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I

ELISABET JA HÄNEN KAKSI
POIKAANSA.

Minä, näiden muistelmien kirjoittaja, olen toi-
nen Elisabetin pojista, jotka hän synnytti mie-
hellensä Aleksanderille heidän vielä ollessaan
Pulkovan kuuluisassa observatoriossa Venäjällä,
professorien Struven ja Döhlerin siellä pitäessä
tieteellistä komentoa ja Struven sisarten hoi-
taessa hellin käsin tuota nuorta, yhä vielä lapsek-
kaan tyttömäistä rouvaa, joka näytti vielä rou-
vanakin, vieraaseen, ankaraan tosimaailmaan
jouduttuansa jatkavan iloisen keveää tassuttele-
mistaan vanhan kotipiirin pehmeissä kengissä.
Perin kokematonna hän oli näiden neitien mie-
lestä ikäänkuin liian leikkisästi, liian epäjuhlal-
lisesti ottanut kannettavakseen lähestyvän syn-
nyttämisen raskaan taakan,
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Mutta nytpä saatiin nähdä mitä elämä on.
Voi kauhistusta! Kohtalo piteli — näiden sääli-
vien neitien mielestä — tuota ajattelematonta
tyttömäistä nukkerouvaa liian kovakouraisesti.
Kumpikaan vanhoista neideistä — se huomatta-
koon — ei ollut vielä milloinkaan saanut todis-
taa ihmislapsen häikäilemätöntä, veristä ja väki-
valtaista tuloa tähän maailmaan, ja sen vuoksi
— kun asia heidän talossaan vihdoin alkoi —

heidän nuoren holhokkinsa kimakat kiljahduk-
set pyörtymiseen asti vihloivat heidän sydän-
tänsä.

Totta voi kyllä olla, että Elisabet kipujen al-
kaessa ehkä oli itsekin liiaksi hätääntynyt ja
päästellyt ylimääräisiäkin kiljahduksia jo ennen
kuin oikeat kivut alkoivat, tuo hupakko kun aina
säikkyi aavistamattomien luonnontapausten ja
tuntemattomien voimien enteitä. Mutta tosi
kipujen tultua hän kätilön todistuksen mukaan
osoittikin malttia ja harvinaista kestäväisyyttä,
vaikka kipuja oli jatkunut ilman sanottavia seu-
rauksia jo toista vuorokautta. Kun neidit lähes-
tyivät vuodetta ja näkivät rakkaan Lizotskansa
äänettömästi väänteleivän tuskissaan ja kun hän
joskus tukehtuneesti pitkään voihkaisi, alkoivat
hekin voihkia ja kaatua nojatuoleihin, ja kätilön
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täytyi pyytää heidän poistumistaan. Totisena
kätilö kehoitti hankkimaan lääkärin.

Ratkaisevan hetken lähestyessä, toisen vuoro-
kauden lopulla, ja lääkärin myönnettyä neideille,
että tämä synnytystapaus oli katsottava sangen
vaikeaksi, he tietysti otaksuivat Elisabetin vii-
meisen hetken jo olevankäsissä, ja nyt he alkoi-
vat päättöminä parkuen ja valitellen lennellä
huoneesta huoneeseen, tietämättä mitä tehdä.

Ja aivan arveluttavasti nämä hyväsydämiset
neidit nurkuivat kohtalon kovuutta vastaan, sa-
noen:

— Mitä pahaa tämä pikku Lizot§kamme on
tehnyt, että häntä näin kauhealla tavalla rangais-
taan! Kaikki häntä rakastivat, viatonna hän eleli
suuressa onnessaan, vielähän me ihan äsken
näimme hänen puoli salaa leikkivän kotoa tuo-
dun nuken kanssa, ja nyt —! Tämä on julmaa!
tämä on järjetöntä raatelua! Tämä on anteeksi-
antamatonta!

Olen kuullut kerrottavan, että Elisabet, en-
simmäisen lapsen saatuaan, oli peräti hurmaan-
tunut pikku Kasperiinsa, joksi luterilainen pappi
risti lapsen. Voihan kyllä helpostikin kuvitella
mitä hänelle merkitsi pienen, elävän nuken saa-

minen niiden monien hengettömien posliini-
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ja vaatevauvojen sijaan, joiden kanssa hän vasta
niin äskettäin oli tuntenut velvollisuudekseen
lakata leikkimästä. Ei tällä lämpimällä, elävällä
olennolla enää ollut mitään sinne tänne letkuvia
posliinikäsiä eikä valkoisen ja punaisen kiiluvaa,
kivenkovaa, ruumiiseen ommeltua valepäätä,
vaan pienellä suullaan tuhruttaen se haki oikeata
paikkaa, ja löydettyään kävi ahnaasti imemään,
varmuuden vuoksi tarraten vielä käsilläänkin
kiinni rintaan, niin että siinä kiperässä puristuk-
sessa sen punaiset sormet vaalenivat. Tämä
lienee tietysti sekin tehnyt vähän kipeätä, mutta
ah, kuinka suloisen kipeätä! Näinkö pienten kär-
simysten kaupalla on nyt sylissä elävä, hengit-
tävä olento? Painaessa korvaa sen ruumista
vasten tuntuu pienoisen kylkiluut ja kuuluu
hiljaa sen oma, itsenäinen sydämentykytys,
joka ei enää syki äidin tahdissa, vaan omassaan.
Se melkein nauratti Elisabetia. Ja silmiin kat-
soessa olisi naurattanut sekin pikkuinen, mutta
jo erillinen minänen, joka niistä tirkisteli, —

ellei olisi niin armottomasti säälittänyt tuo poloi-
nen, epäonnistunut itsenäisyyden julistus. Ei
naurattanut, päinvastoin melkein itketti. Kyy-
nelet nousivat Elisabetin silmiin. Ja vaikka hän,
mitenkään hyväilemättä tai suutelemattakaan,
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vain katseli Kasperinsa silmiin, heidän kahden
erillisyyttä ihmetellen, kietoi sinä hetkenä ääre-
tön, lämmittävä, suojaansa ottava rakkaus tuon
pienen olennon yltä ympäriinsä. Näin hellän
kirvelevästi, yht'aikaa sekä naurattaen että itket-
täen elämä vei Elisabetin leikistä kaikkein toti-
simpaan toteensa.

Jos kukaan äideistä, jotka imettävät ensim-
mäistä lastaan, niin ainakin myös Elisabet tuli
päivä päivältä yhä enemmän rakastuneeksi lap-
seensa ja valmistui elämään vain tätä ainokais-
tansa varten, omistamaan sillekaikki ajatuksensa,
antamaan sille elämänsä, kaikkensa.

Ne kaksi valokuvaa, jotka olen löytänyt
Elisabetin vanhimmasta albumista ja joista toi-
sessa pikku Kasper esiintyy hänen sylissään ja
toisessa, mitään pahaa aavistamatta, näyttäytyy
suurelle yleisölle paitasillaan, ne oli otettu niinä
aikoina, jolloin Aleksanderin oli matkustettava
Pietarista Suomen Lappiin joidenkin geodeet-
tisten pisteiden määräämistä varten. Aleksander
oli välttämättä tahtonut saada pojastaan valo-
kuvan mukaansa matkalle. Asia oli niin kiireel-
linen, että valokuvaus oli suoritettava aamutui-
maan. Poika oli pukemattomana suoraan vuo-
teesta tullen noudettu valokuvattavaksi, ja sitten
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Elisabetin täytyi asettua kameran eteen, vaikka
hänellä oli ankara hammastauti ja vaikka tur-
vonneen posken yli kiristetty side oli kohottanut
nenänpäätä pahasti ylöspäin.

Kun perustuen Elisabetin omiin kertomuksiin
ja muisteluihin ajattelen hänen silloista nuorta
olentoansa, hänen antautuvaisuuttaan tunne-
elämän syvyyksiin, hänen suurta onneansa en-
simmäisen synnytyksen kauhujen jälkeen, ja
erittäinkin kun ajattelen ensimmäisen lapsen
imettämistä ja sitä rajatonta rakkautta, minkä
tämä imettäminen oli hänessä kehittänyt Kas-
peria kohtaan, en voi ollenkaan ymmärtää, miten
niin suuri äidinrakkauteen antautuminen enää
olisi saattanut jakautua ja riittää vielä toiselle
lapselle, Arvidille.

Rakkauden luonne piilee rakastetulle antautu-
misessa ehdoitta ja kokonaan. Ja Elisabetille
olisi varmasti hänen ainokaisensa, pikku Kasper
riittänyt. Mutta niin kumminkin kävi, että kah-
den vuoden perästä toisen pojan synnytys olikin
kuin leikkiä vain. Maidosta ei ollut puutetta
tälle toisellekaan, mutta en voi muuta kuvitella
kuin että Elisabet, ottaessaan uuden vaivatto-
masti syntyneen tulokkaan rinnoilleen, ensin
katsahti Kasperiinsa ja sanoi häntä lohdutellen:
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»Odota kultaseni, tämä on kyllä pian tehty.»
Sillä eivätköhän äidit tavallisestirakastane enim-
min niitä lapsiaan, jotka ovat vaivalla syntyneet
ja joiden puolesta he ovat saaneet enimmin kär-
siä? Minulla ei ollut onnea syntyä Elisabetin
esikoisena, en ollut tuottanut hänelle synnytys-
kipuja, minun ei imiessäni tarvinnut pureskella
häntä maidon heruttamiseksi enpä edes huo-
mannut puristaa kynsiäni hänen rintaansa. Sel-
vää siis on, että Elisabet edelleen rakasti Kas-
peria ylitse kaiken eikä vielä ollut oikein ottanut
huomatakseen minua. Syyllinenkö minä siihen
olin, etten ollut ehtinyt syntyä ensimmäiseksi!

Mutta kohtalopa otti minun asiani omiin kä-
siinsä ja rupesi auttajakseni.

He panivat, kuten sanottu, minun nimekseni
Arvid. Ja tultuaan kahden vuoden ikäiseksi
tämä Arvid sairastui ankaraan kuumeeseen ja
tukehtumistautiin. Aha! Silloinkos tuli Elisabe-
tille hätä. Melkeinpä Kasperkin unohtui.

Lääkäri oli käynyt totiseksi eikä antanut enää
varmoja lupauksia pojan henkiin jäämisestä,
ja kun lisäksi Elisabetin silmät monen yön val-
vomisesta olivat ruvenneet katsomaan hiukan
eri suuntiin, kutsuttiin useita lääkärejä neuvot-
telemaan sairaan tilasta ja keinoista, joita mah-
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dollisesti olisi vielä ehdotettu lapsen hengen
pelastamiseksi.

Lääkärit kokoontuivat neuvotteluun, olivat
huolestuneen näköisiä eivätkä tahtoneet vastata
kysymyksiin. Toiset heistä eivät antaneet mi-
tään toiveita, toiset vain aivan vähäisiä. Mutta
he päättivät pitää seuraavanapäivänä vielä uuden
neuvottelun ja määräsivät uuden lääkkeen, jota
oli käytettävä joka puolentunnin kuluttua.

Siitäkään lääkkeestä ei ollutkuitenkaan mitään
apua. Kun lääkäritkokoontuivat uuteen neuvot-
teluun, ei sairas poika enää hengittänyt kuin ly-
hyin, tuskin kuuluvin pihahduksin ja oli alkanut
paikoitellen jo sinertääkin. Nähtyään siis, ettei
uusikaan lääke tehonnut, he pitivät tilaa toivot-
tomana jatippuivat toinen toisensa jälkeen pois.

Yksi ainoa lääkäreistä, nuorin kaikista, se, joka
oli hoitanut lasta sairauden alusta asti, ei hylän-
nyt Elisabetia, vaan lupasi koettaa parastansa
viimeiseen asti. Hänellä oli toimi jossakin kli-
nikassa ja sen vuoksi hän ei voinut pysyä sairaan
luonakaiken aikaa, niinkuin olisi tahtonut, mutta
hän saapui kaikkina mahdollisinaväliaikoina ja
viipyi usein tuntikausia vuoteen ääressä, auttaen
kääreiden muuttamisessa ja kuumeen vaihtelua
seuraten.
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Elisabet oli monen monesti ja erittäinkin nyt
viimeksi hänen muistelmiaan kirjoittaessamme
kertonut tästä vaikeasta tuskankaudesta jatuosta
uhrautuvaisesta lääkäristä, joka oli hänelle ollut
vaikkapa heikkonakin toivon pilkkeenä. Lääkä-
rin ilmestyminen kuolevan lapsen hiljaiseen,
hämäräksi kaihdittuun huoneeseen oli hänelle
kuin lämpimän auringon valahdus pimeään,
hän tunsi lohdutusta, toivoi, eli. Mutta jonkin
tunnin kuluttua, hänen taas yksin jäätyään, pi-
meni kaikki ja epätoivo sai vallan.

Erittäinkin elävästi Elisabet muisteli niitä
kauhun päiviä ja öitä, joiden aikana lääkäri oli
odottanut ratkaisevan käänteen tapahtumista.
Monta kertaa vuorokaudessa, satoi tai tuuli, oli
lääkäri tullut sairasta katsomaan, mitään vai-
voja säästämättä. Yöllä eivät lautat kulkeneet
Nevan ylitse sen kohdan luona, mistä olisi
pitänyt tulla, sen vuoksi hän ei voinut öisin
käydä.

Viimeksi lähtiessään lääkäri oli sanonut:

■— No, Jelizaveta Konstantinovna, jos vielä
jaksatte kestää vain yhden yön, on huomenna
ratkaisu tapahtunut. Niin, niin, minä tarkoitan,
jos lapsi elää tämän yön ylitse, ei ole aivan mah-
dotonta, että se jääpi henkiin.
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Hänen täytyi kiirehtiä viimeiselle lauttavuo-
rolle, sillä klinikassa oli jokin tärkeä leikkaus,
jossa hänen läsnäoloansa välttämättä tarvittiin.

Tuli yö. Se oli sateinen, vettä tuli välistä kuin
kaatamalla ikkunoita vastaan. Tuuli ulisi uuneis-
sa ja jyskytteli. Vallitsi melkein hirmumyrsky.

Elisabet jaksoi hyvin valvoa, sillä epätoivo
ei pane nukuttamaan. Hänen nähdäkseen lapsi
ei puolenyön jälkeen enää ollenkaanhengittänyt.
Edellisenä yönä se oli vielä haukkonut ilmaa,
niinkuin kuoleva kala keittiön pöydällä. Mutta
nyt se vain joskus ummisteli huuliaan. Ja sy-
dämenlyönneistä ei tahtonut enää mitään tun-
tua.

Koneellisesti Elisabet sentään täytti kaikki ne
määräykset, jotka lääkäri oli hoidon suhteen
antanut. Mutta hän ei toivonut enää mitään.

Aamupuoleen yötä kilahti eteisessä hyvin hil-
jaa ylhäällä joustimen päässä roikkuva ovikello.
Ja kun Elisabet meni ovea aukaisemaan, niin
kenenkä hän näkikään astuvan sisälle? Kenenpä
muun kuin sen uskollisen, rakkaan lääkärinsä!
Hän oli yön pimeässä tullut Nevan ylitse pie-
nessä ruuhessa ja itse soutaen. Vettä valui vir-
tana sadetakista ja töppöpäähineestä, jotka kiil-
täen kimaltelivat kynttilän valossa.



Kasper, vuoteesta nostettuna.



Arvid, taudista toipuneena.
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— No? — hän kohta kysyi tippuvan päähi-
neensä raosta, tuijottaen Elisabetiin levotto-
muudesta pyöristynein silmin.

Elisabet purskahti itkuun eikä voinut vastata
mitään.

— Kaikki siis lopussa! — sanoi lääkäri synkis-
tyen.

— Taitaa se vähän vielä elää ...
— änkytti

Elisabet nyyhkytyksissään.
Silloin lääkäri nopeasti viskasi päällysvaat-

teensa syrjään, otti kynttilän Elisabetin kädestä
ja kiiruhti suoraan lapsen luo.

Hetken aikaa vuoteen ääressä seistuaan, hyvin
likeltä katseltuaan ja tunnusteltuaan lasta hän
pyysi Elisabetia auttamaan häntä ja rupesi itse
hääräämään huoneessa ja keittiössä, valmistaen
hauteita ja kääreitä. Koko yön hän viipyi talossa,
ja Elisabetille hän antoi niin paljon puuhattavaa,
ettei itkuun ja epätoivoon riittänyt mitään aikaa.
Tuskin hän ehti katsahtamaankaan lapseen, kun
lääkäri jo määräsi hänelle uusia tehtäviä.

Aamun sarastaessa ja kynttilän palettua lop-
puun lääkäri sammutti sen syttyneet paperit ja
veti käärekaihtimen ylös.

Silloin Elisabet näki, että lapsi oli kasvoil-
taan hyvin punainen, mutta suu avautui ja sul-
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keutui säännöllisesti ja hengitys oli selvään
kuuluva.

Uusi toivo värähti Elisabetin rinnassa. Olisi
pyrkinyt rajuihin ilon tai itkun purkauksiin,
mutta hän ei uskaltanut häiritä lääkäriä, ja va-
vahtelevin käsin vain puuhasi tehtävissään.

— Minä tulen päivemmällä uudestaan, —

sanoi lääkäri.
Elisabet ei vieläkään uskaltanut kysymällä

päästä varmuuteen, oliko lapsi tuomittu kuole-
maan vai pelastettu.

Hyvästellessään lääkäri sanoi:
— Olette hyvin hoitanut lasta, Jelizaveta

Konstantinovna. Se jää elämään.
Näinpä kohtalo siis teki Elisabetille Arvidin-

kin synnyttämisen vaikeaksi, ja näiden kärsi-
mysten ja tuskanpäivien ja tämän rajattoman
onnen jälkeen Elisabet rakasti Arvidia yhtä
paljon kuin Kasperia.

En ainakaan ole omasta puolestani milloin-
kaan missään tilaisuudessa vähintäkään erotusta
huomannut.



2.

RIPPEITÄ OMISTA JA ELISABETIN
MUISTELMISTA.

En Aleksanderista enkä Elisabetista tieten-
kään voi mitään itse muistaa niiden kahden vuo-
den ajalta, jotka he ennen Suomeen muuttoansa
vielä oleskelivat Venäjällä, asuen Pulkovan obser-
vatoriolla ja viimeksi Pietarissa, jonne Elisabet
oli muuttanut vanhempiensa luo Viipurin-puo-
leiseen kaupunginosaan siksi aikaa kun Alek-
sander viipyi Lapissa.

Kuitenkin, niinkuin aivan selkeällä taivaalla
sinen syvyyteen katsoessa voi sittenkin joskus
erottaa kaukaisten sumupilvien liikuntaa, vaikkei
niiden muodoista saakaan selkoa, niin lapsuus-
muistojenkin etäisyydessä voi vaeltaa usvakuvia,
joiden kyllä itse tuntee edustavan todellisuutta,
vaikkei voi muille niitä elävöittää. Ympärillä
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ei ole aikaa, ei paikkaa, on vain jotakin määrä-
töntä, usvaista ulappaa.

Niinpä näen ja tunnen seuraavaa:
Hyvä ukko, jonka oma en kyllä ole, mutta jolla

kuitenkin on oikeus leikkiä minun ja veljeni
kanssa ja tehdä meille kaikenlaisia tepposia, on
nostanut minut kaiteen ylitse vanhemman vel-
jeni Kasperin viereen seisomaan. Me olemme
näin joutuneet petoeläimen eteen, joka kulkee
edestakaisin rautaverkon takana, irvistellen ja
häntäänsä kieputellen. Minusta näyttää, että
tässä pitäisi pelätä, mutta koska Kasper ei itke,
ymmärrän minäkin, ettei ole mitään pelättävää.
Sitäpaitsi on turvanamme takana päin tuo ukko,
joka rakastaa meitä ja nyt viekkaasti nauraa,
pilkaten vaaranalaisuuttamme, ehkä toivoen,
että rupeaisimme itkemään ja hän saisi hyväillen
jarauhoitellen nostaa meidät kaiteen yli syliinsä.
Siinä on taempana vielä kaksi aikuista, mutta
niistä ei tunnu lähtevän samaa turvaa, sillä he
ovat naisia ja heidän luulisi itse pelkäävän. He
ovat tummissa vaatteissa ja ikäänkuin kasvotkin
mustaan verhottuina. Jos he olisivat olleet äiti
ja joku hänen sisaristaan, niin miksi olisin unoh-
tanut keitä he olivat? Ja minkä johdosta he
olisivat olleet surupuvuissa?
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Mutta kuka oli tuo ukko, jonka näen niin
selvänä muistissani?

Hänellä on näkemyksessäni yllään vaalean-
harmaa palttoo, ja sen kullankiiltävät napit
molemmin puolin palttoota vieläkin kiiluvat
silmiinimikä enemmän, mikä vähemmän. Muis-
tan suurilippaisen lakin ja sen kokardin. Muis-
tan suuret harmaat viikset ja ohimotukan omi-
tuiset kiehkurat, jotka tulivat korvien etupuo-
lelle.

Päättäen siitä, että mitään eläintarhoja ei
lapsuutemme aikoina ollut Suomessa, olimme
siis Pietarin eläintarhassa. Ja silloin ei ukko ole
voinut olla kukaan muu kuin Elisabetin isä,
jonka säilyneet valokuvat hyvin vastaavatkin
muistikuvaani. Surupuvutkin voi selittää. Kol-
ja, Elisabetin veli, oli tapaturmaisesti kuollut
niihin aikoihin (minun ollessani kahden vuo-
tiaana). Hän oli pahoin polttanut koko kätensä
kemiallista liuosta valmistaessaan, jota tarvitsi
valokuvauksessaan. Tämä oli tapahtunut hänen
oltuaan vasta vuoden naimisissa Sura Berkovin
kanssa.

Isoäidistäkin on säilynyt jonkinlainen muis-
ton tuntu, tak oikeastaan vain, että eräs vanha
mummo ja minä rakastimme toisiamme ja



22

että hän oli suloisen lämmin ja pehmeä, kun otti
syliinsä, istutti polvilleen ja syleili ja suuteli.
Ja hän suuteli sillä tavalla, että ensin työnsi

vähän loitommas itsestään, katseli päätänsä kal-
listellen ja yht'äkkiä veti luokseen, suuteli ja
sitten taas työnsi pois, katseli ja taas puristi
luokseen. Asia oli siedettävissä vain mummon
hyvyyden tähden.

Elisabetin kertomusten mukaan minulla oli
niihin aikoihin toinenkin hyvä ystävä. Se oli
juuri tuo Kolja. Hän oli niin kiintynyt Elisa-
betin kaksivuotiaaseen, että oli välistä parikin
kertaa päivässä pistäytynyt poikaa katsomassa,
heitellyt ilmaan, leikkinyt ja peuhannut. Siitä
hänen erikoisrakkaudestaan on minulla jäljellä
vain muistotuntu sydämenhiipaisusta, jota koin
korkealle ilmaan lentäessäni. Se oli suloista,
koska oli samalla myöskin säikyttävää.

Mutta tämän saman Koljan ja hänen Suransa
rakkaustarinasta on Elisabet myöhemmin kerto-
nut minulle aivan ihmeellisiä juttuja, joita hän
ei kyllä aikonut julkisuuteen saatettaviksi, ehkä
siitäkin syystä, että Sura vielä oli elossa. Minun
mielestäni monet asiat saisivat unohdukseen
painua ennemmin kuin nämä hänen kertomuk-
sensa.
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Sura — oliko hän liian nuori vai elikö hän
muuten niin kokonaan taiteen ja soitannon yle-
vissä ilmakerroksissa — ei tuntunut olevan ollen-
kaan luotu sukupuolista asiaa varten. Hän saat-
toi olla ikäistensä miesten kanssa läheisessä
ystävyydessä, milloin yhteiset käsitykset ja
maut olivat ystävyyden perustuksena ja erittäin
yhteinen rakkaus soitantoon. Mutta miesten
lähentelemistä hän ei ollenkaan voinut suvaita.
Se oli hänestä todistus ystävyyden olematto-
muudesta, ilmaisi ystävyyden syyksi arvottomia
vaikuttimia.

Kuitenkin Kolja ja hän olivat niin kiin-
tyneet toisiinsa, että Sura-—ja ehkä he molem-
matkin — viattomuudessaan luulivat sen riit-
tävän heidän sielujensa ikuiseen yhdistykseen
avioliitossa, sillä kumpikaan ei voinut edes
ajatellakaan ikiystäväkseen ketään toista. He
siis tekivät »niinkuin kaikki muutkin nuoret»:
he menivät kihloihin.

