäiset —

luultawasti
suurella perinnöllä, taikkapa, wielä liikuttawammalla ta-
walla, rikkaalla awiowaimolla. Mutta Kiwi on runoilija;
hänen mielestään ei siis tämmöinen typerä oikeuden jaka-
minen ollut runollista oikeutta. Hän ci ole antanut yh-
den ainoankaan noista seitsemästä weljestä saada loppuansa
hirsipuussa. Se loppu oli enemmän hänen runoluonteensa
mukainen, että he oman kokemuksensa jamiettimisensä kaut-
ta tulisiwat näkemään siwistyksen arwon, ja että he omin
woimin ponnistaisiwat ylös hurjasta ja raa'astametsäläis-
elämästään ihmiselle sopimaan siwistykseen ja tapoihin.
Siihen heitä saattaaksensa hän ci käytä awukseen mitään
muita ulkonaisin »välikappaleita, paitsi erämaan rajatonta
wapautta — joka keino sekin myös todistan että tekijällä
on pettymätönrunollinen silmä. Että kertomuksen päähenki-
löt alusta mielemmin walitsiwat erämaan kuin siwistyneen
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elämän piirin, siihen taas on kyllin selittäwänä syynä hei»
dan aikaisempi laswatuksensa — taikka kaswatuksen puut-
teensa — ja sekin seikka on erään suomalaisen kansallis-
luonteen omituisuuden mukainen. Mutta yllämainitun
tarkoituksen wuoksi juuri olikin malttamaton asia, että »vel-
jesten aikaisempi kaiken ihmistawan ulkopuolella »vietetty
elämä oli riehahtawa tuommoisiin hillittömiin hurjuuksiin,
joista se oli saawa oman rangaistuksensa ja »varsinkin
saawa nähdä, että se oli poikennut tielle, joka ei »vapauteen
wie. Siihen tarpeellisten todistuskeinoin määrä piti tie-
tysti oleman henkilöin henkisen edistymiskannan mukaan;
ja sitä, joka tämän koko runoteoksen kutomuksen läpi käy-
wän langan »voipi käsittää, sitä arwcluttaa tuomarina
käydä liiaksumaan tekijän mielestä tässä kohdassa tarpeel-
lista mittaa. Mutta semmoiselle arwostrlemiselle, jonka
ojennusnuorana ainoasti on moittimisen halu, on helpoim-
man helppo todisteeksi tekijän mielitaipumukscsta tämmöiseen
ruokottomuuteen poimia esiin kuwauksia wcljesten aikaisem-
masta raajasta elämästä, huolimatta siitä kertomuksen koko
periluonnoksessa olcwasta syystä, joka on »vaatinut kerto-
jaa leweämmillä piirteillä tätä kuwan edustaa maalaile-
maan.

Me pyytäisimme lopuksi lupaa saada muutamilla ri»
weillä lyhyesti uudelleen esittää mielemme tästä aineesta.
Jos Kirj. Seura katsoo Seitsemän Weljcksen karsimisen ja
uudestaan painamisen »välttämättömän tarpeelliseksi, niin ci
woi eikä saa se puhdistus tulla kenenkään muun kuin ko-
kemuksestaan ylcnmäärinkin waroittuneen ja »viisastuneen
tekijän tehtäwäksi.

Mutta jos Kirj. Seura tahtoo alentaa itsensä »väli-
kappaleeksi jollekulle perihäwiötä uhkaawalle »vainolle, joka
kiihtyneellä katkeruudella »vielä ampuisi nuoliaan muuten-
kin niin poloisen onnetonta Kiwea wastaan, niin meitä
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Allekirjoittaneita sekä järkemme että omatuntomme kieltää
tämmöistä käskyjä toimittamasta, ja me pyydämme siinä
tapauksessa lupaa saada luopua meille tähän astt kunnia-
wirkana olleesta toimestamme Seuran kaunokirjallisen o-
saston jäseninä.

F. Cygnaeus. K. Bergbom. I.Krohn.
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