Mutta kaiketi alkoi — jommankummanko vai
kumpaisenkin puolelta — tähän ikiystävyyteen
liittyä vielä jotakin muuta vastustamatonta veto-
voimaa, koskapa Sura tuli kovin hajamieliseksi
ja muutti jo ennen kesäntuloa Uudellekirkolle
äitinsä luo.
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Sieltä hän kirjoitti Koljalle ja antoi hänelle

rukkaset.
Tämä oli mitä ankarin isku Koljalle, joka oli

koko olennollaan kiintynyt Suraan. Kolja suri
välien katkeamista niin, että laihtui jakävi perin
huononnäköiseksi, jopa alkoi kävellessään hor-
jua. Vihdoin hän kadotti kaiken arvostelukykyn-
säkin. Hän tuli niin tohloksi, että lähti jalkaisin
tallustelemaan Uudellekirkolle päin, jonne on
monien peninkulmien matka Pietarista.

Suuri levottomuus ja haeskelu syntyi omais-
ten joukossa, kun ei miestä löytynyt. Vihdoin
hänet toi kotiin vanhempien luo muudan tunte-
maton vanha rahdinajaja. Kertoi tavanneensa
hänet eräästä majatalosta, ja huomattuaan, ettei
mies ollut oikein tolkussaan, oli alkanut tiedus-
tella nimeä ja kotipaikkaa, kunnes oli saanut
niistä selvän ja auttanut rattailleen. Sen jälkeen
Kolja oli ollut pitkän aikaa sairaana, ei nukku-
nut öitä, koetti nukkua päivisin, mutta ei
milloinkaan herännyt muuten kuin suureen
itkuun.

Hänet lähetettiin ulkomaille parannuslaitok-
seen. Siellä hän alkoikin vähitellen rauhoittua
ja palasi vuoden kuluttua kotiin jotakuinkin
toipuneena.
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Mutta Sura raukka oli koko erovuoden ajan

itkenyt. Päiväkaudet hän itki, niin ettei hänen
äitinsä »ehtinyt muuta kuin hänen nenäliinojansa
kuivatella». Suruun nääntyvänä hän vihdoin
kirjoitti toisen kirjeen Koljalle. Siinä hän tun-
nusti surreensa ja kärsineensä heidän erostaan
sanomattomasti, tunnusti rakastavansa Koljaa
ylitse kaiken muun maailmassa, mutta ei edel-
leenkään sanonut rakastavansa häntä »semmoi-
sella» rakkaudella eikä voivansa milloinkaan
»semmoiseen» suostua, vaikka suruun pakahtuisi.
Mutta jes Kolja suostuisi heidän avioliittoonsa
ilman »semmoista» rakkautta, niin hän olisi
onnellinen nähdessään Koljan tulevan hänen
luokseen näistä asioista vielä keskustelemaan.

Koljan omaiset eivät aluksi voineet ollenkaan
ymmärtää, mikä tämän kirjeen tarkoitus oli, ja
jotkut arvelivat Suran ehkä vain juonittelevan
sekä kielsivät kenenkään Uudellekirkolle mat-
kustamasta. Mutta joka sittenkin matkusti, se
oli Kolja. Suin päin hän sinne matkusti. Ja
onnellisenapa hän sieltä palasikin. Niin onnelli-
sena, että loisti ja säteili, ja jotkut kääntyivät
liikutettuina nyyhkyttämään.

He menivät naimisiin, ja joka nuoruudessaan
oli heitä tuntenut, ei ollut milloinkaan ennen
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nähnyt niin säteilevän onnellista pariskuntaa
kuin he olivat.

Kun tuo tapaturma sattui, että Kolja läikäytti
kantamansa vadillisen kuumaa lapis-liuosta yl-
leen, sanoi lääkäri kohta, että haava oli vaaral-
linen ja että sitä oli hyvin varjeltava kylmetty-
mästä. Mutta samaan aikaan kuoli Suran äiti,
eikä Kolja malttanut ollamenemättä hautajaisiin.
Siinä tilaisuudessa hän ankarasti vilustui.

Näin oli tässä ihmeellisessä »avioliitossa» sen
platonisuuden tarvinnut kestää vain yhden vuo-
den koetusaika.

»Tämän episodin julkisuuteen saattaminen —

sanoi Elisabet siitä kertoessaan — on tarpeeton
senkin vuoksi, että nykyaika tuskin sitä uskoisi.
Vanhoina aikoina ei sitä kyllä pidetty yhtä
luonnottomana.»

Muistakaan Elisabetin veljistä ja sisarista ei
minulla ole Pietarin tai Pulkovan ajoilta säily-
nyt mitään muistikuvia, ei Missastakaan eikä
hänen vaimostaan Lizasta, Suran serkusta, ei
liioin muiden veljien vaimoista tai sisarten mie-
histä, ei setä Pjotrista, ei Vjerotskasta eikä
Natassasta, eipä silloisesta Surastakaan, joka
Koljan kuoleman jälkeen liittyi katkeamattomin
sitein Elisabetin kotiperheen jäseneksi.
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Vaikka minulla on noilta Pietarin ajoilta

muistotuntuja isoisästä, isoäidistä, jopa hämä-
rästi Koljastakin, on ihmeellistä, etten siinä
muistomaailman hämäryydessä voi parhaalla
tahdollakaan löytää mitään jälkiä Aleksanderista
ja Elisabetista, mikä kuitenkin olisi kuvausteni
tarkoituksen kannalta tärkeintä.

Vasta paljon myöhemmin, kun he olivat jo
muuttaneet lopullisesti Suomeen ja asettuneet

Viipuriin, alkavat omat muistikuvani elää.
Niistä moni saa erikoisen selvyyden ja kirk-

kauden ikäänkuin aivan aiheettomasti, minun
voimatta sanoa mihin ajalliseen järjestykseen
muiden rinnalla kukin on sijoitettava, jopa ym-
märtämättä mikä on aiheuttanut erikoisesti juuri
sen muistissapysymisen tai edes mihin kohtaan
se olisi kuvauksessani parhaiten kuuluva.
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HIIHTORETKELLÄ VIIPURISSA.

Aikaisimpana omakohtaisena muistona van-
hemmistani, Aleksanderista ja Elisabetista, on
minulla säilynyt varhaiskeväinen näky, joka on
paikallistettava kaiketi jonnekin Viipurin lähis-
töön ja taannutettava niihin kaukaisiin aikoihin,
jolloin nuori pariskunta, muutettuaan Pietarista,
oli vasta joitakuita vuosia asunut Suomessa,
Aleksanderin hoitaessa tänne sijoitetun topo-
grafikunnan päällikön virkaa.

Muistan loistoisan kävelyretken isän ja äidin
seurassa.

Aleksanderilla oli mukana sukset. Elisabet
talutti meitä molempia käsistä, Kasperia ja
minua. Olimme saaneet lähteä katsomaan kuinka
pappa hiihtää. Kolmas poika, Eerik, oli vielä
liian pieni semmoisille retkille otettavaksi ja
jätettiin kotiin.
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Luultavasti mamma sai silloin itsekin vasta

ensimmäisen kerran nähdä miten mäkeä laske-
taan suksilla, koska hän suuresti ihmetteli, että
se oli tapahtuva seisoalta, toinen jalka toisella ja
toinen toisella suksella.

Mammalla oli yllään tiukka puoliturkki. Pääs-
sä hänellä oli ruskean harmaa turkislakki, jonka
yläosa oli kuitenkin tummanpunaista samettia.

Muistan korkean, kauttaaltaan lumenpeittoi-
sen mäen, jonka kukkulalle hilpeä äiti iloissaan
meitä auttoi, kainaloista kantaen vuorotellen
kumpaakin, ja välillä aina pani seisomaan sy-
vään lumeen, johon me vajosimme vyötäisiä
myöten. Toisin paikoin taas lumi oli niin kovaa,
että sillä saattoi juoksennella niinkuin lattialla.

Muistan tuon häikäisevän heleän kukkulan,
niinkuin olisin sen eilen nähnyt. Lumi kimal-
telee välkkyvän kirkkaana. Ei voi pitää silmiä
auki. Lumen kiilto on kellertävää niinkuin
itse auringonkin.

Papalla on yllään vaaleanharmaa upseerin-
palttoo hopeisine nappeineen, päässä tumma
sotilaskarvalakki ja jaloissa kiiltävät pitkävarti-
set. Nyt hän työntää sauvoilla ja lähtee hiihtä-
mään alamäkeen. Hirmuinen on hänen vauh-
tinsa mäen alla, vaikka hän vain seisoo suksii-
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laan. Sitten hän alkaa pienenemistään pienetä
tasangolle jouduttuaan ja on vihdoin vain
pilkkuna kaukana-kaukana. Kuinka kauan saim-
mekaan odottaa, ennenkuin hän sieltä joutui
takaisin.

Mamma oli suuresti ihmeissään ja ihastuksis-
saan. Hän vain kummasteli kuinka pappa uskalsi
seisoa suksien päällä, kun olisi voinut istua.

Pitkän odotusajan lyhentämiseksi äidin täytyi
keksiä meille jotakin leikkimistä. Hän kaivoi
meille pesät lumeen ja me kyykistyimme nii-
hin. Hän meni tuuhean katajan taakse, pani
kaikki sormensa peloittavasti koukkuun kasvo-
jen eteen ja rupesi karhuksi. Kiljahtelimme ja
kaivauduimme syvälle pesiimme. Mörähdellen
hän kömpi esille katajan takaa.

Tämä oli hauskaa. Me kokonaan unohdimme
papan emmekä huomanneet häntä ennenkuin
hän oli jo taas mäellä. Ylös tultuaan hän oli
asettanut suksensa jälleen alamäkeen päin ja
huusi mammaa tulemaan luoksensa. Tahtoi,
että mamma asettuisi seisomaan suksille hänen
taakseen ja pitelisi palttoon selkävyöstä, ja niin
he olisivat laskeneet yhdessä alas.

Mamma nauroi ja kauhistui yht'aikaa. Peit-
täen silmänsä käsin, niinkuin olisi pelännyt
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ajatellakin sellaista vaaraa, hän oikein kiljah-
teli kauhistuksesta.

Pappa oli jo asettunut suksille ja käski mam-
man vain pian joutua mukaan.

— Ni za sto, ni za sto! — huusi mamma
huitoen torjuvasti käsillään. Se merkitsi, ettei
hän mistään hinnasta suostunut ryhtymään
niin uhkarohkeaan yritykseen. — »Ei, ei, ei, ei!»

Pappa pudisteli päätään, saadakseen mamman
häpeämään pelkuruuttaan, ja sanoi että mitä
pojatkin ajattelevat, kun heillä on niin pelkuri-
mainen äiti!

Mutta tämä ei vaikuttanut mammaan. Hän
pysyi vain poispäin kääntyneenä, ja papan
otsanahka silmien välissä alkoi jo rypistyä,
seikka, joka meille pojille aina huomautui vaikka
kuinka pitkän välimatkan päähän. Ja luullak-
seni se olisi huomautunut samoin mammallekin,
jos hän vain ei sattunut olemaan poispäin kään-
tyneenä.

— Tulehan jo! — sanoi pappa äänellä, joka
saattoi mamman heti katsahtamaan sinne päin.
Ja nyt mamma tietysti jätti kaikki vastustele-
miset. Hän teki niinkuin mekin olisimme teh-
neet. Mitään nurjamielisyyttä osoittamatta,
päinvastoin nauraen ja iloisestipunastuneena hän
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meni rohkeasti papan luo, asettui suksille hänen
taakseen ja tarrasi kiinni käsin hänen selkävyö-
hönsä.

Nyt pappa sanoi:—No pitelehän vain lujasti
ja ala astua mukana, vasemmalla ensin, nyt oi-
kealla, yks, kaks, yks, kaks .

.
.

Pappa puhui semmoisella määräävällä äänellä,
jota ei olisi voinut kuvitellakaan kenenkään
vastustavan. Ja todella he liikahtivat eteenpäin.
Me seisoimme vähän alempana ja katselimme
heidän laskuansa. Pappa ottaa parempaa vauh-
tia, auttaen molemmilla sauvoilla.

Kun sukset alamäen vietteessä liukuivat jo
omin valloin ja he suhahtivatmeidän ohitsemme,
oli mamman pää kyyristyksissä olkain väliin ja
silmät olivat lujasti umpeen puristuneet. Ilmei-
sesti hän oli heittäymässä maailman suurimman
vaaran kitaan. Tuli mitä tuli!

Jännittyneinä me jäimme katsomaan tavatonta
näkyä. He alenivat ohitsemme hurjaa vauhtia.
Pappa ja mamma yhdessä! Kerrankin yhdessä,
ja vielä päälliseksi hiihtävät, siis leikkivät!
Semmoista emme toki olleet milloinkaan ennen

nähneet. He olivat kotona melkein aina eri
paikoissa, toinen keittiössä ja vuoteitten luona,
toinen taas virastossa ja työhuoneessaan, jonne
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ei saanut mennä papan ollessa kotona. Mutta
nyt he hiihtivät yhdessä japappaakin sai nauraa,
sillä olihan tämä leikkiä! Me olimme hurjan
innoissamme. Olisiko mitään jännittävämpää
ja riemastuttavampaa voinut tapahtua! Rinta
paisui ilosta ja olisi tehnyt mieli ruveta syyttä
suotta huutamaan ja hurjistelemaan tai heittele-
mään kuperkeikkaa mullin mallin, pää syvim-
mässä lumessa.

Mutta mikä tapahtuikaan!
Juuri kun heidän vauhtinsa oli suurin ja he

olivat jotulemassa tasangolle, me näimme heidän
kaatuvan selällensä. Vauhti viskasi heidät eril-
leen. Mamma kieriskeli sikin sokin lumessa
jotta valkoiset alusvaatteet vain vilahtelivat.
Pappa jäi tosin paikoilleen, mutta oli hänkin
kaatuessaan seonnut nurin niskoin lumiin. Ja
toinen suksista läksi yksin viillättämään kauas-
kauas tasangolle.

Mamma kaiketi arvasi meidän kovasti säi-
kähtäneen, koskapa hän ensi työkseen hyppäsi
pystyyn ja alkoi meille viuhtoa huutaen iloi-
sesti: u-uu! ja rupesi kohta kiirehtimään luok-
semme. Pappa hiihti yhdellä suksella sitä ka-
rannutta noutamaan. Ja vaikka hän niin teki,
joutuivat he kumminkin samaan aikaan takaisin
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mäenharjalle. Mamman tuloa oli hidastutta-
nut hänen yletön naurunsa. Pappa oli hänet
saavutettuaan alkanut hyvin kiihkeästi se-
litellä jotakin hänelle, ja tätäkö hän lienee
nauranut, vai ehkä sitä, että hanki niin usein
petti ja hän vajosi välistä vyötäisiä myöten
lumeen. Välistä hän nauroi niin hillittömästi,
että jalkain ollessa syvällä lumessa yläruu-
miin täytyi rentona kallistua hankea vasten.
Ja pappa siitä vain kiihtyi, mutta silloin
mammaa nauratti heidän kaatumisensa vie-
läkin enemmän.

Heidän päästyänsä mäen päälle mamma ei
voinut naurultaan enää ollenkaan kuunnella
mitä pappa hänelle selitteli. Silloin pappa kään-
tyi meidän puoleemme, ja me kohta huoma-
simme, ettei hän ollut vihainen tosissaan. Hän
ei oikeastaan tahtonut mitään muuta kuin puo-
lustaa kaatumistaan. Hän tahtoi vain saada
selitetyksi, että mamma oli vetänyt häntä kai-
kin voimin taaksepäin. Mitä kovemmaksi vauhti
oli käynyt sitä kovemmin mamma oli koettanut
sitä pysäyttää, kunnes lopulta veti hänet ja
itsensä kumoon. Me ymmärsimme tämän seli-
tyksen hyvin ja olimme nyt kumpikin miehek-
käinä papan puolella.
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Hän rupesi tahtomaan mammaa uudestaan

suksille.
Ja, ihmeellistä sanoa, mamma näytti aivan

suostuvaiselta, niinkuin se olisi ollut nyt hä-
nestä itsestäänkin hauskaa.

Siitä ei kuitenkaan tullut mitään. Luultavasti
oli jompikumpi hänen pojistaan sentään niin
pelästyksissään äskeisen kuperkeikan johdosta,
että mamman astuessa uudestaan suksillepillahti
itkemään. Ja tätä suma häivyttääkseen mamma

rupesi häntä naurattelemaan. Rupesi muka
torumaan ja uhkailemaan pappaa ja sauvalla oli
työntävinään hänet pois suksilta. Pappa innos-
tui nyt hänkin näyttelemään. Mamman töy-
täyksestä hän oli kaatuvinaan lumeen. Sitten
hän vuorostaan rupesi mammaa hätyyttelemään.
Ja nyt mammakin muka kaatui lumeen. Mutta
mammapa kostoksi taittoi katajasta oksan ja
sitä huiskutellen alkoi uhkaavasti lähestyä pap-
paa. Nyt pappa muka lähti käpälämäkeen. Hän
otti kovan vauhdin ja lasketti suksillaalas, puoli-
välissä mäkeä kuitenkin tehden äkkijyrkän kään-
nöksen ja kavuten jälleen ylös. Niin taitava
hiihtäjä hän oli.

Tämä heidän tekotappelunsa huvitti meitä
siihen määrään, että olimme aivan pakahtua
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nauruun. Huvittavinta oli se, että pappa muka
pelkäsi mammaa! Voiko olla mitään hullun-
kurisempaa: pappa muka menee pakoon — mam-
maa! Taas tekee mieli huutaa riemusta ja heittää
lumessa kuperkeikkaa.

Mutta riemullisinta kaikesta oli, että he näin
vallattomasti keskenään teuhasivat, että he työn-
telivät toisiaan lumeen ja painiskelivat saadak-
seen toisensa kumoon.

Ei yksikään muisto näiltä kaukaisilta ajoilta
ole mielessä säilynyt niin kirkkaana ja erikoh-
taisuuksia myöten selvänä kuin tämä ulkonai-
sesti katsottuna kaiketi sangen vähäpätöiseksi
arvattava kohtaus. Ja kuitenkin se valaisee
vuosikausien täydellistä pimeyttä aivan yksi-
näisenä muistona, niinkuin se olisi itseensä
koonnut kaiken valon jahäikäisyllään sammutta-
nut ympäriltään muut loistot.

Miksi joku erikoinen muisto näin saattaa
loistaa kaikkien muiden ylitse ja tekeytyä koko
lapsuusajan tärkeimmäksi elämykseksi? Ei par-
haallakaan tahdolla voi ymmärtää miksi se yksin
on muistiin piirtäynyt, eikä mikään muu. Se-
littääkseenkö jotakin tulevaisuudessa?

Ei voi ajatella muuta kuin että muisto on
säilynyt sen unohtumattoman riemuntunteen
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vaikutuksesta, jonkameissä oli herättänyt heidän
vallattoman leikkinsä ja toverillisen lähentymi-
sensä näkeminen.

Varmaan toisetkin vanhemmat, jos tietäisivät
kuinka semmoisen näkeminen riemastuttaa hei-
dän lapsiansa, useammin leikkisivätkeskenääni.
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KUMMITTELEVASSA TALOSSA.

Vaikka Elisabet saattoikin olla aika pelkuri,
kun oli kysymyksessä hiihtäminen tai kun hänen
oli huviretkelle mentäessä istuminen kiikkerään
veneeseen (jolloin pappa' oli piloilla käskenyt
hänen pitää kieltä keskellä suuta) tai kun hän
oman kertomuksensa mukaan oli talvisena yönä
hevoskyydillä matkustanut Saimaan aavan selän
yli susia peläten ja tahtonut sukeltaapiiloon reki-
vällyjen alle, niin oli kuitenkin toisia asioita,
joissa hän päinvastoin osoitti mitä suurinta
pelottomuutta, jopa niinkin, että missä joku toi-
nen olisi kauhusta pyörtynyt tai ainakin kadot-
tanut kaiken malttinsa, siinä Elisabet ei edes
ymmärtänyt pelätä.

Isän aseman vakiinnuttua Viipurissa sijaitse-
van topografiosaston päällikön-sijaisena van-
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hemmat muuttivat niin sanottuun örnin taloon.
Tämä talo oli pitkä kaksikerroksinen kivitalo, ja
eiköpä se liene vieläkin olemassa siellä vanhalla
paikallaan kauniin toriaukeaman ääressä linnan
sillan tuolla puolen. Talo oli silloisen Viipurin
komeimpia ja taisi olla kaupungin ainoa kivitalo.
Siinä oli kaksi kerrosta ja meidän oli määrä
muuttaa ylempään. Huoneiston muodosti lop-
pumaton sarja suurenlaisiakajahtelevia huoneita,
jotka sijaitsivat peräkkäin toinen toisensa jäl-
jessä. Isän työhuone oli kerroksen toisessa ää-
rimmäisessä päässä, makuuhuoneet toisessa. Vä-
lillä oli suuri sali, vierashuone ja monta muuta
huonetta, joiden läpi meillä oli väljä tila hurjaan
juoksenteluun, milloin isä ei ollut kotona. —

Alakerrassa sijaitsi kaiketi joitakin venäläiselle
sotalaitokselle kuuluvia virasto- ja kansliahuo-
neita, koskapa viiruinen vahtikoppi oli portai-
den edessä.

Useat kaupunkilaiset olivat kuitenkin kovasti
varoittaneet tuohon taloon muuttamasta. He
sanoivat, että siellä pahasti kummittelee ja että
monen monituiset perheet olivat vain sen vuoksi
muuttaneet sieltä pois, jopa kesken vuottakin.
Kerrottiin vanhan örnin, joka oli talon raken-
nuttanut, kuolemansa jälkeen joka yö raskain
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askelin kuljeskelevan huoneesta huoneeseen ja
tulevan ovien läpi, niitä avaamatta, niinkuin vain
kummituksille on mahdollista.

Isä oli jo ajatellut toiseen asuntoon muutta-
mista, koska arveli mamman ehkä pelkäävän
kummituksia.

Mutta mamma sanoi hänelle:
— Kuinka voit mitään sellaista luulla? Tie-

däthän, etten usko mihinkään sellaiseen.
Pappa sanoi:
— Onpa sentään sivistyneitäkin, jotka usko-

vat vainajien liikuskelevan kuolemansa jälkeen
asuntojen ympärillä, esimerkiksi runoilija Tope-
lius.

— En sittenkään usko enkä tule milloinkaan
uskomaan, — väitti mamma.

Varoituksista huolimatta siis muutettiin örnin
taloon.

Kesän ja alkusyksyn valoisa aika kului uu-
dessa asunnossa onnellisesti. Mistään kummit-
telemisesta ei ollut vähintäkään tietoa. Parem-
paa asuntoa ainakaan me pojat emme olisi voi-
neet uneksiakaan, sillä kauniilla säällä saimme
leikkiä torin oikealla puolella olevassa puistossa,
mutta sadesäällä saattoi melkein yhtä esteettö-
mästi telmiä sisällä.
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Mutta sitten tuli talvi. Maa koveni, pakkanen
paukkui, ja oli kauhean pimeätä. Ilta tuli jo
kohta päivällisen jälkeen.

Silloin, eräänä yönä, asiat saivat huonon kään-
teen.

Pappa ja mamma olivat vieraisilla. Semmoi-
sissa tapauksissa mamma aina käski palvelus-
tytön istua huoneessamme siksi kunnes he
palaisivat kutsuista. Niin oli nytkin tapahtu-
nut.

Olimme jo unen helmoissa, kun tyttö hätäi-
sesti herätti meidät. Hän haki kiireessä tulitik-
kuja, voimatta kuitenkaan niitä löytää. Hän
oli aivan kauhistuksissaan ja puhui kuiskaavan
sähisevästi, vaatien meitä siirtymään mukanansa
keittiön takaiseen piikain-huoneeseen, mutta
itse kuitenkaan uskaltamatta avata sinne vie-
vää ovea.

Minä lienen nukahtanut unia jatkamaan nii-
den neuvottelujen aikana, joita hän piti asiasta
Kasperin kanssa, koskapa Kasper herätti minut
uudelleen ja sanoi: kummittelee. Heitä molem-
pia suututti, että minä olin noin nukuksissa,
vaikka vaara oli ilmeisesti peräti uhkaava eikä
tässä joutanut minua pois kantamaan, vaan
jokaisen oli varjeleminen omia kinttujaan.
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— Kuuntele! — sähisivät he minulle pilkko-

sen pimeässä. — Etkö kuule, askeleita? — sanoi
Kasper kiukkuisesti.

Minä kiipesin vuoteestani lattialle ja rupesin
pimeässä hamuilemaan ja tunnustelemaan Kas-
perin olinpaikkaa. Vihdoin sattui käteeni hänen
paitansa. Hän oli istuillaan paita polvien yli, ja
minäkapusin hänen viereensä mamman sänkyyn.

Tyttö kuului visusti lukitsevan sen oven, joka
vei ruokasaliin.

Kun litistyin lähemmäksi Kasperia, huomasin
selvään, että hänkin oli peloissaan. Silloin mi-
näkin kovasti säikähdin ja me vapisimme hänen
kanssaan yhdessä.

— Nyt se rupeaa taas lähtemään poispäin, —

kuiskasi Kasper ikäänkuin vähän rauhoittuen,
— kuuletko?

Minä en kuullut mitään.
—• Etkö todellakaan kuule mitään! — huu-

dahti nyt Kasper ja töykkäsi minua kylkeen.
Todella, jos hyvin tarkkaan kuunteli, ei voinut

olla kuulematta kaukaisia askeleita, jotka etene-
mistään etenivät, kulkien poispäin huoneesta
huoneeseen ja koleasti kajahdellen niinkuin
kellarissa, kunnes etenivät niin kauas, että lak-
kasivat kuulumasta.
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— No? — kysyi Kasper äkäisesti, — tokko

nyt kuulit!
Minä myönsin kuulleeni ja tahdoin mennä

takaisin omaan vuoteeseen, koska kummittele-
minen oli nyt loppunut.

— Odota, — sanoiKasper, — kohta se rupeaa
tulemaan takaisin tänne päin, kuuntele tarkkaan.

— Nukutaan pian ennenkuin se ehtii, —

ehdottelin minä ja sukelsin peitteen alle.
Mutta enpä voinutkaan nukkua. Uteliaisuus

oli suurempi ja minä pistin pääni jälleen esille.
Samassa jo askeleet kuuluivat uudelleen lähes-

tyvän. Ne tulivat kaukaa papan huoneesta asti.
Hitaasti, hyvin hitaasti ne lähenivät, yhä selvem-
min kuului raskas astunta, aivan kuin joku olisi
puukengissä laahustanut meitä kohden. Nyt
Kasperkin pujahti peitteen alle. Tämä se oli
kauheista kauheinta.

Tyttö kuului hädissään työntävän pöytää ovea
vastaan, ikäänkuin kummitus, joka oli kulkenut
esteettömästi muiden suljettujen ovien läpi, ei
muka olisi yhtä helposti tullut makuuhuoneen-
kin oven läpi. Mutta se tyttö ei ollutkaan niitä
kaikkein älykkäimpiä, niinkuin Kasper oli mo-
nesti vakuuttanut ja nytkin sanoi suutuksissaan
peitteen alla: äs! — hänen tyhmyydelleen.
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Salin ja vierashuoneen läpi tultuaan kummitus

tuntui olevan jo ruokasalissa, ja — kauheata
sanoa — lähestyi hitaasti, entistäkin hitaammin
jo meidän oveamme. Nyt — nyt se kohta
tulee makuuhuoneeseen ja pitkillä sormillaan
tunnustelee missä varpaamme ovat ja kouraisee
kinttujamme!

Sydän oli pakahtua kauhusta. Kummitus oli
pysähtynyt aivan ovemme taakse. Ehkäpä se
oli jo huoneessammekin. Mutta ei se enää liik-
kunut eteenpäin. Ikäänkuin peloittaakseen se
vain kopisteli vähän aikaa puukenkiään lattiata
vasten, odotteli hetkisen, taas kopisteli ja lähti
sitten uudelleen etenemään, alkaen vaelluksensa
poispäin huoneesta huoneeseen.

Tämä etenemisen ja lähenemisen uudistuva
kertautuminen kesti niin kauan, että Kasper
ja minä vihdoin nukuimme saman peitteen
alle sykkyrään, koska niin oli turvallisinta.

Tyttö sitävastoin oli kai saanut vielä kauan
pelätä ja valvoa. Ainakin hän oli heti äidin
kotiin tultua sanoutunut irti palveluksestaan.
Hän sanoi lähtevänsä pois mokomasta talosta,
jossa noin kauheasti kummittelee.

Seuraavana päivänä mamma ei antanut meille
mitään rauhaa, vaan yhä ja yhä häiritsi leikke-
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jämme istuttamalla eteensä ja vaatimalla kuun-
telemaan mitä hänellä oli sanomista tämän
kummittelu-historian johdosta.

»Muistakaa, hän puhui, että jos jokin teitä
pimeässä peloittaa, esimerkiksi näette käytävässä
valkean haamun tai kuulette ullakon rappusissa
kolinaa, vaikka siellä ei ketään ole, niin älkää
pelästykö älkääkä juosko pakoon, vaan menkää
suoraa päätä rohkeasti ottamaan selvää mitä tuo
valkoinen on tai mikä rappusissa kolisee. No,
ehkä ei ole muuta kuin jokin kuivamaan ripus-
tettu lakana tai joku rotta rappusissa.»

— Mutta mamma, sinä se juuri pelkäätkin
rottia ,

— sanoin minä. — Ja pelkäät vielä hiiriä-
kin.

Mamma kääntyi tämän huomautuksen jälkeen
yksistään Kasperin puoleen. Kasper sanoi jo
seuranneensa hänen neuvoaan (sillä mamma ei
puhunut meille kummituksia vastaan suinkaan
ensimmäistä kertaa). Kasper sanoi nähneensä
ullakolla hämärissä sarvipäisen mörön, menneen-
sä lähemmäksi ja löytäneensä vain tavalliset hir-
vensarvet, jotkariippuivat muunromun joukossa.

— Näetkös nyt, — sanoi mamma. — Muista
siis ensi yönä olla yhtä rohkea, jos rupeaa kum-
mittelemaan.
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— Mutta kyllä siellä vain joku käveli sitten-

kin! — väitti Kasper.
— Siis täytyy mennä katsomaan kuka siellä

kävelee, — sanoi mamma. — Olkaa huoletta,
minä tulen teidän kanssanne.

Me Kasperin kanssa vilkaisimme toisiimme.
Miten mamma, joka oli sellainen pelkuri, että
hyppäsi tuolille seisomaan, kun näki hiiren tule-
van lattian yli, olisi uskaltanut mennä yöllä kat-
somaan kuka salissa käveli!

Illalla hän tuli meidän mukanamme makuu-
huoneeseen. Pappa ei ollut kotona. Autettuaan
meitä peseytymään mamma avasi selko selälleen
kaikki ovet huoneesta huoneeseen. Ne olivat
kaikki kirkkaassa kuutamon valaistuksessa. Ma-
kuuhuoneen leveän ikkunan eteen hän oli vetä-
nyt käärekaihtimen. Huoneessa paloi vain yksi
kynttilä.

Kaiketi hän huomasi, että olimme levottomia,
koska hän alkoi jälleen puhua pilkallisesti kum-
mituksista ja selittää, kuinka häpeällistä oli niitä
pelätä. Hänellä oli ainaisena tapana säästää
kaikkein tärkeimmät opetuksensa vasta siksi kun
olimme jo makuulla ja päivän leikeistä hiljenty-
neet. Autettuaan meidät riisuutumaan paitasil-
lemme ja katsottuaan, että kaikki oli yöksi järjes-
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tyksessä, hän tavallisesti alkoi uudelleen selittää
asioita Kasperille, istuen oman vuoteensa lai-
dalla, jossa vuoteessa Kasperin oli aina oikeus
maata niinkauan kuin mamma itse ei ollut vielä
riisuutunut.

Kuinka ihanan, kutittavan raukeaa ja turvalli-
sen onnellista olikaan010, kun peitteen jo lämme-
tessä ja sileäin lakanain hivellessä jalkoja vielä
kuuli äidin liikkuvan makuullemenon hommissa,
kuuli hänen tukkaneulojensa rapisevan peili-
pöydälle, ja, jos raotti silmänsä, näki hänen
seisovan peilin luona valkoisessa yönutussa, ja
käsivarret paljastuneina ja kyynäspäät terävinä
hajoittavan yöksi tukkaansa!

Nyt hän jo sammutti kynttilän. Kuului,
kuinka hän sitten vetää käärekaihtimen ylös ja
menee vuoteeseensa.

Makuuhuoneessakin oli nyt kirkas kuun-
paiste.

Me makasimme kaikki kolme hiljaa liikahta-
matta, odotellen, henkeä pidättäen, hyvin tie-
täen, ettei kukaan nuku. Kunnes todella alkoi
kuulua kaukaa asunnon toisesta päästä tutut
yölliset askeleet. Emme sittenkään liikahtaneet.
Mamma vain kohotti päänsä aluselta voidakseen
paremmin kuulla.
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Askeleet hitaasti lähestyivät ja Kasper

ja minä aloimmekiivetä mamman vuoteeseen.
— Pysykää sängyissänne, pojat, — sanoi

mamma. — No, Arvid saa tulla, koska on pie-
nempi ja tyhmempi. Mutta sinä, Kasper, etkö
sanonut päivällä, ettet usko kummituksiin?
Muuttuuko asia yöllä? Oletko ruvennut usko-
maan kummituksia.

— En usko.
— Mene sittenkatsomaan, mikä siellä kolisee.
— Peloittaa, menisit itse.
— Rakas Kasper, tahtoisin, että sinä meni-

sit. Emmekö päivällä yhdessä nauraneet palve-
lustyttöä, joka oli työntänyt pöydän oven eteen?
Ja etkö itse sanonut häntä kovin tyhmäksi?

— Sanoin, ja hän onkin tyhmä.
— Rakas Kasper, etkö nyt ole yhtä tyhmä

sinäkin?
— En.
— Mutta sanoithan, että sinuakinpeloittaa.

Menisit nyt katsomaan ja näyttäisit minulle,
ettet ole tyhmä etkä pelkää.

Kasper kohosi istuilleen, aikoen todella tehdä
yrityksen.

Mutta askeleet olivat jo ehtineet lähestyä
arveluttavasti, ja nyt ne tekivät tuon kaikkein
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kauneimman pysähdyksen, jolloin kuului kuin
kummitus olisi peloitellen koputellut puukenkiä
toinen toistaan vasten.

Nyt mammakin nousi istumaan. Kasper su-
kelsi jälleen peitteen alle paineen kaikkineen.
Mutta mamma ei enää puhunutkaan Kasperille,
vaan näytti jo itsekin hämmästyneenä kuuntele-
van. Kun askeleet rupesivat entistä raskaam-
pina ja selvemmin kuuluvina jälleen lähesty-
mään, nousi mamma nopeasti vuoteesta ja meni
suoraa pätää toisiin huoneisiin. Hänen liikkei-
tään ei kuulunut, sillä hänellä oli vain sukat
jalassa, mutta ihan viimeiseen huoneeseen hän
lienee mennyt, koskapa viipyi niin kauhean
kauan. Kummitus ehti ainakin kaksi kertaa
vaeltaa pitkän matkansa edestakaisin, ennenkuin
mamma vihdoinkin palasi luoksemme.

— Nyt tiedän, mikä se on, — hän sanoi.
— No? — kysyimme ällistyneinä.
— Tulkaa katsomaan, — hän sanoi ojentaen

meille kätensä ja auttaen meitä vuoteista.
Menimme kolmisin kuutamon valaisemiin suu-

riin huoneisiin. Olimme paitasillamme. Hän
johdatti meidät saliin asti. Siellä hän auttoi
meidät ikkunalaudalle istumaan ja käski katso-
maan ulos. Katsoa piti niin, että otsa kosketti
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ruutuun ja että saattoi nähdä alas katukäytävälle,
joka kulki pitkin oman talomme viertä. Kirk-
kaassa kuun paisteessa ja kaiketi hyvin kovassa
pakkasessa seisoi siinä mies, jolla oli yllään mel-
kein maahan asti ylettyvä lammasnahkaturkki,
päässä suuri karvalakki ja pistinkivääri olalla.
Kylmissään hän siirtyi jalalta jalalle, ja välistä
koputteli puukenkiään yhteen. Sitten hän läksi
raskain askelin hitaasti vaeltamaan eteenpäin,
kunnes taas palasi vahtikopin luo.

Mamman opastuksella pääsimme pian perille,
että vahtisotamiehenaskeleet jakoputukset olivat
juuri samoja, jotkakajahtelivat meidänkin huo-
neissamme. Sen ymmärrettyämme me uskal-
simme edetä mammasta salin toiseen päähän
asti ja askelten lähestyessä juoksimme taas ikku-
nalle vertailemaan niitä sotamiehen liikkeisiin.
Me riemastuimme ja yllyimme nyt niin, että
mamman puolinaisista kielloista huolimattakin
aloimme juosta sinne tänne huoneissa, ihan ää-
rimmäistä huonetta myöten. Välistä pysäh-
dyimme jollekin sohvalle istumaan, kuullak-
semme jälleen»kummituksen» askeleet ja voidak-
semme riemuita pelottomuudestamme.

Sen jälkeen emme enää yksinkään nukkues-
sa pelänneet noita yöllisiä ääniä. Melkeinpä oli



51

meistä hauskaa niitä kuunnella, hytisten kip-
ristyä peitteen alle ja ajatella: siellä se sotamies
nyt pakkasessa käyskentelee ja vartioi taloa,
jossa me nukumme. Kummituksiin emme enää
usko. Se meni nyt äidistä meidänkin veriimme.
Vielä täysikäisenäkin, jos jokin pimeässä kolah-
taa tai ilmestyy jokin kammottava harhanäky,
syntyy mielessä omituinen velvollisuudentunto:
ottaa selvä, mitä se oli, viipyä pimeässä siksi,
kunnes kaikki äänet tai esineet ovat jälleen
tutuiksi kotiutuneet, ja lähteä vapaana kaikesta
pelosta, pimeyden isäntänä.
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PAPPA VARHAISIMMISSA
MUISTOISSANI.

Paitsi tuota hiihtoretkeä, jossa pappa oli mam-
maa pelkäävinään ja sillä herätti sellaista iloa ja
naurua, on muistissani säilynyt Viipurin kaukai-
silta ajoilta vielä pari muutakin kuvaa, jotka
osoittavat papan joskus olleen kanssamme leikki-
sälläkin päällä ja jotkavarmasti juuri sen vuoksi
ovatkin lähtemättömästi muistiin painautuneet.
Tämä papan innostus tosin tapahtui ani harvoin,
sillä hän oli tavallisissa oloissaan sangen ankara
ja totinen mies. Leikkisyys sai sijansa vain har-
vinaisena poikkeuksena.

Niinpä muistan hänen joskus telmineen Kas-
perin kanssa, häntä virkistääkseen. Ja tämäkin
oli meistä niin outoa, että pienimmät erikoisuu-
det jäivät iäksi muistiin. Hän sai heikonlaisen
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ja kalpean Kasperin liikkeelle olemalla juoksevi-
naan häntä pakoon. Silloin olivat kaikki huoneet
kuin vain tätä leikkiä varten olemassa. He juok-
sivat hurjasti. Pappa välistä piiloutui ja antoi
Kasperin livahtaa ohitsensa, välistä taas antautui
villiin kilpajuoksuun ennättääkseen ennen Kas-
peria johonkin käännekohtaan, josta taas saattoi
pujahtaa piiloon. Matot ja huonekalut menivät
lopulta sekaisin. Papan näen edessäni kovasti
hengästyneenä. Silloin hänen etuhampaansa,
jotka eivät muuten näkyneet, olivat näkyvissä ja
hänen nauravat kasvonsa, jotka muuten niin
harvoin nauroivat, olivat hehkuvan punaiset.

Kesäisin asuimme erääseen aikaan suurenlai-
sessa maalaistalossa, joka sijaitsi meren saarella,
ei kaukana Uuraasta Viipurin lähistöllä. Saaren
nimen muistelen olleen Hapenesaari, mutta ny-
kyiset viipurilaiset, joilta olen kysellyt, eivät
sano sennimistä saarta tuntevansa. Talo taisi
kuulua jollekulleentisellelaivurille, jokaoli meri-
elämän jättänyt ja ruvennut maamyyräksi. Pit-
kän puurakennuksen keskikohdalla oli kuisti,
jonka vieressä kasvoi mahdottomankorkea vaah-
tera. Sen siimeksessä kuistin penkillä mamma
kerran istui virkaten ja Kasper ja minä lei-
kimme kellarin kuopan katolla, laskien mäkeä
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istuilla. Mamman kielloista emme olisi lakan-
neet näin hauskasta leikistä, mutta me juoksimme
pian katsomaan pappaa, joka oli alkanut kiivetä
vaahteraan! Tämäpä vasta huvittavaa ja tava-
tonta oli! Mamma pelkäsi jarukoili pappaa tule-
maan alas, mutta me emme pelänneet ja olimme
kokonaan papan puolella. Hän kiipesi yhä kor-
keammalle ja pieneni pienenemistään. Vihdoin
ei hänen tutusta harmaasta kotinutustaan, jossa
kuitenkin oli hopeiset kotkannapit, näkynyt
muuta kuin vilauksittain jotakin harmaata ja
punaista puunhaarojen ja lehtien välitse, jos
oikein kurkisteli. Mamma piteli kauhuissaan
kättä silmiensä edessä, mutta Kasper ja minä
hurrasimme.

Tuvanpuoleisessa päässä pitkää rakennusta,
joka sekin oli hallussamme, pappa kesälomansa
aikana veisteli suurta leikkilaivaa puupölkystä.
Välistä tällöin minäkin sain olla mukana suu-
ressa tuvassa ja lattialla istuen veistellä hänen
veitsillään ja taltoilla. Hämärästi tuntuu niin-
kuin papalla ja mammalla olisi vallinnut jokin
erimielisyys minun oikeudestani askarrella täm-
möisillä aseilla. Mutta koska Kasper oli saanut,
niin tietysti minunkin piti saada. Pappa antoi
harjoittaa, mutta omalla vastuullani. Ennen
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pitkää veistin peukalonjuureen haavan, jonka
arpi on vieläkin näkyvissä. Paljon verta pul-
pahti esille. Papalle en hiiskunut mitään. Juok-
sin pois. Mamma sitoi haavan. Sen jälkeen ei
pappakaan antanut käsiini enää teräaseita.

Mutta laiva tuli päivä päivältä yhä sirommaksi.
Se sai suuren, kaksimastoisen kauppalaivan
muodon, siinä oli tiivis kansi ja kannessa näkyi
muka ruuma-aukkojen katokset, laitapultit köy-
sien sitomista varten, ankkurikela, vesitynnyrien
alukset ja monet muut oikeissa purjelaivoissa
olevat vehkeet. Ennen laivan valmistumista
oli tapahtunut se onnettomuus, että keulassa
alkoi näyttäytyä hienon halkeaman rako, joka
päivä päivältä suureni. Mutta laivuri, joka oli
asiantuntijana valvonut veistostyötä ja antanut
papalle tarkkoja neuvoja laivanrakennusasioissa,
peitti puun suolalla, jonka jälkeen halkeama
meni umpeen ja laiva kohta maalattiin yläpuoli
ruskeaksi ja alapuoli mustaksi. Ennenkuin mas-
tot raakapuineen jakaikkine hienoinevehkeineen
kiinnitettiin paikoilleen, kiersi pappa hienoja
messinkiruuveja laivan perälevyyn, ja niistä
muodostui nimi
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ELLIIDA

Tämmöisen nimen sai laiva Aleksanderin ja
Elisabetin ensimmäisen tyttölapsen Elliidan (Lii-
dän) kunniaksi, joka oli syntynyt aikaisemmin
keväällä. Myöhemmin sain kuulla, että papalla
olisi muka ollut aikomus lahjoittaa tämä veistos
keisarille. Sangen mahdollista. Mutta veistos
ei tullut lopullisesti viimeistellyksi, joko loma-
ajan päättymisen johdosta tai sitten noiden
siipihöyrylaivojen vuoksi, jotka niihin aikoihin
olivat alkaneet pulskutella kaikilla merillä ja
kokonaan häivyttäneet ihmisistä innostuksen
purjelaivoihin. Kaikissa tapauksissa veistoksen
tekele joutui isänjälkeisten perujen selvitte-
lyssä minulle, jase on yhä vieläkin ullakollamme,
tosin sangen surullisessa tilassa lukemattomien
muuttojen jälkeen kaupungeista kaupunkeihin
ja asunnoista asuntoihin, kokka ruhjoutuneena,
mastot katkenneina.

Hapenesaaren muistoista on myöskin mai-
nittava suuri surumme, kun papan johdolla
avattuamme vastarakennetun, mahdottoman suu-
ren ladon oven vain yksi pääskynen suljahti
siitä ulos, muut tapasimme nälkään kuolleina
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lattialta. Pappa selitti meille, että nuo pääsky-
set olivat kaiketi tehneet pesänsä latoon sen
ollessa vielä rakennuksen alaisena, mutta sitten
oli sekä luukku että ovi suljettu ja lintu-raukat
olivat nääntyneet ravinnon ja juoman puuttee-
seen. Hän siirteli sääliväisesti kuolleita lintuja
sirolla, pienellä jalkaterällään.

Ankarana kasvattajana pappa ei muuten pitä-
nyt arvovallalleen sopivana ilmaista tunteelli-
suuksia. Niinpä en ole eläessäni nähnyt hänen
itkevän. Hänen kasvojensa ilmeistä ei saattanut
arvata hänen tuntevan liikutusta, sääliä, surua
tai muuta sellaista, ja sen vuoksi olisi voinut
luulla, ettei hän semmoista koskaan tuntenut-
kaan. Mutta tässä pääskys-asiassa — lieneekö
se ollut niin odottamaton, ettei hän huomannut
säilyttää tavallista ilmeettömyyttään — hänen
kasvoistaan selvästi tuntui, että hän, aleten Kas-
perin ja minun tasolleni, ikäänkuin kolmantena
veljenä osallistui yhteiseen suruumme.Tämmöis-
ten tilanteiden ei tarvitse kestää kuin sala-
manvälähdyksen aika, mutta niiden muisto
jää ainaiseksi.

Sitävastoin suuttumuksen ja kiivastumisen
tunne ilmeni papan kasvoissa hyvinkin selvänä.
Paitsi tuota ankaraa silmäkulmain rypistystä,
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josta olen jo ennen maininnut, nousi hänen
kasvoihinsa semmoisissa tapauksissa voimakas
puna, joka saattoi olla hirmuisen peloittava hänen
kiivastumisensa kohteelle. Meillä oli Hapene-
saaressa suuri rotukoira, Rusko nimeltään. Kau-
pungista maalle päästyänsä se kokonaan hullaan-
tui, juoksenteli laivurin ryytimaan vastahara-
voiduilla penkeillä, teki hurjia kierroksia äsken-
kylvetyllä nurmikkokentällä,repi innoissaan villi-
viini-istukkaat juurineen maasta, retuutti ja
kuori nuorempia omenapuita eikä totellut ketään.
Pappa otti tuon pahan penikan kasvatuksen
omiin käsiinsä. Rangaistuksen välineenä oli
hänellä vahva raippa. Hänen vakaumuksensa
oli, että koiran on toteltava isäntänsä sanallista
käskyä ja ellei se sitä tee, on koiraa rangaistava
piiskaamalla kunnes se sen tekee. Oli hirmuista
nähdä tätä kuritusta ja kuulla koiran ulinaa, kun
pappa pitäen niskasta kiinni ja kohottaen etu-
käpälät ilmaan sutki sitä raipalla. Rusko totteli
vähän aikaa, mutta papan lähdettyä ja jonkun
toisen penikan viettelyksestä alkoivat hauskat
hukkaamiset puutarhan penkeillä uudestaan, ja
nyt pappa pieksi niin, että Rusko meni ihan
veteläksi eikä jaksanut kiljuakaan, vaan lopulta
vain vikisi hiljaa. Mamma sulkeutui huonee-
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seensa ja itki, Kasper ja minä harhailimme
epätietoisina ja hajalla silmin. Tämmöistä kas-
vatusta saattoi kestää tuntimääriä, vahtimisineen
ja yhä uudistuvine kurituksineen. Pappa oli
itsekin väsyneen ja järkyttyneen näköinen. Olisi
tehnyt mieli saada hänelle kuiskatuksi: viskaa
raippa metsään ja tule rannalle voileipiä heittä-
mään. Mutta papalleko semmoista uskalsi eh-
dottaa! Hän ei ollut suinkaan mikään sydämetön
ja lempeyttä vailla oleva mies, vaan hänen
kiivautensa ja ankaruutensa johtuiperiaatteista,
siitä, että hän katsoi välttämättömäksi olla re-
hellinen, oikeudenmukainen ja säälimättömän
ankara. Sen me tunsimme jo ennenkuin kolt-
tumme oli vaihdettu housuihin.

Mutta meidän kasvatuksessamme ei käytetty
ruumiillista rangaistusta. Meille ei ole koskaan
annettu vitsaa eikä meitä ole milloinkaan lyöty.
Tämä omien lasten »koskemattomuus» johtui
sekin papan periaatteesta. Olivatko sellaisen
periaatteen syntymiseen vaikuttaneet ehkä omat
kouluajan muistot (sillä hänen aikoinaan oli
ruumiillinen kuritus kaiken kasvatuksen oleelli-
simpana osana) vai lieneekö se ollut lempey-
destään ja hyvyydestään laajalti tunnetun isän-
äiti-vainajan vaikutusta, sitä ei enää voi päättää.
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Varma vain on, että hän tämänkin koskematto-
muudenperiaatteen toteutti käytännössä yhtä
ehdottomasti kuin kaikki Ruskon kuritukset.
Meihin ei saanut kurittamisen aikomuksessa
kukaan milloinkaan kajota. Tuo oli niitä harvoja
periaatteellisia kysymyksiä, joissa pappa ja mam-
ma olivat yhtä mieltä. Mutta pappa osasi run-

sain mitoin korvata niin tehoisesta kasvatus-
keinosta luopumisensa. Hänelle oli sen sijaan
yhtä ehdottomana periaatteena muunlainen toti-
suus ja ankaruus, jota hän suhteissaan meihin
noudatti äärimmäisen johdonmukaisesti ja poik-
keuksetta. Sitä varten hän tuli pitäneeksi meitä
tahallisesti vähän loitolla itsestään, vältti liial-
lista tutunomaisuutta ja pedanttisesti valvoi
sen arvovallan säilymistä, mikä hänen ja koko
hänen aikansa käsitysten mukaan oli vallitseva
lasten ja vanhempien välillä. Me pelkäsimme
papan suuttumista, silmäinrypistystä sanomat-
tomasti, eikä mikään ruumiillinen rangaistus
olisi meitä estänyt kielletyistä teoista yhtä var-
masti kuin vain pelkkä kauhu nähdä hänen
mielensä pahoittuvan. Me tunsimme hänen
kasvojensa ilmeet niiden vähimpiä erikoisuuk-
sia myöten, noiden ryppyjen ei tarvinnut tehdä
kuin pieni alkuvärähdys, niin se oli jo ylin la-
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kimme, mutta koroitetuin äänin lausuttu nuhde
oli jo kipein rangaistus.

Täydellinen vastakohta mammalle!
Omituista sanoa, mutta se, että pappa oli

vihainen enemmän vain periaatteensa vuoksi
kuin todellisesta vihasta, sen muistan tuntuneen
hänen kasvojensa ilmeessä, ja muistan tuon
tunteen ajoilta, jolloin en tietänyt mitä periaate
onkaan. Silti ei hänen silmäinsä rypistys kyllä
ollut suinkaan vähemmin peloittava, vaan ehkä
päinvastoin.

Ruskon kasvatuksessa pappa kaikesta vaivau-
tumisestaan japerinpohjaisuudestaan huolimatta
ei saavuttanut tarkoitustaan. Koira osasi kyllä
kiemurrella hänen jalkainsa juuressa, mutta jäi
pelkäämään vain häntä, ei ketään muuta. Ta-
kaisin kaupunkiin muutettuamme ja papan alet-
tua jälleen olla kaiket päivät virastossa, rupesi
nyt hänen kurituksistaan vapautunut Rusko
itse vuorostaan kurittamaan ihmisiä. Se teki
katuhyökkäyksiä ohikulkijain kimppuun, retuut-
teli heitä ensin vain housunlahkeista, mutta
uskalsi pian nousta takajaloilleen ja asettaa
etukäpälänsä heidän olalleen, kamalasti ärhen-
nellen se tahtoi kaiketi pakottaa heidät vuoros-
taan maahan kiemurtelemaan. Monien yleisön
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puolelta tulleiden valitusten jälkeen, kun mis-
tään kurituksesta ei enää ollut apua ja kun
vihdoin poliisikin sekaantui asiaan, oli Rusko
suureksi suruksemme ammuttava.

Niihin aikoihin emme asuneet örnin talossa,
vaan Neitsytniemellä, puutalossa, jonka eroitti
varsinaisesta kaupungista laaja avokenttä. Tällä
aukeamalla muistan vihaisten hanhiparvien vael-
taneen, ja piti yksin kulkiessa varovasti ja viek-
kauksia käyttäen päästä niiden ohitse, etteivät
ruvenneet oikomaan kaulojansa ja huutaen tule-
maan päälle. Välistä oli kenttä täynnä musta-
laisten leiritektoja, ja niiden sisälle kun uskal-
tautui kurkistamaan, saattoi nähdä kovin outoa,
ihmetyttävää, kiehtovaa ja yht'aikaa kauhistut-
tavaa elämää, näkyjä, jotka hypnotisoivat rau-
keemukseen asti ja ohimoita väsyttäen syöpyivät
mieleen. Teltassa heillä riippui ruoan aikana
puuropata pitkässä ketjussa, joka oli kiinnitetty
katon huippuun. Pata ylettyi niin matalalle,
että sen alle viritetty nuotio sitä hyvin liekitsi.
Eräässä teltoista pari kaunista, ilosilmäistä mus-
talaispoikaa leikki padan ääressä, puulusikoillaan
lyöden hajalle maassa olevia hevosenjälkiä, ja
samoilla lusikoilla he sitten pistelivät puuroa
suuhunsa. Että maailmassa saattoikin olla täm-
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möistä! niin erilaisia ja eriarvoisia ihmisiä!
— ajattelimme Kasper ja minä, kalpeina ja
totisina kulkiessamme kotiin mustalaisista van-
hemmille kertomaan.

Paitsi Ruskon kohtaloa, hanhia ja mustalai-
sia on muistiini syöpynyt Neitsytniemen elä-
mästä eräs yhtä voimaperäinen muisto. Se
vielä selvemmin kuin Ruskon asia puhuu papan
lahjomattoman periaatteellisuuden ehdottomasta
ylivallasta sydämen vaikutinten rinnalla.

Näky on tämmöinen:
Suuressa keittiössämme seisoo lähellä ulko-

ovea keski-ikäinen, meille vieras mies, käsityö-
läinen, ammatiltaan verhoilija. Vähän matkan
päässä, hänen oikealla puolellaan on poliisi.
Mamma on keittiöpöydän luona lähellä ikkunaa.
Hänen tukkansa on hajalla, niinkuin ennen
kampausta aamuisin. Pappa seisoo lähempänä
sisäovea. Hän puhuu poliisin kanssa, sitten
poliisi puhuu miehen kanssa, mutta mies ei
vastaa mitään ja vain tuijottaa lattiaan. Taitaa
keittiössä olla muitakin henkilöitä, ehkä palveli-
joita, mutta ne häipyvät muistonäyssä vain
tuntumukseksi. Sitä selväpiirteisempinä näen
nuo neljä päähenkilöä. Olen keittiössä valinnut
sellaisen paikan, josta voin nähdä esteettä jokai-
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sen heistä. Minua ei kukaan aja pois, vaikka
asia on ilmeisesti hyvin totista laatua ja koskee
yksinomaan aikuisia. He eivät huomaa läsnä-
oloani, vaikka en ole suinkaan piilossa, —he
ovat liian keskittyneet siihen mitä tapahtuu ja
mitä sanotaan. Tiedän vain, että kysymys on
petoksesta, jonka tuo lattiaan tuijottava, mielen
järkytyksestä kosteakasvoiseksi käynyt mies on
tehnyt. Ymmärrän, että he koettavat saada hänet
tunnustamaan, mutta hän ei puhu mitään ja
hikoillen vain kuulee kuinka muiden puheet
kokoovat yhä enemmän todistuksia häntä vas-
taan. Mamman kalpeissa kasvoissa on pääilmee-
nä paheksuminen ja vastalause sen johdosta,
että hänen on nyt pakko olla keittiössä. Hän
välttää katsomasta mieheen. Hän ei puhu sanaa-
kaan. Arvoitukseksi jää, kuinka hän on saatta-
nut tulla keittiöön tukka hajalla.

Siitä mitä osaksi itse ymmärsin, mutta erit-
täinkin mitä myöhemmin kerrottiin, olen saanut
asiasta tämmöisen kuvitelman:

Elisabet oli antanut jouhipatjan verhoilijalle
korjattavaksi. Saatuaan sen korjattuna takaisin
hän sitä tunnustellessaan pani merkille, että
patja tuntui karkeammalta ja kovemmalta kuin
ennen korjausta. Hän ratkoi vähän syrjää, ja



65
huomasi, että jouhia oli vain ohuesti päällä,
mutta koko sisäosa oli korvattu niinellä. Kun
hän oli vähän tyytymätön patjan kovuuteen,
kysyi hän Aleksanderilta, tulisiko liian kalliiksi
vielä kerran lähettää patja verhoilijalle ja pyytää
häntä panemaan vain jouhia sinne, eikä yhtään
niintä. Aleksander rypisti silmänsä, nousi työ-
pöytänsä äärestä ja meni kohta sanaakaan sano-
matta tutkimaan patjaa. Petos oli ilmeinen.

— Tätä patjaa, — sanoi Aleksander, — ei
lähetetä verhoilijalle, vaan lähetä heti hakemaan
häneltä kaikki siinä olleet jouhet.

Vähän ajan kuluttua Elisabet tuli Aleksande-
rille kertomaan, ettei verhoilija sanonut patjassa
olleenkaan enempää jouhia. Koska verhoilija
ilmeisesti valehteli, ehdotti Elisabet, ettei sen
miehen kanssa oltaisi enää missään tekemisissä.

Mutta Aleksender sanoi, ettei se riitä miehen
rankaisemiseksi. Täytyi antaa hänet ilmi polii-
sille ja teljetä vankilaan.

Elisabet ei voinut semmoista ymmärtää. Hän
olisi heti vapauttanut miehen. Ja kun hän
ajatteli taaksepäin, ei myöskään yksikään hänen
omaisistaan olisi kutsunut poliisia. Isä olisi var-
masti kieltänyt, äidistä ja sisarista puhumatta-
kaan. Missä olisi sanonut: kuinka voi rahallisen
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vahingon takia ryhtyä semmoisiin epähienouk-
siin kuin toimittamaan jonkun kurjan raukan
poliisin käsiin!

Mutta Aleksander sanoi, ettei tätä käsityö-
läisen petosta saanut olla ilmiantamatta, — että
se oli jokaisen kansalaisen velvollisuus ja että
rikoksen salaaminen oli laitonta.

Monta päivää tästä asiasta lienee ollut eri-
mielisyyksiä Aleksanderin ja Elisabetin välillä.
Vihdoin tultiin ilmoittamaan, että kutsuttu pölisi
oli saapunut keittiöön ja tuonut mukanansa
verhoilijan kuulusteltavaksi herrasväen läsnä-
ollessa.

Elisabet ei tahtonut olla läsnä. Välttyäkseen
sitä tekemästä kuvittelen hänen viimeisessä het-
kessä hädissään vetäytyneen huoneeseensa, ha-
joittaneen tukkansa ja alkaneen sitä peilin edessä
hidastellen kammata. Hän kai arveli mahdot-
tomaksi kenenkään vaatia häntä tulemaan kuu-
lusteluun tukka hajalla.

Mutta oli meneminen. Sillä kun keittiössä
oli jonkin aikaa odotettu, kuvittelen Aleksan-
derin menneen Elisabetia hakemaan, aukais-
seen oven, pysähtyneen sen suulle ja vain hiu-
kan kohottaneen silmäkulmiansa. Elisabet heitti
tietenkin närkästyneenä kamman kädestään peili-
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laudalle. Mutta kun Aleksander viittasi pään-
liikkeellä keittiöön päin, meni Elisabet sinne
mielenosoituksellisesti, tukka kampaamatto-
mana.

Miten verhoilijan lopuksi kävi, siitä en muista
mitään. Hän ei ollutkaan tässä muistonäyssäni
mikään päähenkilö. Lähtemättömästi ennen muu-
ta on mieleen syöpynyt tuon alas tuijottavan,
tuskasta hiestyneen, häväistyn miehen ilme.
Mutta pääasiana on näkemyksessäni ne ilmeet,
jotka todistavat papan ja mamman erilaista
suhtautumista tapahtumaan. Mammasta nä-
kyi, että häntä suunnattomasti vaivaa ja hävet-
tää tämä pakollinen esiintyminen verhoilijan
ilmiantajana ja häpäisijänä. Mamma olisi
varmasti itse mieluummin vajonnut maan
alle.

Mutta onko sanominen, että papan kasvojen
ilme puhui jotakin päinvastaista? Kaukana
siitä. Papan kasvot olivat tosin punehtuneet,
hänen sanansa leppymättömän ankarat, kun hän
lausui syytöksensä ja pakotti verhoilijan katseen
väkisin maahan. Mutta tämä ankaruus ei johtu-
nut kiivastuksesta, vaan yhä tuosta samasta
hänen periaatteellisuudestaan. Hänen syytös-
tensä leppymätön armottomuus ja hänen kas-
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vojensa hehkuva punoitus johtuivat —se tun-
tui selvästi— väkivaltaisesta ponnistuksesta juu-
rineen kitkeä itsestään ne hänen mielestään pe-
räti väärät säälin ja armahduksen tunteet, joita
Elisabet oli keittiössä edustanut ja jotka kenties
Aleksanderinkin sydämessä olivat vastoin hänen
tahtoansa liikahtaneet. Rikoksen rangaistukseen
saattaminen oli hänen mielestään moraalin eh-
doton vaatimus, selviö, periaate, josta luopu-
minen olisi itse puolestaan ollut rangaistava,
niin kuin oli yleisen lain mukaan esimerkiksi
varastetun tavaran kätkeminen tai muu ri-
koksen salaaminen, jopa siitä vaikeneminen-
kin.

Mutta papan sitkeä periaatteellisuus ei esiin-
tynyt suinkaan vain näin kieltoperäisenä, vain
kasvatuksessa tai lainkäskyjen tarkassa noudat-
tamisessa. Sillä oli myöskin suuret myöntö-
peräiset, sanoisiko aatteelliset puolensa, joiden
luja toteuttaminen käytännössä on ollut, ei ai-
noastaan hänen oman, vaan koko hänen perheen-
säkin kohtalojen suuntaajana.

Seuraavassa koetan — yhä pysyen oman lap-
suuteni muistelmissa — kuvata semmoisiakin hä-
nen lujan periaatteellisuutensa ilmauksia, joissa
Elisabet ei esiinny enää kieltäjänä tai vastusta-
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jana, vaan päinvastoin olentonsakoko alttiudella
ja lämmöllä antautuu miestänsä kannattamaan
ja tukemaan.

Sillä horjumaton oikeamielisyys oli sekin
Aleksanderin syvimpiä periaatteita.
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»KANSAKOULUSSA».

Siihen aikaan kun Kasper pantiin kouluun,
oli pikku Eerikki, — nuorempi veli — jo aika
nassakka pojan mukula ja täyttämässä neljä
vuotta. Hän oli kaksi vuotta minua ja neljä
vuotta Kasperia nuorempi. Pienuutensa vuoksi
olisimme pitäneet häntä kurissa ja kokonaan
vallassamme, mutta hän osasi ihmeellisesti vält-
tää meidän kurituksiamme ja luiskahdella valta-
piirimme ulkopuolelle. Sillä hänellä oli päässä
paljon viisautta. Hän osasi hädän hetkenä tai-
tavasti puikahtaa aikuisten turvaan, he nauroi-
vat hänen sukkeluuksiaan, olivat hänen puo-
lellaan, tietysti ei ainoastaan hänen viisautensa,
vaan myös hänen pienuutensa takia. Usein hän
meidän mielestämme ilmeisellä vääryydellä, se
on, aikuisten suosiota väärin käyttäen, pääsi
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livahtamaan ansaitusta kurituksestamme, ja se
kovasti harmitti Kasperia, erittäinkin harmitti
Eerikin pää, jossa tuo viisaus sijaitsi, koskapa
Eerik juuri kekseliäisyydellään tuntui uhmaile-
van Kasperin ylivaltaa. Kasper sen vuoksi keksi
ihmeellisen historian. Hän kertoi Eerikille kai-
kessa totuudessa ja salaisuudessa, ettei hän,
Eerik, muka ollutkaan vanhempiensa lapsi, vaan
oli syntynyt — sammakosta.

Eerik kävi totiseksi ja suri pitkän aikaa tätä
asiaa.

Muistan suuresti ihmetelleeni kuinka Eerikin
älykkyys ei ollut riittänyt näkemään noin kou-
raantuntuvaa valetta. Myös muistan kovasti
säälittäneen, että Eerik uskoo, mutta Kasperin
tähden en ottanut paljastaakseni totuutta. Kas-
perilla oli tietysti painavat syynsä, muuten hän
ei olisi valehtelemaan ryhtynyt, sillä hän ei
mielellään valehdellut, ei edes leikilläkään. Koh-
tuus vaatineekin mainitsemaan, että Kasper se
itse lopulta vapauttikin Eerikin tuosta harha-
käsityksestä, kun katsoi hänen kyllin kauan
kärsineen rangaistuksesta.

Elisabet on kertonut minulle, että juuri tämä
Eerik se oli saattanut hänet entistä pontevam-
min kiirehtämään suomenkielen oppimista. Ee-
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rikillä oli alusta asti ollut umpisuomalainen hoi-
taja, ja kun poikaa sekä isä että palvelijat ja
muukin ympäristö puhutteli suomeksi, ei hän
oppinut enää venättä. Elisabetia oli alkanut
kovasti kadehdittaa, kun ihmiset usein ihan
katketakseen nauroivat pojan odottamattomille
sanansutkauksille ja sukkeluuksille ja Elisabet
itse ei ymmärtänyt siitä mitään. Koko lähempi
yhteys ja kasvatuksen teho alkoi luisua Elisa-
betin käsistä tämän pojan suhteen.

Suomenkielen oppimisen harrastukset, joiden
teoreettisen puolen Elisabet oli Aleksanderin
avulla alkanut suurella innolla jo Pulkovassa ja
Pietarissa, olivat Viipuriin muutettua joutuneet
jälleen takapajulle, ensiksikin koska sen kielen
käytännöllinen oppiminen osoittautui vielä pal-
jon vaikeammaksi kuin teoreettinen, ja toiseksi
koska Elisabet vastoin kaikkia odotuksiaan ei
löytänyt Viipurissa mitään seurapiiriä, jossa olisi
suomea kuullut puhuttavan. Kaikki puhuivat
ruotsia, jota Elisabet ei ollenkaan osannut. Oli
käynyt niin, että hänen seurapiirikseen oli tullut
vain jotkut saksalaiset perheet, paitsi niitä monia
naineita ja naimattomia venäläisiä upseereja,
jotka muodostivat Aleksanderin alaisen topo-
grafikunnan. Saksalaisista muistan itsekin Schu-
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bertin ja Frankenhäuserin perheet, joista eten-
kin viimeksimainittu oli läheisessä tuttavuudes-
samme. Venäläisistä on Elisabet kertonut useita
juttuja ja elävästi kuvannut monta hauskaa
tyyppiä, joista itse puolestani muistan pienen ja
lihavan lyllerön, Hernbergin, ja kauniin puola-
laisen Jasynskin sekä erään nimeltä unohtuneen,
miellyttävän näköisen upseerin, joka yhteisillä
huviretkillä, kun hänen oli pakko istua veneessä
kauan aikaa liikkumattatoisten viereen ahdettuna,
pyyhkieli hikeänsä ja tavattoman happamena
haukkui kaikkia huviretkiä. Mutta juuri tä-
mä surkea happamuus se naurattikin, ja ilman
häntä tuskin mikään veneretki olisi ollutkaan
hauska. Vielä saareenkin päästyään, jo puun-
varjossa istuessaan ja samovaarin iloisesti poris-
tessa hän vain haukkua naposteli, hokien ylen-
katseellisesti: sangen hauskaa! — sangen haus-
kaa! — (ja melkein huutaen): sangen hauskaa!

Elisabet muisteli näitä veneretkiä Viipurin
saaristossa suuresti ihastuneena. Ne olivat tie-
tysti hänestä taaskin »kaikkein hauskinta maa-
ilmassa» ja hän loisti onnesta eläytyessään muis-
telmissaan uudelleen noihin aikoihin, aivan sa-
moin kuin oli säteillyt Pietarin elämän onnelli-
simpia hetkiä muistellessaan.
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Mutta suomeako semmoisilla huviretkilläoppi!
Vielä enemmän kuin pelko pikku Eerikin

vieraantumisesta vaikutti Elisabetin kiirehti-
miseen ja uudistuneeseen tarmoon hänen suo-
menkielen harrastuksissaan se, että aikomuksena
oli panna Kasper kouluun jo syksystä. Ajatella
että Kasperkin, totuttuaan toverien kanssa puhu-
maan vain suomea ja ehkä ajattelemaankin suo-
meksi, voisi vähitellen vieraantua äidistään,
joka ei hänen uutta maailmaansa ymmärrä, se
ajatus oli Elisabetista aivan mahdoton sietää.
Tietenkään ei hänen mielestään muu tullut kysy-
mykseenkään kuin että hänen oli lapsiensa täh-
den oppiminen täydellisesti käyttämään suomea,
niin täydellisesti — sanoi hän — että hän lopulta
rupeisi hänkin ajattelemaan suomeksi.

Ihmeellistä hänestä vain oli, että aika oli saat-
tanut niin pian kulua ja että nyt jo oli tullut
kysymys Kasperin kouluun panemisesta. Kun
Aleksander mainitsi tästä, oli kuin Elisabet olisi
herännyt unesta. Ihanhan juuri äsken pikku
Kasper oli vain leikkivänä paitaressuna! Ihan
äskenhän oli tapahtunut tuo koko talon hälinään
ja juoksuun saattanut tapaus, että Kasper oli
tavattu paitasillaan pihalla muovailemasta pien-
tä hevosta kaikkein pahimmasta ajateltavasta
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loasta. Ja nyt — hänellä oli jo koulupojan vaat-
teet! Kauhistus, minkä Kasperin yritys oli
herättänyt, oli kyllä ainiaaksi peloittanut pojan
pois matkimasta setä Pjotrin savimuovailua ja
hevosharjoitelmia, joita hän oli nähnyt sedän
luona Pietarissa. Mutta pahapa olisikin ollut,
jos poika olisi päässyt kiintymään savimuovai-
luun semmoisellaperinnäisellä intohimolla, joka
oli saattanut setä Pjotrin ja monet muut Clod-
teista jättämään lupaavimmatkin alat ja antautu-
maan vain taiteen palvelukseen. Siitä ei Alek-
sander olisi iloinnut. Elisabet kyllä tiesi, mikä
Aleksanderin aikomus Kasperin tulevaisuuden
suhteen oli. Aleksander oli hänelle monen moni-
tuisia kertoja kuvannut Suomen omituisia kieli-
oloja ja puhunut siitä vääryydestä, mikä on
kohdannut maan suomenkielistä väestöä, kun
ei perustettu suomalaisia kouluja. Maassa oli
jokaisessa kaupungissa oivallisiaruotsalaisia kou-
luja, lyseoita, jopa naiskoulujakin. Niin oli
Viipurissakin. Mutta suomalaista koulua ei ollut
täällä kuin jokin kansakoulun tapainen. Siihen
oli Kasper tuleva. Aleksander sanoi, että ehkä
siksi ajaksi kuin Kasper on tämän koulun läpi
käynyt, syntyy joparempiakin suomalaisia kou-
luja ja hänet voidaan siirtää siihen. Elisabet oli
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huomannut, että vaikka Aleksander hyvinkin
mielellään puhui ruotsia, jopa sitä kieltä rakasti,
se kun oli hänen äitinsäkin kieli ja veljestenkin
varsinainen kotikieli, niin tuo suomalaisia koh-
dannut vääryys syvästi loukkasi hänen oikea-
mielisyyttänsä ja hän näytti kerran kaikkiaan
lujasti päättäneen kulkea tässä asiassa vasta-
virtaan. Se muuttui vähitellen ikäänkuin hänen
sitkeimmäksi periaatteekseen. Ja kun kerran
niin oli, ymmärsi Elisabet, että niin oli oleva
loppuun asti, kaikissa asioissa, yhtä horjumatto-
masti ihan kaikissa. Siis myöskin siinä, että
Kasperista oli tuleva suomalainen virkamies,
niin korkea kuin mahdollista, suomalaisille oi-
keutta tekemään.

Kaukana siitä, että tämä suunnitelma olisi
ollut Elisabetille vastenmielinen. Päinvastoin.
Hän oli jo lapsuudesta saakka, setä Pjotrin maa-
tilalla Uudellakirkolla eläessään, omin ehdoin
ruvennut rakastamaan suomalaista rahvasta ja
heidän pehmeän sointuisaa kieltänsä, kun he,
häneenkin puolestaan mieltyneinä, kokoontui-
vat kylänraitille penkeille istumaan, ottivat hänet
keskuuteensa ja opettivat laulujaan, myöskin
sen »Mistäs tulet, kustas tulet», jota Elisabet
oli sitten niin suurella menestyksellä laulanut
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kotona vieraille. Myöhemmin sitten Suomeen
muutettuaan hän yhä oli hyvin kiintynyt suo-
malaiseen rahvaaseen, ja enemmän kuin sivis-
tyneisiin, jotka puhuivat ruotsia eivätkä välittä-
neet tuttavuudesta, vaikka Elisabet olisi voinut
puhua heidän kanssaan saksaa taikka ranskaa,
ellei venättä. He ikäänkuin kääntyivät pois
hänestä, ehkä Aleksanderinkin tähden, joka vi-
hoitti heitä tuon suomalaisen periaatteensa
vuoksi.

Mutta Elisabetin saksalaisetkin ystävät olivat
kovasti sitä vastaan, että Kasper pantiin suoma-
laiseen rahvaankouluun.

— Rakas Lizbeth —he sanoivat, — oletko
ajatellut mitä vääryyttä teet pojallesi?

— En ole ajatellut.
— Miehesi oikun tähden sinä olet valmis

panemaan pikku Kasperin koko tulevaisuuden
vaaranalaiseksi. Eihän kukaan, ei kukaan tässä
maassa pane lapsiaan suomalaiseenkouluun, jos
aikoo saada heistä sivistyneitä.

— Jonkunhan täytyy ensimmäiseksi panna.
— Mutta mitä tulee pojastasi? Hän on van-

hemmaksi tultuaan tunteva itsensä yksinäiseksi
javieraaksi muiden sivistyneiden joukossa. Hän
on tunteva itsensä hylätyksi. Ah, usko Lizbeth,
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hän on tästä kerran moittiva omia vanhempiansa!
Onko se oleva helppoa kuulla?

•— MuttaAleksander sanoo, että ehkä muutkin
sivistyneet kerran seuraavat esimerkkiä ja ru-
peavat panemaan lapsiansa suomalaisiin kou-
luihin.

— Mihin suomalaisiin kouluihin, rakas Liz-
beth, eihän semmoisia ole sivistyneitä varten!
Ei ainoatakaan! Kaikki oikeat koulut ovat ruot-
salaisia.

— Niitä tulee.
— Ei, Lizbet, anteeksi, mutta eiköhän mie-

hesi ole suuri oikkuili]a ja visapää? Etkö ole
huomannut, kuinka miehesi on jäänyt eriste-
tyksi kaikista seuroista? Onko teillä Viipurin
sivistyneiden joukossa enää ainoatakaan tutta-
vaa? Ja kaikki tuo vain jonkun hullunkurisen
päähänpiston vuoksi! Miksi tahallaan pilata
koko elämäänsä?

Näin puhuivat kaikki yhdestä suusta.
Mutta seurauksena oli vain, että Elisabet yhä

tarmokkaammin antautui suomenkieltä harras-
tamaan. Häneen oli käynyt kipeästi tuo saksa-
laisen rouvan lausuma ajatus, että Kasper on
vanhempana ehkä todellakin tunteva itsensä
hylätyksi ja yksinäiseksi vieraassa ympäris-
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tössä ja on ehkä ikävöiden ajatteleva: miksi,
miksi ette ole kasvattaneet minua semmoiseksi
kuin ovat kaikki muut?! Mutta silloinhan juuri
pitäisikin Kasperin tukena olla ainakin äidin,
joka osaa suomea ja ajatteleekin suomeksi eikä
muukalaisuudellaan ainakaan lisää hänen yksi-
näisyyden tunnettaan.

Noilta ajoilta säilyneitä Elisabetin kielellisiä
harjoitusvihkoja ja suomalaisten sanojen luet-
teloja olen nähnyt useitakin. Myöskin omin
käsin ja suurella hartaudella kirjoitettuja kieli-
opillisia sijoitus- ja taivutussääntöjä tavataan
niissä. Suurta vaikeutta näyttää hänelle tuot-
taneen erilaisten genetiivien oppiminen ja nii-
den syiden käsittäminen, jotka tuon erilaisuuden
aiheuttivat. Hänellä oli pitkät kokoelmat näitä
merkillisyyksiä, kuten: lamppu, lampun, — lam-
pi lammen, — amme ammeen, — lanne lan-
teen, — kansi kannen, — vesi veden j.n. e.
»Miksi ? miksi?» — kyseli hän lakkaamatta koet-
taen ymmärtää syitä pehmennyksiin, kaksin-
nuksiin, supistuksiin, typistyksiin. Ja taas istui
Aleksander hänen viereensä, koettaen kärsivälli-
sesti selitellä ja usein itsekin vaikeasti päästen
perille kieliopillisista säännöistä, joiden vaati-
muksia hän itsekin osasi noudattaa vain korva-
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kuuloonsa perustuen. Semmoinen oppiminen
se vasta aikaa vei — kertoi Elisabet — kun Alek-
sander kaikessa perusteellisuudessaan alkoi kai-
vautua kielioppeihin asian ensin itse ymmär-
tääkseen, ja hänen piti aina ymmärtää viimei-
sintä ruotoa myöten, ennenkuin lähti Elisabe-
tille selittämään »miksi». Siinäpä sitä odotellessa
vasta haukotutti!

Elisabet alkoi niihin aikoihin myös puhelu-
harjoittelun vuoksi käyttää suomea kaikissa
mahdollisissa tiloissa, joita ei kyllä ollut tarjolla
liikaa. Paraita tilaisuuksia oli, kun Aleksanderin
veljet kävivät Viipurissa, silloin sitä puhuttiin
ja yritettiin. Välistä he hyväntahtoisesti nau-
roivat Elisabetin kommelluksille ja usein myös
käänsivät jälleen ruotsiin, jota olivat tottuneet
keskenään puhumaan. Heitä täytyi Elisabetin
usein pyytää kääntämään takaisin suomeen.
Mutta kun he matkustivat pois, ei taaskaan voi-
nut muuta kuin kuunnella miten palvelijat pu-
huivat murteita.

Elisabet koetti yhä ja yhä uudestaan ruveta
puhumaan Kasperin ja minun kanssani suomea,
mutta sitä me emme oikein suosineet, sillä emme

itsekään vielä osanneet suomea täydellisesti ja
usein meiltä puuttui suomalaisia sanoja. Niinpä
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muistan kysyneeni kerran Kasperilta mitä se
»krandas» (lyijykynä) taas onkaan suomeksi?
Kasper vastasi: etkö nyt sitä tiedä, rantassihan
se on. — Muistan myös mamman usein alka-
neen päivänsä sanomalla meille: no nyt, pojat,
tästä lähin puhutaan vain suomea! Se tuli
melkein sananparreksi, sillä sanat toistettiin joka
kerta kun päätös oli vahingossa unohtunut.
Mutta mamma ei hellittänyt, japappa ei lakan-
nut kannustamasta.

Syksyn tultua siis Kasper varustettiin kou-
luun. Hänelle laitettiin uusi mekko ja musta-
nahkainen leveä vyö, jossa oli kadehdittava
messinkisolki. Selkään kiinnitettiin hihnoilla
pieni kirjarensseli, ja niin hän alkoi tallustaa
joka aamu torin yli kouluunsa, joka oli sillan
tuolla puolen. Minulle sanottiin: kun kasvat,
saat sinäkin rensselin.

Mikäli olen jälkeenpäin koettanut saada sel-
ville, oli tämä suomalainen oppilaitos nimeltään
Wilken koulu. Elisabet ei sen nimeä muistanut.

Mutta onpa minulla omaperäisiäkin muistoja
tästä samasta koulusta.

Asia oli semmoinen, että näin kadotettuani
ainaisen leikkitoverini, veljeni, aika tuli kotona
ikäväksi, ja minä ajattelin: kouluun täytyy tästä
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minunkin lähteä, kannan kirjat käsissäni, vaik*
keivät antaisikaan rensseliä.

Olin suuri mankuja enkä antanut mammalle
mitään rauhaa. Hän ei ottanut asiaa kuuleviin
korviinsakaan> koetti keksiä leikkejä ja leikki
mukana, jopa ryömi jaguaarina lattiallakin,
mutta minua ei huvittanut mikään, ja tuo peto-
leikki nyt ainakin tuntui jo kovin lapselliselta.
Hymyilin ylenkatseellisesti, mutta mamma ei
taipunut lähettämään kouluun.

Silloin tuli odottamaton apu.
Pappa otti asian aivan toiselta kannalta. Hän

tuli melkein hyvillensä. Ehkä hän oli iloinen,
että sai toisenkin poikansa suomalaiseenkouluun.

— Kun poikaa näyttää noin haluttavan, antaa
hänen koettaa, —sanoi hän mammalle, ja sillä-
hän asia oli päätetty.

Rensseliä en kuitenkaan saanut. Enkä lähi-
mainkaan heti seuraavana aamuna päässyt Kas-
perin mukana kouluun. Vaan aloimme ensin
papan kanssa tavailla, ja kiireimmän kautta
hän koetti saada päähäni laskennon ensimmäisiä
alkeita. Se oli tarpeen pääsytutkintoa varten,
sanoi hän.

Vihdoin eräänä iltana menimme koulun rehto-
rin luo, jonka oli tutkiminen tietomääräni. Kas-
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per otettiin mukaan, koska minun oli siten tur-
vallisempi.

Istuimme rehtorin pehmeille tuoleille oudon
kauas toisistamme. Jalkani eivät ylettyneet
maahan, kun tulin asettuneeksi liian syvälle
nojatuoliin. Mutta sitä ei nyt enää voinut aut-
taa. Pappa oli sanonut, että pitää istua liikku-
matta, ja hän katsoi koko ajan minuun. Hetki
oli jännittävä.

Rehtori luetti ensin jotakin kirjaa, sitten alkoi
kysellä yhteenlaskua. Vastatessani en katsonut
rehtoriin, vaan pappaan, joka istui hänen vie-
ressään. Kaikki kävi jotakuinkin hyvin, kun-
nes minä rehtorin kysymykseen ilmoitin, että 8
ynnä 6 on yhtä kuin 16. Näin papan silmien
hetkeksi värähtävän ryppyyn, ja että hän ei
ryhtynyt torumaan, oli vain siksi, ettei tässä
sopinut torua. Mielenliikutuksen vuoksi en
käyttänyt hyväkseni minulle annettua mietti-
misaikaa, vaan pysyin väitteessäni, että 8 ±

6= 16.
Rehtori lakkasi kyselemästä. Hän neuvotteli

vähän aikaa papan kanssa ja sanoi, että minut
otetaan kouluun »koetteeksi». Tämä oli kyllä
alentavaa, ja väärä vastaukseni kiusasi minua
kauan.
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Jo seuraavana päivänä mamma varusti minut

Kasperin mukana kouluun, ja me tepastelimme
yhdessä käsi kädessä, vaikka Kasper täisikin
vähän hävetä mennä niin pienen pojan kanssa
suurten poikien joukkoon. Mutta suuret pojat
ottivat minut iloisesti vastaan. He ottivat minut
syliinsä ja riitelivät kuka heistä sai minua kan-
taa. He katselivat hienoa, kahisevaa silkki-
mekkoani, vyötä ja soikea, ja ihmettelivät,
miksi kenkiini oli kiinnitetty vaskiset kärki-
suojukset.

Kellon soidessa ja opetuksen alkaessa he
veivät minut suureen valkoiseen saliin, joka oli
täynnänsä penkkirivejä, ja näihin he istuivat,
ja kuului kova porina, kunnes opettaja tuli ja
meni penkkien eteen korokkeelle. Silloin kaikki
nousivat yhtaikaa ylös jataas yht'aikaa istuivat.
Minut he olivat asettaneet istumaan ihan kes-
kelle huonetta. Eivätkä täälläkään jalkani ylet-
tyneet lattiaan. Poikia oli joka suunnalle niin
paljon, ettei viimeisiä voinut miltään puolelta
nähdä, ja paljon niitä istui ikkunalaudoillakin,
sillä pojat sanoivat heidän saavan penkkinsä
vasta myöhemmin, kun nikkari ehtii laittaa.

Opettajalla oli pieni keppi kädessä. Hän
naputti pöytään ja rupesi kyselemään. Silloin
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kaikki pojat huiskuttivat käsiään, ja se pojista,
joka vastasi, nousi seisaalleen. Kun en tiennyt
mitä varten käsiä oli nostettava ilmaan, en minä
nostanut. Minulta ei kysytty koskaan mitään.
Väliajalla pojat taas ottivat minut syliinsä, ja
joskus he suuressa joukossaveivät minut monien
käytävien ja huoneiden läpi hyvin isoon saliin,
jossa oli riippumassa katosta köysiä ja telineitä,
täällä he voimistelivat ja hyppivät »plinttien» yli.
Ja pojat ja minä olimme niin hyviä ystä-
vyksiä, etten Kasperista tiennyt mitään. Mutta
kyllä he veivät minut koulun loputtua aina hänen
luokseen, nostivat hartioilleen ja minä olin rat-
sastavinani. Toiset kurottivat käsiään saadak-
seen minut vuorostaan syliinsä, ja heilläkin oli
hyvin hauskaa.

Aloin pian huomata, että koulunkäyntini ei
ollut samanlaista kuin muiden. Olinkohan to-
dellakin niin pieni, että minua kannettiin sylissä
ja hyväiltiin? Jalat minä sentään lopulta sain
ylettymään lattiaan, ainakin toisen jaloistani,
kun opettelin istumaan ihan istuimen reunalla,
mutta mitä merkitsi, ettei minulta milloinkaan
mitään kysytty? Pappa selitti kotona, että ehkä
tahdotaan saada minut ensin tottumaan koulun
tapoihin, ja sitten kyllä ruvetaan minultakin



86

kysymään. Mutta eipäs vain ruvettu. Louk-
kaavaa!

Eräänä aamuna, kun Kasper ei odottanut,
vaan läksi kouluun ilman minua ja kun mamma
pakkasen vuoksi tahtoi pukea minut töppö-
päähineeseen ja panna palvelustytön saattamaan,
kävi minulle vihdoin ihan selväksi, etten ollut
vielä samanlainen kuin muut pojat ja että minua
käytettiin koulussa ikäänkuin vain »leikillä».

Juuri ovesta lähtiessämme minä siis sanoin
mammalle, palaten takaisin sisälle:

— Enpä enää viitsikään mennä kouluun.
— No ei tarvitsekaan, — sanoi mamma hel-

lästi ja alkoi riisua päällysvaatteitani.
Siinä sen koulunkäynnin loppu.

Enkä koko Viipurissa-olomme aikana enää
ehtinyt siihen ikäkauteen, että minut olisi »lei-
kittä» pantu tähän kouluun, sillä suuria muutok-
sia tapahtui pian oloissamme. Isä tehtiin Suo-
meen sijoitetun topografikunnan päälliköksi,
ja hänet siirrettiin Helsinkiin kaikkine upsee-
reineen.

Teimme matkan Viipurista Helsinkiin yhä-
kin meritse. Rautateitä ei kai silloinkaan vielä
ollut Suomessa muita kuin Helsingin—Hämeen-
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linnan linja. Pietarin—Riihimäen ei liene ollut
vielä liikenteelle avattu.

Muistan suuren laivan, jonka kannella oli
kovin hauska Kasperin kanssa leikkiä, tarkas-
tella sen maukkaita sokkeloita ja tirkistää lasien
läpi ruumaan, jossa koneet syvällä jyskyttivät.
Aurinko paistoi helakasti kannelle, sininen vesi
pakeni ohitsemme. Laivassa ei ollut siipipyöriä,
sanottiin tämän olevan ensimmäisen laivan, joka
kulki »propellilla». Ja todella, kun katseli perä-
kannelta alas veteen, kuohui vesi siellä valkoise-
naan ja jätti pitkän linjan. Muistan myös,
kuinka joku vanhempi upseeri koetti selittää
Kasperille tuon propellin muotoa jamistä syystä
se pyöriessään työntää laivaa eteenpäin. Vaikea
oli käsittää, että semmoinen laitos jaksoi näin
suurta laivaaliikuttaa, vieläpä saada kokkaveden-
kin kuohuina aaltoilemaan. Mutta Kasper oli
kova kyselijä. Hän tahtoi välttämättä tietää,
miten höyry saa koneen luistimen liikkumaan
edestakaisin} Tähän kysymykseen setä ei ollut
halukas vastaamaan, hän vain murahteli jotakin,
mutta Kasperista, kuten sanottu, ei ollut niin
helppo päästä. Sedän lopullinen selitys oli täm-
möinen: — »On huomattu, hän sanoi, että höy-
ryllä on ominaisuus välistä voimakkaasti paisua,
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välistä taas hellittää, ymmärrätkö? noin vuoro-
tellen, ymmärrätkö, poikaseni? Mutta jätä minut
jo rauhaan.»

Niin vaillinainen oli siihen aikaan vielä yleisön
käsitys höyrykoneista. Kasper jäi kovasti miet-
teihinsä eikä oikein uskonut setää. Hänen ih-
mettelyjensä vuoksi lieneekin tuo selitys painu-
nut muistiini.

Vihdoin saavuimme Helsingin satamaan.
Mutta sen jälkeen muistot sekaantuvat, var-

maankin pitkäaikaisten, rauhattomien muutto-
puuhien ja järjestelyjen vuoksi, joissa kaikki
aikuiset hääräilivät.



TOINEN OSA

HELSINGISSÄ





7

»SUOMALAISESSA ALKEISOPISTOSSA».

Oliko Aleksanderin muutto Helsinkiin todella
aiheutunut hänen virkansa vaatimuksista, vai
oliko sen sisällisenä vaikuttimena ehkä oikeas-
taan vain tarve saada Kasper ja sittemmin Arvid
ja Eerik oikeihin suomalaisiin sivistyskouluihin,
jommoisia Viipurissa ei ollut, sitä on vaikea
päättää. Elisabetilta en tullut ajoissa tiedustel-
leeksi. Omasta puolestani olisin taipuvainen
ajattelemaan, että häntä veti puoleensa pääkau-
pungin suomenmielisten yhä kiihkeämmät puu-
hailut, joista jo julkisuudessakin käytiin ankaraa
sanasotaa ja vielä enemmän puhuttiin kulissinta-
kaisuuksina ympäri maata. Olla elänyt kauan
aikaa täydellisesti eristyneenä ja yksinäisenä
koko ympäristön oudostelemissa ja paheksimis-
sakin periaatteissa, niinkuin Aleksander oli elä-



9 2

nyt Viipurissa, ja sitten saada tietää, että tuolla
lännempänä, tuskin vuorokaudenkaan laivamat-
kan päässä on ryhmittynyt kokonainen joukko
samanikäisiä ja samanmielisiä tulenkantajia,
jotka rohkeasti ja haikailematta uhmaavat ajan-
henkeä ja iloitsevat jokaisesta heihin liittyvästä,
sen on täytynyt tulla hyvin väkeväksi vetovoi-
maksi Aleksanderille. Päästä näkemään Yrjö
Koskista, Jaakko Forsmania, Agaton Meurma-
nia, Löfgreniä, ehkäpä itse Snellmaniakin, liit-
toutua heidän kanssaan, olla heidän kanssaan
yhtä, senhän on täytynyt tuntua hänestä kuin
joltakin kauan kaivatulta elämänsaavutukselta,
kytevän palon liekkeihin leimahtamiselta.

Mihin aikaan Aleksander oikeastaan tutustui
Koskiseen, en ole voinut saada selville. Mah-
dollista on, että he olivat keskenään kirjeenvaih-
dossa jo Aleksanderin ollessa Viipurissa, mutta
persoonallisesti he tutustuivat luultavasti kohta
Helsinkiin muuttomme jälkeen.

Kasper joutui siihen suomalaiseen rinnak-
kaisosastoon, joka oli muutamia vuosia ollut ole-
massa ruotsalaisen normaalilyseon yhteydessä
ja sijaitsi samassa, osittain kivisessä, valkeaksi
kalkitussa rakennuksessa Kasarminkadun var-
rella, melkein Esplanadin nurkassa. Suomalai-
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set luokat olivat milloin missäkin tilapäisissä
huoneissa, sikäli kuin ruotsalaiselle osastolle pa-
raiten soveltui.

Varmaankin oli suomalaiselle osastolle kuiten-
kin alkanut tulvata liian paljon oppilaita, koskapa
hallitusmiesten puolelta ruvettiin uusiin järjeste-
lyihin, joiden oli kaiketi tarkoitus johtaa tuo
suomalainen tulva pois pääkaupungista jonnekin
vähemmin näkyville tienoille.

Hämeenlinnaan perustettiin siinä tarkoituk-
sessa itsenäinen »Suomalainen Normaalilyseo».
Pieni kaupunki oli ylpeä. Koko maa oli ylpeä.
Nimi oli suomalaisille kovin harvinainen ko-
meus: suomalainen normaalilyseo! Sepä kals-
kahteli tulevaisuuteen nähden kovin lupaavalta
ja toiveikkaalta.

Lyseo muodostettiin kuitenkin siten, että alin
luokka helsinkiläisestä rinnakkaisosastosta joka
vuosi siirrettiin Hämeenlinnaan, jotentuo osas-
to olisi supistumistaan supistunut ja 8 vuoden
kuluttua kadonnut kokonaan olemattomiin.

Kasper ennätti juuriparhaiksi toiselle luokalle,
jasai siis jatkaaHelsingissä loppuun asti. Jos hän
olisi kerrankin jäänytluokalle, olisihänenkin ollut
siirtyminen Hämeenlinnaan. Luokalle jäämistä
eiKasperin suhteenkuitenkaan tarvinnut pelätä.
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Mutta olihan Aleksanderilla toinenkin poika,

ja olisi kolmaskin muutaman vuoden kuluttua
ollut jo kouluiässä. Hämeenlinnaanko olisi
hänen näiden tähden pitänyt siirtää topografi-
nen esikuntansa?

Silloinpa »fenomaanit» parhaiksi joutuivat
apuun.

Tuo suomalaisen normaalikoulun siirto pois
pääkaupungista kokosi heidät suureen yhteiseen
voimainponnistukseen. Voimatta toivoa min-
käänlaista rahallista kannatusta hallituksen puo-
lelta he päättivät yksityisillä pienillä varoillaan
saada aikaan poispyyhkäistyä normaalikoulua
vastaavan ensimmäisen luokan Helsinkiin. He
ajattelivat kai, että vuoden kuluttua kysymyksen
tullessa toisen luokan perustamisesta innostus
asiaan olisi ehtinyt levitä jo laajempiinkin piirei-
hin ja toisenkin luokan ylläpitäminen käynyt
mahdolliseksi. Kolmantena vuonna olisi innos-
tus ainakin kolminkertainen, neljäntenä vähin-
tään nelinkertainen j. n. e.

Credo qvia absurdum. Uskon asiat ovat tie-
tenkin epäloogillisia. Mutta niiden varaan ra-

kentui fennomania. Älä pelkää, piskuinen lauma!
Ensimmäinen luokka perustettiin.
Kouluhuone saatiin vuokratuksi aivan ruotsa-
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laisen normaalikoulun viereiselle asuintontille
ylempänä Kasarminkadulla, joten se saattoi
muistuttaa itsepäistä kasvannaista mahtavan op-
pilaitoksen kyljessä. Erottava porttikin, joka
sinne johti, hajosi vähitellen poikien retuutusten
tähden, niin ettei syrjäinen olisi tiennyt siinä
kahta eri koulua olevankaan.

Vielä toinenkin asumus vuokrattiin samasta
pihasta. Se oli yksikerroksinen puutalo, jonka
toisesta puolesta muodostettiin huoneisto luo-
kan ainoalle opettajalle eli »rehtorille». Luokka
sitävastoin sijaitsi pienestä kivitalosta vuokra-
tussa huoneessa.

Tälle ensimmäiselle luokalle minä jouduin.
Kasperia en useinkaan nähnyt siinä toisen

pihan suuressa poikain vilinässä, ja lienevätkin
suomalaiset pitäneet vähän eriseuraa lukuisem-
pien, vallalla olleiden »norssien» suhteen. Enpä
usein löytänyt häntä edes mennäksemme yh-
dessä koulusta kotiin. Mutta välistä näin hänet,
kun luokkamme kulki yhteiseen voimistelusaliin.
Omituisen sattuman vuoksi oli nimittäin nor-
maalikoulun rehtori suomenmielisillemyötämie-
linen, jahänen vaikutuksestaankai saimme käyt-
tää tuota voimistelusalia. Hänen nimensä oli
Kihlman. Hän oli suuri, vähän kumaraselkäinen,
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kaljupäinen, aina pitkässä mustassa verkatakissa
esiintyvä, oikeudenmukainen, mutta hyvin pe-
lätty vanhus, josta Kasper kertoi poikien sano-
van, että »se kulkee kuin kiljuva jalopeura etsien
ketä nielaista saisi». Myöhempinä aikoina hän
oli suomenmielisyydestään hyvin tunnettu, jopa
vaikutusvaltainen toimihenkilö erittäinkin kai-
kissa suomalaisten taloudellisissa yrityksissä.

Meidän takapihaan eristetty luokka par-
kamme sai komeaksi nimekseen »Suomalainen
Alkeisopisto». Hämeenlinnan vuoksi sen nimenä
ei voinut olla vielä komeampi »Normaalikoulu».

Rehtorimme ja ainoa opettajamme ei ollut
läheskään ison ja arvovaltaisen Kihlmanin ve-
roinen arvohenkilö. Hänen nimensä oli K. W.
Forsman, mutta ei kukaan tiennyt mitä nimiä
nuo vaatimattomat alkukirjaimet edustivat. Hän
oli Yrjö Koskisen (Georg Forsmanin) läheisiä
sukulaisia Pohjanmaalta, kasvatettu hänkin sikä-
läisissä pietistisissä kodeissa, joiden lapset, taval-
lisesti jo alkaen vapautua vanhempainsa kirkol-
lisesta ahdasmielisyydestä, niin usein sen sijaan
hurmaantuivat kansallisuus-aatteeseen, jota oi-
keat pietistit pitivät sittenkinmaallisuutena, syn-
nillisenä. Semmoinen pietismin ahtaudesta va-
pautunut henki oli itse Yrjö Koskinenkin: hänen



Kolme ryssänpoikaa: Arvid, Kasper, Eerik, jotka Helsin-
kiin tultua esittivät Elisabetille yhteisen vaatimuksen, että

pukukuosi olisi viipymättä muutettava suomalaiseksi.



Normaalikoulun rehtori Kihlman.
(Eerikin taulun mukaan.)
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isiensä intohimoinen, maailmastakokonaan pois-
päin kääntynyt taivaanvaltakunnan tavoittele-
minen oli hänessä muuttunut yhtä intohimoi-
seksi, mutta monin verroin värikkäämmäksi, pa-
lavan intomieliseksi ja elämäntuntuiseksirakkau-
deksi suomalaiseen kansakuntaan, siis osaan
juuri tätä reaalista synnillistä maailmaa.

Meidän rehtorimme eli hyvin vaatimatonta
elämää vaimoineen tuossa saman pihan puura-
kennuksessa, jonka sisäisyyteen meillä oli luon-
nollinen tilaisuus heittää sangen läheisiä kat-
sauksia, koska meidät joskus kutsuttiin sinne
laiskanläksylle. Hän käytti pukunaan aina sa-
manväristä harmaata sarkaverkaa, jonka liivi,
muodin vaatimuksia halveksien, ylettyi melkein
kokonaan peittämään rintapaidan. Ei ihmeeksi-
kään hänellä milloinkaan ollut siihen aikaan
muodikasta pystykaulusta väljästi kääntyvine
kärkineen ja paksusti röyheltyvine huivisolmui-
neen, vaan aina samanlainen ahdas alaspäinen,
ja kaulahuivina vain sormea kapeampi musta
nauha, tiukasti ristiin sidottuna. Kaulus oli
ahdas, ja siitä johtuva tapa alituisesti venytellä
kaulaa ikäänkuin irti kuristuksesta oli saanut
spasmin luonteen. Hän suoritti saman liikkeen
myöskin kiukustuessaan eikä vain kauluksen
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puristaessa. Ruskean punertavat viikset ja par-
rantupsu alahuulen alla, paksut, väkevät, kehyk-
settömät lasit ohuine ja terävine, liian ahtaasti
istuvine, korvain taakse kiertyvine sankoineen
olivat koko kouluajan alituisesti edessäni. Muis-
tan kuin jotakin peräti tavatonta, melkeinpä
kauhistavaa, kun hän joskus alkoi kiskoa irti
noita punaisiin kasvolihoihin janenänvarteen sy-
välle syöpyneitä sankojaan, jotka nyt jättivät
vielä kaksi kertaa punaisemmat viirut. Tämä
temppuilu oli harvinaista lepohetkeä meille.
Lasittomia, mitään näkemättömiä silmiään mul-
koillen hän alkoi mitä huolellisimmin hieroa
nenäliinalla laseja puhtaiksi, joita tarkasteli täl-
löin vain parin tuuman päästä. Sitten taas yhtä
huolellisesti sijoitettiin sangat entisiin uomiinsa
ja jatkettiin maantietoa.

Vain ehkä parissa tapauksessa koko koulun-
käyntini aikana voin muistaa hänen nauraneen.
Sitä hän ei ollenkaan osannut tehdä, häntä vain
jotenkin hytkytti, jotakin sihisi, hampaat paljas-
tuivat, siinä kaikki, mitään naurun ääntä ei tullut
kuuluviin.

Alaluokilla hän oli ainoa opettajamme kaikissa
aineissa. Näimme hänet siis edessämme joka
päivä kuusi tuntia, 9—1 ja 4—6, aina tuossa
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ikuisen harmaassa puvussa, joka ei ollut milloin-
kaan uusi eikä milloinkaan käyttämättömäksi
vanhentunut, aina istumassa samalla tuolilla,
aina samalla tavalla kurkotellen päätänsä pois
kauluksen kuristuksesta ja aina pukinpartaansa
hieroen, niin että se oli keskeltä kulunut. Joskus
iltapäivätunneilla hän tuntui vähän rasittuneelta,
oli kaiketi myöhään yöhön saanut korjata vihko-
jamme, mutta tämä ei suinkaan tuntunut opet-
tamisen laimentumiselta, ei, vaan hänen nenän-
pielensä vain kalpenivat, suu jäykistyi ja, enem-
pää kuin juuri raolleen aukeamatta, vetäysi vä-
hän viistoon. Sitten meni kaikki taas paikoilleen,
silmät ikäänkuin kyyneltyivät ja hän teki pienen
nielaisuliikkeen — siinä luulossa, ettei kukaan
ollut huomannut tuota tukehdutettua hauko-
tusta. Itse asiassa haukotteli kuitenkin hänen
jälkeensä puoli luokkaa. Oi kuinka vieläkin
haukotuttaa, muistellessani rehtorimme kalpe-
nevia nenänpieliä ja hänen väkivaltaisia ponnis-
tuksiaan luonnonlakia vastaan! Iltapäivätunnit
päivällisen jälkeen olivat todellakin rasittavia,
vaikkapa vain kaunokirjoitustunnillakin. Hämä-
rästi kahden kattolampun valaisemassa luokka-
huoneessa me 30—40 oppilasta kävelimme vuo-
rotellen vihkoinemme opettajanpöydän ääreen
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näyttämään säännöksiämme: joko onnistuimme
vihdoinkin pääsemään w:stä »z-kirjaimeen taikka
meidät palautettiin vielä sivumäärin jatkamaan
saman «:n kirjoittamista, kunnes sen kyhmyt
olivat yhtä pitkät, yhtä pyöristyneet ja viivat
yhdensuuntaisesti kallellaan.

Oppilasjoukko oli mitä moninaisinta kokoo-
musta. Paria, kolmea poikkeusta lukuunotta-
matta, jotka liittyivät kouluun muistaakseni
vuotta tai paria myöhemmin, oli ensimmäisellä
ja toistaiseksi ainoalla luokalla enemmistönä
»kansanlapsia», jolla nimellä tarkoitettiin ja kai
vieläkin tarkoitetaan koulusivistystä vailla ole-
vien vanhempain lapsia. Niitä oli joitakuita
Pohjanmaalta, tunnettujen maalaisten, talollis-
jakäsityöläissukujen lapsia, mutta enimmäkseen
kuitenkin kaupunkilaisten pikku liikkeenharjoit-
tajien ja käsityöläisten piireistä, suurimpana
enemmistönä helsinkiläisiä, joidenjoukossa joita-
kuita kaikkeakin kotikasvatusta vaille jääneitä,
jopa täysin kehittyneitä »katupoikia». Miel—-
lyttävimpiä olivat nuo hienot, hiljaiset maa-
laispojat, jotkut hyvinkin kaukaa pohjoisesta.
Oli Karjalasta, jopa Inkeristäkin tulleita,
mikä kaikki todistaa, että tämä niin vaati-
mattomalta näyttävä kouluyritys oli heratta-
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mässä kansan huomiota ja harrastusta ympäri
maan.

Opettajia lienee sitten toisen ja kolmannen
luokan tarpeiksi ollut alussa hyvinkin vaikea
löytää, koska ensiksikin kaikki opettajain valmis-
tus tapahtui maassa yksinomaan ruotsinkielellä,
mutta erittäinkin, koska opettajille voitiin tässä
kootuilla antimilla perustetussa koulussa tarjota
äärimmäisen niukka palkka. Kaikkihan perustui
aatteelliseen innostukseen ja uhrautumishaluun.
Olenpa varma, että rehtorimme harmaan sarka-
takin ikuisuus ja uusimattomuus ei suinkaan
johtunut mistään erikoisesta kiintymyksestä
vanhoihin vaatteisiin, kuten jotkut pojat väit-
tivät, vaan kyllä se johtui palkan niukkuu-
desta, niinkuin sekin, minkä jotkut laiskan-
läksyläiset olivat panneet merkille, että hän
heidän tullessaan oli istunut pöydän ääressä
pennejä laskemassa. Olihan meillä jonkin aikaa
ensimmäisillä luokilla ruotsinkielen opettaja,
joka näytti vähän rentultakin, ja saattaa olla,

että hänen oli pakko tyytyä niukkaan palkkaan,
ei aatteen vuoksi, vaan koska muuta tointa ei
löytänyt.

Mitä ylemmille luokille kiipesimme, sitä pa-
rempia opettajia meillä alkoi olla, alkoipa olla
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oikeita lehtorejakin, jopa myöhemmin pedago-
gisia kuuluisuuksiakin.

Näin toteutuivat vähitellen koulun perusta-
jain rohkeimmatkin toiveet. Pari kolme vuotta
oltuansa siinä kuin kasvannaisena ruotsalaisen
normaalikoulunkupeella, muutti yhä suurentuva
Suomalainen Alkeisopisto Kaisaniemen rinteelle
(n. s. Böökin koulun naapuriksi). Mutta innos-
tus ja uhrautuvaisuuskasvamistaan kasvoi. Hel-
sinkiläisten esimerkkiä seuraten jo moni muukin
kaupunki alkoi itsellensä suomalaista lyseota
puuhata. Pian syntyi ajatus oman kivitalon
rakentamisesta meidän koulullemme. Taas ke-
räyslistat liikkeelle, taas kokonaisten omaisuuk-
sien uhraamisia, taas naiset hopea- ja kultahely-
jänsä myymään! Ja niinpä opistomme kuusi
luokkaa muuttaa omaan kivitaloon Ratakadun
varrelle. Siinä on tilaa jo seitsemännellekin ja
kahdeksannelle luokalle. Siihen saadaan opetta-
jiksi jo Aleksander Strengit, Adolf Strengit,
Hynenit, Koverot, Nordlundit, maan etevimmät
opettajat, kunnes koulu myöhempinä aikoina
muuttuu kuin muuttuukin Suomalaiseksi Nor-
maalilyseoksi ja asuu nyt entisen alkeisopiston
vieressä, maan ehkä upeimmassa kouluhuoneis-
tossa!
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K. W. Forsman — hän ei enää ehtinyt näihin
komeuksiin. Eipä olisi ehkä kelvannutkaan val-
tionkoulun rehtoriksi. Hän taisi olla vain —

maisteri.
Yhtä vähän kuin hänen eläessään kukaan tuli

kiittäneeksi häntä vaivoista, yhtä vähän on hänen
kuoltuaan mitään ylistyspuheita pidetty hänen
elämänsä uhrauksestaaatteen palvelukseen. Reh-
tori Forsman muutti vanhentuessaan — ehkäpä
jo väsyneenä opettajantoimeen — kansakoulujen
tarkastajaksi jonnekinEtelä-Pohjanmaalle, missä
hän meni manalle vasta muutamia vuosia sitten.
Eikä voi olla hartaasti toivomatta, että hänen
toimeentulonsa oli vanhuuden päivinä jo hel-
pompi ja että hän oli osannut iloita ja nauraa
enemmän kuin noina yhdeksänä parhaan miehuu-
tensa vuotena, joina joka päivä kyllästymiseen
asti näimme hänet luokkamme edessä.

Oli nyt kerta kaikkiaan tälle lajille hurskaita
pietistien jälkeläisiä semmoinen käsitys suoma-
laisuudesta, että sen ajaminen oli Jumalan tah-
don täyttämistä. Ja niin tosissaan he olivat
tässä ydinkäsityksessään — vaikka pietistien
synkkyydestä jo vapautuneinakin — ettei ihmis-
suosion tai tunnustuksen tavoitteleminen ollen-
kaan kuulunut heidän ohjelmaansa; yhtä vähän
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heidän päähänsä milloinkaan pälkähti ilmaista
sitä iloa ja hilpeyttä, minkä velvollisuuden täyt-
täminen luonnostaan ihmissielulletuottaa. Aina-
kin tämä Forsman olisi pitänyt kunnian asiana
päinvastoin peittää semmoisesta aiheutuvaa iloa.

Mutta minun täytyy nyt mennä hakemaan
Elisabetiamme. Minne hän jäikään?



s

ELISABET TUTUSTUU FENNO-
MAANEIHIN.

Helsinkiin muutettuamme oli Aleksanderin
ensimmäisenä huolena ollut perheensä suomen-
kielentaidon edistäminen ja moitteettomaksi
saattaminen. Vapauduttava oli siitä epäkirjalli-
sesta murteesta, joka oli Viipurissa tarttunut
sekä Elisabetiin että meihin. Sillä nyt oli välttä-
mätöntä suomalaisen kirjakielen omistaminen,
jota paraikaa vielä luotiin ja jonka oli oltava
Suomen erikoisena sivistyskielenä. Sivistyneen
säädyn tunnusmerkkinä oli oleva, että se puhui
tätä kirjakieltä eikä murteita, jotka edustivat
»epäsivistyneitä». Ei siis mitenkään enää »mie»,
»miun», »veissi», »messässä», niinkuin Viipurissa
puhuttiin, vaan selvästi: minä, meidän, veitsi
metsä.
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Tässä tarkoituksessa Aleksander — kaiketi
suunnitelmansa mukaisesti — vei perheensä
kesäkuukausiksi eri osiin maata, milloin Hikiään
(Etelä-Hämeeseen), milloinKontiolahdelle (Joen-
suun tienoille), milloin Kangasalle (Tampereen
seuduille), monia muita seutuja luettelematta.

Hikiässä olimme ensimmäisen ja pari seuraa-
vaa kesää, joiden aikana siellä toimitettiin myös
topografisia korkeusmittauksia. Pikku ryssä
pantiin juoksemaan valkoinen mustilla astevii-
voilla varustettu riuku selässä kauas pitkin auki-
hakattua linjaa. Kun mies vihdoin pysähtyi
jonkin mäen rinteeseen, oli hän pienentynyt
melkein näkymättömäksi, samoin hänen riu-
kunsa, jota hänen oli nyt pidettävä pystyssä.
Isä kiikaroi kartalle asetetun messinkisen putken
läpi, joka oli asetettu kolmijalan päälle, ja tar-
kasteli, oliko upseeri oikein merkinnyt korkeus-
asteen. Sitten he taas muuttivat paikkaa, ja vä-
listä puuhasivat aamusta iltaan, sillä aikaa kun
me leikimme Hikiän hauskalla suurella pihalla,
tallin- ja navetanparvilla, metsiköissä ja haka-
mailla.

Mutta emmepä saaneet olla kovinkaan jouti-
laina, sillä meille oli hankittu ankara maisteri
(Könönen oli hänen nimensä), joka saattoi päivän
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helteisimpänäkin hetkenä käskeä pieneen huo-
neeseensa ja — itse puoli-pukeissa, kengittä ja
sukitta — tuntikausia opettaa meille suomen-
kielen hienouksia ja valmistella meitä vastaisissa
kouluaineissa. Hänen oli myös määrä haastella
suomea äidin kanssa. Hän oli kyllä Karjalasta
kotoisin, mutta käytti puheessaan ankarinta
kirjakieltä, tarkasti välttäen murteellisuuksia.
Seuraava maisteri oli periaatteen mukaisesti ko-
toisin Länsi Suomesta. Hänen nimensä oli Han-
nula, hänkin puhui aina kirjakieltä, jopa kirjoit-
teli runoja.

Elisabet oli siihen aikaan jo toteuttanut pää-
töksensä. Hän ei puhunut kanssamme enää
muuta kuin suomea, vaikka se oli hänelle vai-
keata. Toisinaan sattui, että hänen täytyi kysyä
meiltä, mikä jokin venäläinen sana on suomeksi,
mutta itse kysymyksen hän teki suomeksi. Pian
hänen täytyi huomata, että hänen lapsensa alka-
vat unohtaa hänen entistä kotikieltään.

Äskettäin, hänen vielä eläessään, kysyin, eikö
hän milloinkaan tuntenut kaipausta vanhaan
kotimaahansa.

Hänen piti ruveta oikein miettimään ja muis-
telemaan miten asianlaita oli. Ja näytti ensin siltä
kuin ei hänellä olisierikoisiakaipauksen muistoja.
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Mutta hetken kuluttua hän sanoi eloisasti:
— »Olenpas vainenkin tuntenut jotakin sel-

laista. Koetin aina elättää ja itsessäni säilyttää
mieltymystä suomalaisiin, niinkuin se olisi ollut
elämäni pelastava korsi, mutta ehkäpä sittenkin
liian aikaisin uskottelin itselleni, että tässä suh-
teessa olin jo saavuttanut jotakin. Kerran —

Viipurissa vielä asuessamme — tuli vastaani
kaksi venäläistä sotamiestä, jotka ohikulkiessaan
osoittivat toisilleen jollakin porrasasteella lais-
kasti loikoileviatyömiehiä ja sanoivat halveksien:
onpa niillä aikaa siinä lekotella ja kylkiänsä pais-
tatella! Aivan odottamattani heidän aiheeton
inhonsa tarttui minuun ja tunsin suurta vasten-
mielisyyttä noitarumia ja toimettomia laiskureja
kohtaan. Vielä odottamattomampaa minulle oli,
että samassa jokin lämmin tuulenhenki lehahti
minua kohden Venäjältä päin. Äkkiä olin van-
hempieni kodissa, teekeittiö pihisi ruokasalin
pyöreällä pöydällä, isä tuli harmaassa kotitakis-
saan, äiti istui pöydän ääreen, — Missä sivel-
timineen, maalaili pää kallella omaa työtänsä
arvostellen — Sura, Njanja ... Kun heräsin
ja näin taas viipurilaisen kadun edessäni, valtasi
minut sellainen kodinkaipaus, että olin itkeä.
Tämä tunne peloitti minua. Ymmärsin, kuinka
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vaarallista minun oli kuunnella mitään inhonpur-
kauksia ja lyhyimmäksikään tuokioksi hukata
mielestäni sitä, mitä jo olin saavuttanut.»

Olisi vaikea uskoa, että tämä oli todella hänen
ainoa koti-ikävän muistonsa, ellei tietäisi millä
tarmolla hän koetti olla mukana lastensa kasva-
vassa suomalaistumisessa. Hän todella pelkäsi
sellaiseen sentimentaalisuuteenvaipumista, ehkä
salasi, ehkä tahallisesti tukahdutti sitä, jalopuita
pääsi kuin pääsikin siitä irti. Clodteille oli juuri
kaikkinainen sentimentaalisuus ehkä enimmän
vieras tunne, mutta vierainta kaikesta sen ta-
hallinen paisutus.

Samoissa suomalaisen kielitaidon edistämis-
tarkoituksissa vietimme eräitä kesiä myöskin
Lopella (Riihimäen tienoilla) Sajaniemen ky-
lässä.

Sielläkin oli kesää viettävä maisteri ja lisäksi
muudan suomenkieltä harjoitteleva pariskunta.
Miehen oli aikomus pyrkiä opettajaksi suoma-

laiseen lyseoon ja siis oli hänellä niinkuin mo-
nella pedagogilla kova kiire oppia suomea teo-
reettisesti, osattuaan vain jotakin murteellista
»kyökkisuomea». (Kesäkuiviksi maisteri sitäpait-
si taisi hakkailla lehtorin rouvaa, kun mies istui
ongella.) He asuivat meidän pihamme naapu-
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reina ja olivat sangen iloista väkeä, joten puhe-
harjoitusta oli riittämiin Elisabetinkin osalle.
Aleksander, joka kävi maalla Sajaniemessä aina
viikon parin päästä, piti pariskuntaa maisterei-
neen kuitenkin puolisivistyneinä, ja hänellä oli-
kin jo tiedossa täysipitoisempaa seuraa Elisa-
betille.

— No, Liza, valmistupa nyt pitkälle kävely-
matkalle. Menemme Leppälahteen.

— Mikä se on?
— Siellä asuu professori Yrjö Koskinen, se

sama, josta olen sinulle kertonut. Leppälahti
on hänen maatilansa.

— Ah, Aleksander, eikö ollut tarkoitus, että
täällä maalla eläisimme täydessä vapaudessa,
ja nyt täytyy sittenkin pukeutua ja vierailla.
Onkohan tuo käynti niin välttämätön?

— Kuinka emme kävisi Koskisella, kun ker-
ran asummekin niin lähellä? Semmoisesta tilai-
suudesta sietäisi toki iloita eikä nyrpistyä.

Elisabet selitti, ettei hänen mielestään ollut
edes oikein hienoakäydä vierailuillakesän aikana.

— Kuinka niin?
— Niin vain, että eikö Koskinenkin perhei-

neen ole maalla vain kesäisin ja tahtoo olla rau-
hassa? Näkevät jo kaukaa ikkunoista meidän
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lähestyvän ja ajattelevat: Kas niin, jo tulevat!
Eikös vain sittenkin!

— Voithan ottaa lapset ja sienikorit mukaan.
Siellä on ensin alavaa lepikkoa ja koivikkoa.
Olemme vain niinkuin sieniretkeltä poikkeevi-
namme taloon.

Tämä muutti Elisabetin mielen ja nyrpeys hä-
visi. Sieniretkelle Aleksanderin ja lasten kanssa!
Voiko olla mitään hauskempaa! Sienien poimi-
minen se oli niitä harvoja venäläisyyksiä, jotka
vielä seurasivat Elisabetia Suomeenkin ja joista
hän ei malttanut luopua, vaikka hyvin tiesi,
ettei Suomessa sieniä ollenkaan käytetty eikä
niitä kukaan poiminut. Hän opetti meidätkin
riemuitsemaan jokaisestatatista, jonka löysimme,
ja ilmaisemaan ilomme raikuvilla huudoilla
(ehkä siksikin opetti huutamaan, että hän tie-
täisi, missä olimme, emmekä pääsisi eksymään).
Mitä pienempiä sienet olivat, sitä enemmän ne
häntä ihastuttivat. Usein hän piteli kauan kä-
dessään peukalonpään kokoista puna- tai valko-
sientä, katseli sitä joka puolelta eikä raatsinut
viskata koriin. Mutta että se koivikko, johon
jouduimme Leppälahden alavaan hevoshakaan
päästyämme, saisi hänet haltioihinsa, sen saattoi
jo edeltäpäin arvata. Hajauduimme eri suunnille
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metsään, kunkin valitessa oman etsintäalueensa
ja poimiessa omaan koriinsa. Iloiset huhuilut
kajahtelivat läheltä ja kaukaa. Hauskinta oli,
kun korit täyttyivät ja sai mennä äidin luo näyt-
tämään koottuja aarteita. Hän istui mättäällä,
leikkeli ja puhdisteli sieniä, jättäen koriin vain
puhtaimmat palaset. Mutta vaikka palaset olivat
mielestämme aivan liian pieniksi silvotut, ko-
koontui hänelle tässä haassa kaksi suurta koril-
lista, ja vielä meidänkin korimme tulivat täyteen.

Koskinen otti meidät hilpeän ystävällisesti
vastaan. Hän nauroi herttaisesti, kun näki sieni-
korimme, kiitti niistä ja toimitti korit pois keit-
tiönpuolelle. Mekatselimme pitkään toisiamme
ja äitiin, kun korimme hävisivät, mutta hänessä
ei huomannut vähintäkään mielenliikutusta.
Päinvastoin hän ikäänkuin kävi eloisammaksi ja
vilkkaammaksi puhelussaan Koskisen kanssa.
Me luulimme, että hänkenties ei ollut käsittänyt
tilannetta. Kasper meni hänelle kuiskaten selit-
tämään, että Koskinen oli luullut saaneensa
sienet itselleen. Mutta hän työnteli Kasperin
pois eikä ollutkuulevinaan mitä hänelle sanottiin.
Sitten menimme isälle valittamaan. Hän näytti
kyllä olevan vähän hämillään, mutta käski hän-
kin meidän olla vaiti.
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Rouva Koskinen tuli myöskin esille. Hänet
muistan jokseenkin kookkaaksi, kasvoiltaan kal-
peaksi, käytökseltään hermostuneen ujoksi rou-

vaksi. Hän oli ylen harvapuheinen ja seurustele-
minen tuntui olevan hänelle melkein tuskallista.
Kuitenkin tuntui yhtä selvästi, että hänellä olisi
ollut paljon sanottavaa, jota hän painoi itseensä
aikomatta ilopäivinä sanoa tai edes ymmärtä-
mättä semmoisen avomielisyyden mahdolli-
suutta. Hänen tyttärensä oli vielä hiljaisempi ja
hänestäkin saattoi selvään nähdä, kuinka paljon
viisautta, hyvyyttä ja tunteellisuutta voi olla
sellaisen ujoudenmuurin takana, milloinkaan
ilmenemättä muille kuin ehkä lähimmille omai-
sille. Nuori Elisabet, jonka avomielisyys oli
hänen toinen luontonsa, koetti turhaan kirvoittaa
heistä esille sitä mitä heissä niin selvään tun-
tui olevan. Mutta onnistumatta yrityksessään
hän vaikeni ja tuli surulliseksi, epäillen ehkä
kielitaitonsa olevan yhä niin vaillinaista, ettei
suomalaisia haluttanut hänen kanssaan puheisiin
antautua. Ja niin jäivät äiti ja nämä ihmiset
toisilleen suurimmiksi vastakohdiksi mitä suin-
kin voi ajatella.

Oli siellä poikiakin. Vanhin oli hänkin Yrjö
niminen, taisi olla jo ylioppilas. Sakari oli muis-
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taakseni Kasperin luokkatoveri normaalikou-
lussa, ja nuorin oli Lauri, vähän minua nuorempi
ja erikoinen mielikkini. Me kohta hyvin tutus-
tuimme.

Koskinen itse oli ulkonäöltään siinä miellyt-
tävässä ikäkaudessa, jolloin mustat hiukset ja
parta vasta arasti alkoivatpaikoitellen hopeoitua.

Hän oli keskikokoinen, hiukan etukumarassa
käyvä, solakkavartaloinen mies. Myöhemmiltä
ajoilta muistan hänen aina esiintyneen mustissa
vaatteissa, enkä voi muistaa hänen kotonakaan
kaupunginasunnossaan milloinkaanolleenmuun-

väriseen lyhyempään takkiin pukeutuneena. Var-
maankin tämän vuoksi hän on minulla Leppä-
lahdenkin muistikuvassa pukeutuneena pitkään,
mustaan verkatakkiin — mikä kesäoloissa tuntuu
kylläkin luonnottomalta. Tuo alinomainen mus-
tissa esiintyminen oli kaiketi hänelläkin jäännös
läheisestä heimoyhteydestään Pohjanmaan pap-
pissukujen ja pietistien kanssa. Mutta näiden
raskaasta surumielisyydestä hän oli paljon pitem-
mälle vapautunut kuin K. W. Forsman ja Kihl-
man. Hän oli erinomaisen hilpeä mies. Iloinen
nauru syntyi häneltä aivan luonnostaan.

Kasvot olivat hänellä säännölliset ja kauniit.
Ihon väri oli terveen kellertävä, mustat kulma-
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karvat, jotka olivat vähän liiankoholla, kauniisti
kaartuivat ruskeahkojen silmien yllä, joiden
luomet vähän raskaanlaisina peittivät silmää
puoliväliin asti. Tämä antoi noille elämän- ja
ilonhaluisille silmille vastoin todellisuutta puhu-
van, mutta sitä miellyttävämmän uneliaisuuden
ilmeen, joka oli ehkä sekin tarpeen korostamaan
osaltaan hänen vakaan rauhallista, milloinkaan
näkyvästi kiihtyvää mielenlaatuaan.

Sangen tunnuksellinen Koskisen kasvoille oli
vielä hänen kapea, noin 8 sentin pituinen pukin
partansa. Ilman sitä ei hänen kuvaansa voisi
ollenkaan ajatella. Tämä hienosti hoidettu,
suorakaiteinen pukinparta se sittemmin aina
isän totikutsuissa näkyi ukkojen joukossa tu-
tusti viipattavan, Koskisen esitellessä jotakin ja
muiden tarkkaavasti häntä kuunnellessa. Sen
vuosikymmeniä kestänyttä, vähittäistä muuttu-
mista mustasta ensin hopeansekaiseksi, sitten
harmahtavaksi ja vihdoin aivan valkoiseksi olen
saanut muistinaikanani todistaa.

Voi olla, että loppuiällään, raskaiden valtiol-
listen vaikeuksien painostamana, Koskinen jon-
kin verran kadotti mielenlaatunsa tunnukselli-
sen hilpeyden, välittömyyden, vapauden. Mutta
ainakin silloinen Leppälahden Koskinen oli
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pelkkää päivänpaistetta, elämänhalua, tulevai-
suudenluottamusta. En tietenkään siihen aikaan
olisi osannut näillä sanoin kuvata hänen ole-
mustaan, mutta muistikuva hänen silmistänsä,
hänen miellyttävästä puhetavastaan on säilynyt
elävänä mielessäni, ja siihen kuvaan nyt kat-
soessa voin ammentaa sellaisiakin vaikutelmia,
joista ei silloin ollut valmista käsitystä.

Paremmin kuin mikään muu kuvaa Yrjö
Koskisen silloista olemusta hänen oma sepittä-
mänsä runoelma, jota kauan laulettiin ympäri
Suomen ja vieläkin lauletaan. Luullakseni
runo on hänen ainoansa, siis tavallaan myös hä-
nen joutsenenlaulunsaisänmaalle. Ehkä monen-
kin muistoa virkistän, kun kertaan runoelman
sanat tässä.

Honkaen keskellä mökkini seisoo Suomeni soreassa salossa.
Honkaen välistä siintävä selkä vilkkuvi koittehen valossa

Hoi laari-laari laa, hoi laari-laari laa, kaikuu mun suloinen
Suomeni maa!

Kaukana korvessa käkönen kukkuu, sulhonsa suloutta ylistää.
Paimenten soitanto laitumen tieltä ääntänsä korviini vilistää.
Hoi laari-laari laa, hoi laari-laari laa, kaikuu mun suloinen

Suomeni maa!

Omanpa henkeni kieltä nepuhuu honkaen humina ja luontomuu.
Itse en sydäntäni hillitä taida, riemusta soikohon raikas suu:
Hoi laari-laari laa, hoi laari-laari laa, kaikuu mun suloinen

Suomeni maa!
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Voiko olla mitään päivänpaisteisempaa, he-
leämpää, raikkaampaa, masennuksesta ja toivot-
tomuudesta vapaampaa!

Elisabet rakasti sanomattomasti tätä laulua ja
sen sävelmää.

Mutta mihin joutuivatkaan sienemme?
Runsaasti kahviteltuina, vieraanvaraisesti kai-

kin puolin kestittyinä, ilomielisinä, vaikkapa
tyhjinkin korein, palatessamme Leppälahdesta
kotiin päin, nostimme Kasper ja minä sentään
uudelleen kysymyksen sienistä.

Äiti ei nytkään halunnut asiasta puhua, sa-
noipa vain:

— No, pojat, annetaan sen asian olla. No,
Koskinen luuli, että sienet olivat hänelle . . .

no, välipä niistä!
Silloin me saavutimme papan, joka kulki

edellä, ja aloimme häneltä tiedustaa, luuliko hän
Koskisten syövän sienemme.

Pappa sanoi siihen:
— Kyllä minä luulen hänen lähettävän ne

navettaan ja käskevän syöttää lehmille.
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MUITA TUTTUJAMME.

Paitsi Koskista oli meillä Lopella vielä muita-
kin tuttavia.

Vähän pitemmällä, toisen lahden pohjukassa
oli pappila, jota asusti rovasti Brander. Tämän
perheessä vierailimme usein sekä Koskiset että
me.

Siellä oli ainakin neljä poikaa, kaikki lähi-
maille meidän ikäisiämme, ja he olivat paljon
taipuvaisempia hauskoihinvallattomuuksiin kuin
Koskisen pojat. Vain nuorin, Jalmar, ei vielä
voinut ottaa osaa kaikkiin leikkeihin.

Pojista oli Gunnar normaalikoulun suomalai-
sella osastolla Kasperin luokkatoverina, Alfred,
jota sanoimme Apeksi, joutui Suomalaiseen
Alkeisopistoon samalle luokalle kuin minä. Ro-
vasti oli, hänkin kaiketi Koskisen vaikutuksesta,
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kova fennomaani, joka ei epäillyt »uhrata lap-
siansa suomalaisuuden alttarille».

Hänellä oli myöskin tytär, lida, joka taisi olla
lapsista vanhin ja oli täysi-ikäinen, miellyttävä,
kookas neiti. Äiti kutsui usein heidät kaikki
meille Sajaniemeen »leikkimään», sillä seura-
leikit olivat siihen aikaan hyvin muodissa, ei-
vätkä aikuisemmatkaan niistä vetäytyneet. Niin-
pä neiti lida ja Koskisen vanhin poika, Yrjö
maisteri, ottivat innokkaasti osaa Sajaniemen
pihalla leiskuviin piiritansseihimme. He valit-
sivat piiristä tanssiin toinen toisensa vähän liian
usein. He olivat silloin onnellisen näköisiä.
Heidän silmänsä säteilivät, ja heidän poskensa
punoittivat, naurusta ja ilosta pyöristyneinä.

Elisabet näytti olevan heidän tähtensä myös-
kin onnellinen. Kysymykseemme, miksi kaikki
heistä supattavat ja heitä katselevat, hän kuis-
kasi korvaamme heidän olevan keskenään kih-
loissa. Nyt mekin avosuin katselimme heitä,
sillä ainakin minä näin ensi kerran ihmisiä, jotka
aikoivat jotakin niin tavatonta kuin mennä nai-
misiin.

Kun aikuiset olivat innoissaan keskenään,
joutuivat nuoremmat helposti pois piiristä. Mut-
ta me pojat muodostimme oman piirimme ja
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päästimme siihen muutamia tyttöjäkin mukaan,
jotka tuntuivat poikamaisemmilta. Olimme oppi-
neet uudet sanat rinkitanssinuottiin, —pahoin
pelkään, että joku rovastin veitikoista ne meille
opetti, — ja aloimme niiden säestyksellä hur-
jasti hyppiä ja pyöriä. Sanoista en muista muuta
kuin räikeät loppusäkeet, jotkakuuluivat:

»Puukoilla vaan
pois ajetaan
svekomaanit kaikki tyyni!»

Aikuisista toiset tahtoivat pysäyttää meidät,
toiset nauroivat. Äiti kiven kovaan kielsi sem-

moisia laulamasta. Isä oli myöskin rypistävi-
nään silmäkulmiansa, mutta hänen suupielensä
myhäilivät, ja hän kielsi jyrkemmin vain erästä
kirkujaa, joka tahtoi laulaa: pois tapetaan, eikä
ajetaan.

lida ja Yrjö menivätkin sittemmin naimisiin,
mutta meidän perheemme kanssa he eivät olleet
lähemmässä seurustelussa.

Sitävastoin Alfred Branderin (nyk. K. A.
Paloheimon) ja hänen vaimo vainajansa Kertun
(o. s. Hernbergin) pojat ovat naimistensa kautta
monella tavalla joutuneet sukuihinAleksanderin
ja Elisabetin jälkeläisten kanssa.
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Useita kesiä asuimme myös Kangasalla.
Meille, pojille, oli pitkän talven jälkeen kesän

lähestyminen ja tieto, että kohta päästään maalle,
ihanaa odotusaikaa. Teimme koulun jäljellä
olevista tunneista »pikilapun», johon oli mer-
kittynä, kuinka monta tuntia oli kutakin ainetta
vielä jäljellä. Erittäinkin ihanaa oli saada töh-
riä pois latinantunteja, jotka olivat kevätaikaan
mahdottoman kiusallisia. Menimme usein var-
hain aamulla Kaisaniemen pienen portin läpi
rautatiepenkereelle istumaan kielletylle alueelle,
jossa eteemme aukeni laaja ratakiskojen ver-
kosto. Istuimme siinä haaveillen lähenevästä
ajasta, jolloin kiidämme tästä ohitse, kaupungin
tomusta pois viheriäisille kedoille, lainehtiville
vesille, metsien ja marjamaiden vapauteen. Ja
jokainen veturi, joka höyryissäään pihisten
kulki edestakaisin vaihteilla, ja jokainen juna,
joka jättäen kaupungin suhahti ohitsemme maa-
seudun vehreyttä kohden, herätti meissä kaihoa-
vaa vetovoimaa itseensä. Rakastimme jokaista
veturin kohtaa, keltaista öljyä, joka tihkui kiil-
täviä rautoja myöten alas maahan, luistinta,
joka väkevästi työnteli suurpyörien yhdistäjää,
höyryjen pihinää ja puhinaa, pitkiä ja lyhyitä
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vihellyksiä, mutta erittäinkin huikeata meno-
vihellystä, joka vihlovana, vapauteen rientävänä
riehahduksena kauan kuului poiskiitävien kauko-
junien vetureista.

Eivät mitkään loma-ajat, eivät joulut eivätkä
pääsiäiset olleet niin hartaasti odotettuja kuin
maallelähtö. Joululahjain valmistelut, kuusen
valinta ja osto torilta, lahjain kääriminen pape-
reihin ja sinetöiminen —mikään ei vetänyt
vertoja sille sykähtävälle ilolle, jonka tunsimme,
kun mamma ryhtyi ensimmäisiin maallemuuton
varusteluihin. Ja kun vihdoin viikon valmiste-
lujen ja tavaranlähetysten jälkeen istuimme juna-
vaunussa, emme Kasper ja minä milloinkaan
unohtaneet katsoa ikkunasta milloin se paikka
tulee, jossa niin monena aamuna olimme istuneet
tätä menoa haaveillen. Ikkunalle sai tulla myös-
kin Eerik, jopa pikku Liidakin (Elliida). Ja
meidän oli määrä, sen paikan vilahtaessa ohitse
ja Kasperin annettua kädellään merkin, yhteen
ääneen huutaa:

NYT ON SE AIKA!

Vaunun ihmiset kääntyivät ympäriinsä kat-
somaan mitä se oli, mutta ujoutemmekaan uhalla
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emme voineet olla näin huutamatta, se oli ollut
vakaa päätöksemme.

Kangasalla oleskelimme neljän kesän aikana.
Asuimme Kerppolan talossa, joka on mäellä

Längelmäveden rannalla, ei kaukana Kaivan-
nosta, joka yhdistää tämän veden Roineeseen.

Talon isännällä oli kolme poikaa, Aatolfi,
Kalle ja Eetu. Näistä Eetu otti isänsä jälkeen
tilan haltuunsa, pysyen talonpoikana. Mutta
Kalle pantiin noihin uusiin suomalaisiin kou-
luihin, ja hänestä tuli lopulta Helsingin suoma-
laisen reaalilyseon rehtori. Adolfista piti tulla
pappi. Hurjasti me leikimme näiden poikien
kanssa, ollen rosvosilla, jolloin juoksimme ka-
toilla, hyppelimme korkeuksista maahan tai
pudottauduimme ulkorakennusten salaisista kat-
toaukoistaparville, öisetkalastukset nuotioineen
kaukaisilla kareilla tai verkostukset Veneh'ojan
kalaisessa lahdessa eivät mene milloinkaan mie-
lestämme.

Juuri talon kohdalla Längelmävesi kapeni sou-
kaksi jasyväksi salmeksi. Vastapäätä oleva maa
kohosi kallioineen ja alkuperäisine tiheine met-

sineen korkeaksi harjuksi, joka meistä tuntui
salaperäiseltä, aavemaiselta ja läpipääsemättö-
mältä.
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Tämä maalle-muuton intohimoinen odotta-

minen, tämä tavaton rakkaus luonnossa elämi-
seen ei johtunut mistään kyllästymisestä kou-
luun tai yleensä kaupunkiin. Luulen sen tulleen
meihin perintönä Elisabetilta. Hänelle oli setä
Pjotrin toimeenpanema Uudellekirkolle Suo-
meen muutto ollut heräämys uuteen, riemuja
täynnä olevaan elämään. Pietarin kivitalojen
vaihtuminen luonnollisiin metsiin, puroihin,
jokiin, järviin, niittyihin, kallioihin, suomalaisen
talonpoikaiselämän näkeminen, heidän kynnök-
sensä, heinäntekonsa, laulunsa oli siihen mää-
rään hurmannut nuoren Elisabetin sielun, että
hän ei olisi mitään paratiisia voinut kuvitella
ylitse tämän luonnon ja sen koruttomien ihmis-
ten. Luulenpa vielä, että myöhempinä aikoina
hänen lämpimän isänmaanrakkautensa oikeana
pohjana oli Suomen maalainen luonto ja tämän
luonnon värehtiminen sen suomalaisessa kie-
lessä.

Näin meihin meni kaikki mikä oli Elisabetissa.
Hänestä ne johtuivat nuo kesäleikkien hurmiot,
nuo vapaat ystävystymiset talonpoikaisen väen
kanssa. Hän oli mukanamme kaikessa tuossa.

Vuonna 1876, ennen tavallista maalle (Kan-
gasalle) muuttoamme, laadimme oikein muisti-
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kirjasen lähestyvän kesän välttämättömistä teh-
tävistä. Elisabet leikki mukanamme ja vain
yllytteli meitä. Yleisen neuvottelun jälkeen
ja luvaten ottaa huomioon jokaisen ehdotukset

Kasper suostui kirjoittamaan kirjasen kokoon.
Sen olen vasta äskettäin löytänyt Elisabetin
säilyttämien muistipaperien joukosta, enkä malta
— sen huumorin vuoksi — olla julkaisematta
tätä varhaista asiakirjaa nuoren perheen elä-
mästä. Kirjasen tarkoitus käy ilmi sen »esi-
puheesta».

MUISTIIN-PANO-KIRJA

Kesätoimista.

9 p. Toukokuuta v. 1876.

Esipuhe.

Koska yleensä olemme huomanneet, että tal-
vella aina päätetään kesällä tehtäväksi paljon,
mikä ei sitten kumminkaan tule tehdyksi, olem-
me nyt päättäneet kirjoittaa muistiin kaikki ne
toimet, jotka usein kesää muistellessa johtuvat
mieleen.
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Nordenskjöldin tutkimusretki.
Mannermaa meidän järvemme toisella ran-

nalla on hyvin tutkimushaluaherättävä. On siis
päätetty.

Tarpeet: Vene, (lainataan maksua vastaan
jostakin kesän ajaksi). Puukot, (onkivapojen
hankkimiseksi). Eväät (nälkä on paha viholli-
nen). Kalastusneuvot. Portöri. Kartan piirtä-
miseen kuuluvat tarpeet.

Syöttikalojen säilytyspaikka.
Kun isoja kaloja mennään onkimaan, niin on

sangen tarpeellista ja välttämätöntäkin, että on
syöttiä. Näitä on sangen vaikea pitää kauemman
aikaa elävinä, jos ei tee erityistä säilytyspaikkaa
niitä varten. Sopivin on seuraava laitos: Jär-
veen, matalaan veteen asetetaan lautoja, parai-
ten sillä tavoin, että ne lyödään pohjaan kiinni
hyvin likelle toisiansa, niin että ainoastaan pieniä
rakoja jää väliin, joidenka kautta vesi pääsee
vaihtumaan säiliössä. Siten pysyvät sinne pan-
nut kalat elävinä ja virkkuina.

Uudistalo.
Viime kesänä jo oli meillä rakennettuna pieni

mökki ja silloin päätettiin tulevana kesänä tehdä
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samalle paikalle paljon täydellisempi mökki.
Tämä päätös olisi nyt tänä kesänä toimeen pan-
tava. Jos suinkin on mahdollista, niin tehdään
tämä asuntomme laudoistaja kaikinpuolin muka-
vaksi ja hauskaksi. Siellä sitten eletään kaikessa
hauskuudessa. Ollaanpa usein siellä yötäkin.

Lautta.
Tarpeellista on, että tehdään niin suuri lautta

että se kannattaa noin 5 miestä ja se on oleva
yhteinen. Sitten tehköön kukin itselleen pie-
nemmän lautan, joka on vaan yhtä henkilöä
varten. Näillä sopii aina mennä kalastamaan
likelle rantaa. Isolla lautalla sopii mennä kauem-
maksikin. Sitävarten on tehtävä hyvin pitkä
seiväs, joka ulottuisi pohjaan vaikka syvemmäl-
läkin. Lautoilla voi käydä pientä merisotaakin.
Jos siinä kahakassa sitten järveen putookin, niin
ei mitään tee.

Ankkuri.
Suuri vastus oli viime kesänä siinä, ettei ka-

lastamaan mennessä aina ollut saapuvilla mi-
tään kiveä, jota olisi sopinut ankkurina käyttää.
Ettei kivi sitäpaitsi ole mikään erittäin sopiva
ankkuri, tietää jokainen. Ottakaamme siis nyt
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tulevana kesänä mukaan oikea rauta-ankkuri.
Onhan meillä täällä Helsingissä semmoinen
(vinnillä). Kalastaminen tulee sillä tavoin pal-
jon mukavammaksi.

Voimistelu
Laitoksia, kaikenmoisia on tehtävä voimiste-

lua varten.

Onkivapoja
(katso Nordenskjöldin tutk.)

Robinson.
Tämä on hyvin tunnettu nimi. Olisi lysti

matkia hänen elämänvaiheitansa. Maalla sem-

moista sopii tehdä.
Rosvoja ruvetaan taas leikkimään. Voipitätä

leikkiä paremmin muodostaakin kuin viime
vuonna.

Ruvetaan useammin käymään Meurmanin
luona, sillä siellä on hyvin lysti.

Kaivannolla pitää hyvin usein käydä. Siellä
saa uistimella paljon kaloja.

Koukkuja pitää panna järveen jo alusta
saakka.

Mustasaaresta saa paljon mustikoita.
Mansikoita saa toiselta puolen järveä. (Onko
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kovin helppo niitä sieltä tuoda, en vielä tiedä.
Katso: Nord. tutk.)

On oltava kirjailijoita. Maalla on siihen aikaa
ja tilaisuutta. Minun rom. olisi lopetettava.

Sanomalehteä sopii toimittaa (mutta ei määrä-
aikaisesti).

Jos vaan saataisiin pyssy metsästämistä var-
ten!

Koska sateella on hyvä kalansaalis, niin pi-
täisi keksiä keino, miten voisi sateessa kastu-
matta onkia. Sopisihan tehdä katto tuohista
veneen päälle, jota voi mielensä mukaan ottaa
pois ja jälleen asettaa.

Veneen siivet (Arvid).
Uusi suuri Filosofia (Philosophia), Kasper.

Tuliko totta metsäisen vuoren kartoittami-
sesta, veneen varustamisesta tuohikatolla ja
siivillä, romaanin ja suuren filosofian kirjoit-
tamisesta, en muista, mutta suuresti epäilen.
Hyvä kun saimme uuden lautamökin rakenne-
tuksi niemen päähän, siinä ei saanut mikään
muistuttaa herrastyyliä, ikkunat ja ovi olivat
vinossa, koristeita ei missään. Kasper sanoi,
että se kyllä seuraavana kesänä on jo harmaa.
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Elisabet kävi katsomassa ja iloksemme myönsi,
että se jo nytkin oli hyvin maalaismökin näköi-
nen ja siis kaunis. Mikään tahallinen koristelu,
jossa ei näkynyt muu kuin koristelun tarkoitus,
samoinkuin hiekkakäytäyät ja säännölliset teko-
nurmikot eivät hänestä eivätkä meistä voineet
ollakauniita.Kaunis saattoi olla vain luonnollinen
polku. Kasperin vaatimukset olivat tässä suh-
teessa mitä ankarimmat. Hän ei sallinut metsää
puhdistettavan kuin mitä suurimmalla huolella
ja aistilla: ei saanut mitenkään näkyä, että ihmi-
nen oli siinä jotakin suunnitellut, esimerkiksi
harventanut tai jättänyt puut riviin polun syr-
jään, ja kuusi, jonka alioksat oli karsittu,
oli hänelle kauhistus, samoin kivi, joka oli
puhdistettu sammalettomaksi.

Vielä muistelen saaneemme toimeen kirjoi-
tuksessa mainitut lautat ja pulikoineemme paljon
rantavedessä kaislikkoon asti. Mutta tuo yhtei-
seksi aiottu lautta ei kantanut meitä kaikkia
(Armaskin pyrki sille), vaan upposi syvälle,
kun menimme samalle puolelle, jolloin Armas
pulskahti suinpäin veteen. Sinä kesänä hän Eli-
sabetin kauhuksi yhtä mittaa pulskahteli veteen;

arvatenkin olivat vanhempien veljien kesä-
hommat hänelle liian aikaiset.
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Hyvin toteutetuksi tuli sitävastoin kirjoituk-
sessa mainittu Meurmanien luonakäynti. Mah-
dollista on, että tämän Meurmanin vuoksi me
olimmekin joutuneetkesäilemään juuriKangas-
alle (Aleksanderin suunnitelmia).



10.

MEURMANIEN LUONA.

Liuksiala, heidän kartanonsa, jossa sanottiin
ennen vanhaan Kaarina Maununtyttären, on-

nettoman Eerik XIV:n puolison asuneen, oli
avoselkäisen, aallokkaan Roineen rannalla. Suuri
puutarha ylettyi rannasta päärakennukseen asti.
Vanhojen puiden kannot ilmaisivat sen olleen
joskus jonkinlaisena kävely- tai ajelupuistona,
mutta nyt se oli keittiö- ja hyötykasvien vallassa,
marjapensaiden ja pienten hedelmäpuiden olles-
sa sen korkeimpia istutuksia. Tämän ainakin
Kasperille sangen vähän kiinnostavan, vain
tuottavuutta eikä mitään kauneutta tavoittavan
puutarhan sijaan oli päärakennuksen toisella
puolella laaja pihakenttä, jonka jatkona oli van-
hoista ajoista säilynyt koivukuja. Karahkaiset
puut olivat mahdottoman paksurunkoiset ja
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meistä nähden ylettyivät pilviin. Niiden van-
huuteen, eri suuntiin kallistumiseen ja oksien
omavaltaisuuteen katsoen Kasper antoi anteeksi
sen, että ne olivat rivikkäin. Hän vihasi
oikeastaan vain sitä, että vielä meidän aikoi-
namme joku saattoi harventaa nuoren koivikon
kolmen sylen välille puusta puuhun tai istuttaa
riveihin.

Pihan laidassa oli mahtavia, tummuneen pu-
naisia ulkohuoneita, tallit, navetat ja erittäin-
kin kauniita vanhanaikaisia aittoja portaineen
ja soikea-aukkoisine parvekkeineen. Koivukujan
päästä alkoi sileä maantie, joka kierteli kartanon
laajojen viljelyksien läpi. Vieläkin näen nais-
lainojen ihanan aaltoilun. Siellä näkyi myös
vilja-aitta, heinälatoja ja suuri, käynnissä oleva,
monisiipinen tuulimylly, jossa paljon oleske-
limme.

Meurmanin perhe oli suuri. Siinä oli kolme
aikuista tytärtä, vanhin oli Bertha, joka sittem-
min hukkui uintimatkalla, ja toinen oli viehät-
tävän näköinen Minna, johon olin rakastunut
(poikana olin usein rakastunut aikuisiin). Muita
tyttäriä oli pienet kaksoiset Helmi ja Inez.
Poikia oli viisi: Otto, Alfred, Ivar, Verner ja
Jalmar (nykyinen Liuksialan haltija). Näistä
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pojista oli Otto normaalikoulun suomalaisella
osastolla Kasperin luokkakumppanina, muut
Suomalaisessa Alkeisopistossa, Alfred ja Ivar
minun luokkalaisiani, Verner ja Jalmar sittem-
min Eerikin. Pojat asuivat yhdessä Kasarmin-
kadulla sillä kohtaa missä nyt on uusmaalaisten
osakuntatalo. He olivat luotettavan »huushollers-
kan» hoteissa ja Otto oli nuorempiensa kaitsija.
Sielläkös vasta oli hauska käydä! Välistä jo
portaita noustessa kuului heidän huoneestaan
yhtäjaksoinen kova porina: viisi poikaa luki
ääneen läksyjänsä. Ainoa keino oppia läksynsä
samassa huoneessa muiden veljien kanssa, jotka
kaikki lukivat ääneen, oli huutaa muiden yli,
niin että kuuli vain oman äänensä. Arvaahan,
mikä melu siitä syntyi. Omaa ajatusta ei siinä
paljonkaan voinut käyttää, ja sen vuoksi he
lukivat läksynsä aina ulkoa, kopauttaen kirjalla
päähänsä, kun katsoivat osaavansa.

Sitkeästi he pysyivät hämäläisessä murtees-
saan, pehmentäen d:n leveäksi muljo /:ksi.
Kouluaikana kaupunkilaispuvussa toinen veli
saattoi tiuskaista toiselle: katos kun hanskas on

kuitti, velä pois, sormes tuppaa maalle! Kauan
kesti ennenkuin he vihdoin, kai vasta ylioppi-
laina, alkoivat osata kirjakieltä. Mutta täällä
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Kangasalla he olivat maahan kasvettuneet ja
kuuluivat sen luontoon yhtä hyvin kuin lepät
tai somerotie Hämeen paahteisessa kirkkaudessa.
Heille oli Suomalainen Alkeisopisto melkein yhtä
vieras ja karkaamiseen kiihoittava kuin lukkarin-
koulu Jukolan veljeksille. Pojissa asui semmoi-
nen aarteenomainen suomalainen rehtiys, että
sen rinnalla kaikki kommellukset sovinnaisia
seurustelusääntöjä vastaan kadottivat merki-
tyksensä. Kasperkin, vaikka hänellä kaiken
ihmisarvon mittana olikin vain ihmisen esteet-
tinen aisti ja taiteen ymmärtäminen, antoi
— mitä Meurmanin poikiin tuli — anteeksi, et-
teivät he käsittäneet yhtään mitään taidemaala-
uksesta eikä heillä ollut minkäänlaista soitan-
nollista korvaa. Taisipa tämä kiintymys hänelle
itselleenkinolla arvoituksena, ehkä myös oppina
siihen, ettei rakkaus ihmisiin saisi riippua este-
tiikasta. Voihan olla, että se riippui sekä heidän
että meidän yhteisestä rakkaudesta suomalai-
suuteen. Siihen aikaan oli ihmisiä alkanut vetää
toistensa puoleen tämä uusi lähentymisen voima
ja ehkä väkevämmästi kuin entinen sukulaisuu-
den side. Varma vain on, että Kasper kovasti
piti Otostansa, vaikka nimittikin »idiooteiksi»
kaikkia muita, joiden mielestä tekonurmeen lei-
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katut hiekkakäytävät ja riviin istutetut puut
olivat kauniita.

Elisabet ja rouva Meurman alussa vähän
vieroivat toisiansa, mutta ystävistyivät jo muu-
tamien Liuksialassa käyntien jälkeen. He olivat
kuitenkin ehkä vieläkin suurempia vastakohtia
toisilleen kuin me ja Liuksialan pojat. Rouva
Meurman ei ymmärtänyt taiteesta paljoakaan,
mutta hänellä oli suurenmoinen sielu: hän pani
koko olonsa ja elämänsä yhteen ainoaan tarkoi-
tukseen, hän eli vain kelvatakseen miehelleen,
ymmärtääkseen miehensä aatteet, ollakseen kun-
nollinen emäntä miehensä suuressa säteri-rust-
hollissa. Hän ei ollut saanut juuri kouluope-
tusta, vaan oli nähtävästi vasta naimisiin men-
nessään ruvennut jotakin lukemaan ja yleisistä
asioista selkoa ottamaan, kaikin voimin pyrkien
niiden aatteiden perille, jotka hänen miestänsä
innostivat. Semmoinen aate oli ennen muuta
tietenkin — suomalaisuus. Rouva Meurman oli
kuitenkin kotoisin rutivanhoillisesta rovastin
perheestä, joka sitäpaitsi oli kuuluisa silmittö-
mästä kiihkoruotsalaisuudestaan. Hänen oli siis
eläydyttävä suomenkieleen ja suomalaisuuteen,
jotka olivat olleet hänelle aivan vieraita käsit-
teitä, ja eläydyttävä niin, että hän saattoi olla
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suomalaisiksi ja suomalaisuuteen kasvatettujen
lasten äitinä. Juuri niinkuin Elisabetin oli ollut
eläydyttävä suomalaisuuteen lastensa vuoksi.

Luullakseni juuri tämä suomalaisuuden asia
se oli syvällisenä yhdyssiteenä näidenkin vasta-
kohtain, Elisabetin ja Aline Meurmanin välillä.

Suuresti sekä hämmästyksissään että ihastuk-
sissaan oli Elisabet, kun rouva Meurman vei
hänet näkemään Liuksialan maito- ja ruoka-
talouteen kuuluvia laitoksia, kellareita, pesutupia,
rukkeja, kangaspuita, ja lopuksi näytti aitat
kotikutoisine pellava- ja sarkakankaineen ja
ruoka-aitat palvattuine kinkkuineen, jotka pit-
kissä riveissä riippuivat orsissa. Kaikki nämä
taloushoidotkin oli Aline vuosikausien kuluessa
oppinut ja suoritellut miehensä tähden. Ennen
miehelään menoansa hän ei sanonut mitään
taitaneensa. Mutta nyt hän oli niihin niin in-
nostunut ja niin alituisessa puuhassa, että olisi
luullut häntä pelkäksi »huushollerskaksi» tai
muuten näköpiiriltään aika ahtaaksi ihmiseksi,
ellei hänen suuri sielunsa olisi tuon tuostakin
välähtänyt esille kaikissa pikku seikoissa. Eli-
sabetin kanssa puhellessaan kinkkujen valmis-
tuksesta hän saattoi kesken kaikkea pysähtyä
taputtaakseen uutta ystäväänsä olalle tai kädelle,
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ja silloin hänen silmäripsensä rupesivat nopeasti
räpyttelemään ja silmäluomien välisessä kul-
massa aina välähti pienen pieni vettymys, jonka
hän pian osasi peittää rupeamalla jälleen puhu-
maan kinkuista. Mutta se ehti avata ystävälle
kaiken kätketyn. Eipä semmoiset avautumiset
olisi heidän välillään tainneet olla mahdollisia-
kaan, jos niiden olisi pitänyt tapahtua sanoin.
Aline osasi venättä yhtä vähän kuin Elisabet
ruotsia, ja suomea he puhuivat molemmat yhtä
vaillinaisesti. Taas oli siis yhteinen suomalaisuus
ihmeitä tekemässä, ventovieraita toisiinsa yhdis-
tämässä. Aline Meurman olisi tuskin läheisim-
missäkään verisukulaisissaan löytänyt niin läm-
mintä ymmärtämystä kuin mikä tulvahti häntä
kohtaan Elisabetista, joka hänkin tahtoi palvella
lapsiaan rakastamalla suomea. Siis heidän ylin
elämäntarkoituksensa oli sama, ja sen he molem-
mat vaistomaisesti tunsivat.

Agathon Meurman, Liuksialan kuuluisa herra,
niin harras suomenmielinen kuin olikin, ei
kuitenkaan hänkään täydellisesti hallinnut suo-
mea. Yrjö Koskinen käytti suomalaista kirja-
kieltä paljon luontevammin, vaikkei alussa hän-
kään virheettömästi. Mutta heidänkin luja ystä-
vyytensä, lujempi kuin mikään sukulaisuusside,
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tuntui perustuvan heidän yhteiseen suomalai-
suuteensa, joka saattoi soinnuttaa toisiinsa vasta-

kohtaisetkin luonteet, saati yhteenkäyvät. Ja
näillä kahdella ystävyksellä ei ollut mitään
haittaavia erilaisuuksia, niin että erilainen men-
neisyys, erilainen kehitys olisi asettanut ystä-
vyyttä koetuksen alaiseksi. Heidän näköpiirinsä
olivat samat.

Yrjö Koskisen koko olemuksesta puhui, niin-
kuin jo mainitsin, aina jokinhilpeä elämänriemu,
joka oli saattanut olla uudenaikaista ja vierasta
hänen nuoruutensa raskasmieliselle ympäris-
tölle. Tämä vapahdus pietistisen hengen kah-
leista oli kaiketi johtunut siitä, että hän, tunnus-

tamatta enää tätä näkyväistä maailmaa vain
surun ja synnin laaksoksi, päinvastoin oli löy-
tänyt kohteen palavimmalle uskolleen juuri
tästä näkyvästä maailmasta, rakastuessaan Suo-
men suvun laajaan heimokuntaan, sen muinai-
suuteen, elävään nykyisyyteen ja ajalliseen
tulevaisuuteen.

Sama hilpeys ja ikäänkuin jokin kahleista
vapahduksen riemu tuntui Meurmaninkin ole-
muksessa. Mutta se ei kai alun pitäen johtunut
mistään uskonnollisten kahleiden murtumisesta,
sillä hänen esi-isänsä ja opettajansa eivät tie-
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taakseni olleet pietismin vaikutuksen alaisina
olleet. Päinvastoin on heissä kertomusten mu-
kaan hyvinkin »maallisia» piirteitä. Sen sijaan
näyttää tuo vapahduksen ja kevennyksen ilo
johtuneen paljon aineellisempien kahleiden mur-

tumisesta eli seuranneen hänen vapautumis-
tansa ankaran isän tyranniudesta sekä joutumis-
tansa Liuksialan isännäksi. Tästä isän ankaruu-
desta on Meurman itse kertonut seuraavaa:

»Vaikka noiden vanhojen, ankarien sotaher-
rojen kasvatustavat ovat hyvinkin tunnettuja,
oli isäni vielä tavallistakin tuimempi. Hänen
astuntansa kopina pani sekä lapset että koko
talonväen tärisemään. Kun ei ollut torumisen
aiheita, etsi hän niitä etsimällä. Eivät ne olleet
mitään pilaa, vaan saattoi niitä kestää samasta

asiasta päiväkausia. Suuri pelko vallitsi lapsissa
ja talonväessä. Jos lapset keskenänsä puhelivat,
niin he kohta vaikenivat, kun isän astunta kuu-
lui, ja jos hän tahtoi niiden seurassa olla, sai
hän puhua itsekseen, keskustelua ei syntynyt.
Muuten kyllä käytiin kirkossa ja ripillä säännöl-
lisesti, ja jollei oltu kirkossa, luki isä saarnan,
poikkeuksetta Lehnbergin postillasta.»

Vapauduttuaan tästä kotipainajaisesta ja tul-
tuaan vuorostaan itse Liuksialan isännäksi ja
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suuren lapsilauman isäksi, Meurman, omituista
kyllä, kirjoittaa muistelmissaan:

»Tämä perinnäiseen käsitykseen ja auktori-
teettiin alistumisen velvollisuus oli meidän per-
hekasvatuksessa niin sanoakseni rautaisena sään-
tönä. Olen puolestani siitä isälleni suuressa kii-
tollisuuden velassa.»

Muutamia sivuja jälkeenpäin luemme hänen
muistelmissaan seuraavia lauseita:

»Meidän kasvatuksestamme siis ei kannata
paljon puhua.»

»Minun seurakumppaneinani olivat enimmäk-
seen voudin lapset, kun semmoisia oli talossa,
muuten piiat ja rengit.»

»Vähän minä tiedän siitä, mitä lapsuuden su-
loisilla päivillä tarkoitetaan. Meidän suhdetta
isään sopii sanoa jylhäksi. Jos iloa sattuikin
joskus lapsilaumaan, muuttui se heti vaitioloksi,
kun isä läheni.»

Tuo isiemme periaatteellinen ankaruus lap-
sia ja kotiväkeä kohtaan taisi olla senaikaisten
yleisten käsitysten tulos. »Disipliini» — se oli
silloisen, ei ainoastaan sotilaallisen, vaan tavalli-
senkin kasvatustaidon ylin ja pyhin käsite. Ja
ties mitä olisi lapsista kasvanut, ellei isien vie-
ressä olisi aina ollut noita lempeitä naiskäsiä,
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Agathon Meurmanilla hänen isoäitinsä Maria
Lovisa Molin, Meurmanin kpsilla heidän Ali-
nensa ja meillä meidän Elisabetimme. Mutta
missä äiditkin olivat »disipliinin» ihanteissa
karaistuja, siellä kasvoi lapsista usein omituisia
orjamaisia luonteita, jotka välttivät pahaa vain
pelosta ja tekivät hyvää vain laskelmien perus-
tuksella, yleisissäkin toimissa ollen täynnä met-
kuja ja salakavaluutta. Olenpa onnellinen, ettei
tämän romaanin puitteisiin kuulu esimerkkien
esittäminen viimeksimainituista.

Näistä kasvatusasioista Elisabet on kertonut
hänellä olleen jo noihin Kangasalan aikoihin
Meurmanin kanssa väittelyjä, jotka sitten myö-
hemmin laajenivat käsittämään monia muitakm
aloja. »Disipliini» oli jo pelkkänä sananakin
Elisabetille vastenmielinen. Nikolai I:n aikoina
oli sama sana vastenmielinen koko venäläiselle
sivistyneistölle, ja sitä rakastivat vain kenraalit,
jotkakeisarinsa mukana olisivat tahtoneet muut-
taa koko Venäjän tahdottomiksi tinasotamie-
hiksi. Vapaamielisyys oli Elisabetilla kotoisin
hyvin kaukaisilta ajoilta, eikä ole ihme, että
Meurman heti ensi tutustumalta tuntui hänestä
hengeltään »Nikolain aikaiselta». Muutamat koh-
dat Meurmanin muistelmissa, jotka hän kir-
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joitti Yrjö Koskiselle ja tämän kehoituksesta,
tuntuvat ikäänkuin polemisoivan juuri noita va-

paamielisiä kasvatuskäsityksiä vastaan, joista he
olivat Elisabetin kanssa väitelleet. Meurmanin
mielestä:

»menetellään surkeasti väärin, kun kehoitetaan
kypsymätöntä nuorukaista arvostelemaan ihmis-
suvun syvimpiä ongelmoita, tutkimaan muka
itseänsä, ottamaan vaari tunteistaan j. n. e. Se-
kin on omapyhäisyyttä, joka tekee nuorukai-
sesta iljettävän viisastelijan. Hän joko luulee
löytäneensä totuuden tahi muka etsii totuutta,
löytämättä mitään muuta kuin omia löyhiä mieli-
piteitään, syystä ettei yksityinen ihminen voi
rakentaa ihmiskunnan koko saavutettua tietä-
mistä alusta saakka ja omasta itsestään. Hänen
täytyy rakentaa traditsionin ja auktoriteetinpoh-
jalle ja siis alistua siihen, kunnes hän ehkä tun-

nustaa sen vakaumuksesta tahi kykenee raken-
tamaan työhön ja ajattelemiseen perustuvan
omintakeisen vakaumuksen.»

Mitään Elisabetin ajatuksille jatunteille vasta-
kohtaisempaa ei Meurman olisi voinut sanoa.

Meurmanin ja Elisabetin väliset väittelyt
kävivät kuitenkin paljon hilpeämmässä sävyssä
kuin ylläoleva lausunto osoittaisi. Meurmania
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huvitti Elisabetin iskuvalmius ja täydellinen
riippumattomuus »traditsionista ja auktoritee-
tista», pelkästään terveeseen järkeen pohjautu-
minen. Naisille hän oli valmis antamaan sem-
moiset anteeksi. Mutta ehkä hänen halunsa yhä
ja yhä uudistaa noita väittelyjä ei johtunut yksis-
tään huvinhakemisesta. Kun Elisabet silmätpyö-
reinä häneen katsoen sanoi: »mutta rakas ystävä,
yksi auktoriteetti puhuu yhtä, toinen ihan toista,
— kuinka nuorukainen voisi valita niistä oikean,
ellei hän olisi oppinut käyttämään omaa tervettä
järkeään?!» — silloin ukko usein äimistyi. Ehkä
tämä kuuluisa mies oikeastaan ani harvoin sai
kuulla ympäristöltään terveen järjen väitteitä.
Vasta isänsä auktoriteettityranniudesta vapau-
duttuaan hänen luontainen hilpeytensä ja säke-
nöivä älynsä oli päässyt kehittymään täysiin
oikeuksiinsa, jolloin hän puolestaan itse muuttui
ehdottomaksi auktoriteetiksi ympäristölleen sekä
Liuksialassa että koko pitäjänkin seuroissa. Kaik-
kialla hän hallitsi mehevän huumorinsa ja iske-
vän satiirinsa voimalla. Joka kaikkia naurattaa,
se kaikkia hallitsee. Eikä mikään varmemmin
vaienna vastaansanojia. Terveen järjen vasta-
väitteet muuttuvat aroiksi kuiskauksiksi, jotka
lakkaavat kuulumasta auktoriteetin korvaan.
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Tälle suurelle satiirikolle ja odottamattomien
sukkeluuksien räiskyttäjälle, sukkeluuksien, jot-
ka säkenöivät iloisena ryöppynä kuin kipinät
mestarisepän ahjosta, olisi voinut käydä niin
kuin usein käy tavalliselle ihmiselle: häntä suo-
sitaan jokaisessa seurassa, hän ylläpitää haus-
kuutta, hän osaa naurattaa ja kiinnostaa, hän
on suuri kyky, hänestä puhuu koko pitäjä,
mutta vähitellen hän vanhenee, hänen sukkeluu-
tensa alkavat olla jo kaikille tunnetut, mitään
uutta ei enää heru, häneen kyllästytään ja
pian hän ei pitäjässä merkitse paljon mitään, hän
unohtuu.

Niin ei käynyt Meurmanin. Onneksi hän löysi
itselleen uusia auktoriteetteja tai lienevätkö
auktoriteetit löytäneet hänet. Hän ystävistyi
lujasti Koskisen ja muiden suomalaisuuden
johtajain kanssa. Hänen maailmansa avartui.
Hänen suuri huumorintajunsa ja voimakas ivai-
lukykynsä joutui suurempien asiain palveluk-
seen. Se muuttui voimakkaaksi aseeksi fenno-
maanien lähenevässä, ratkaisevassa taistelussa
suomalaisuuden aatteen puolesta.



11.

KONTIOLAHDELLA.

Eräänä kesänä olimme myöskin kaukana Kar-
jalassa, Aleksanderin synnyinseuduilla, Kontio-
lahdella. Siellä suurella Höytiäisellä »käv' oaal-
lot nii suuret jotta hiää!» — selittivät meille
Takkulan pojat, ja oudolta tuntui tämmöinen
puhe Lopen murteen jälkeen. Ehdottomastikin
rupesi vertailemaan murteita toisiinsa ja kysele-
mään itseltään miten asia olisi oikeimmin sanot-
tava, joten tultiin kirjakieleen. Murteet rikkoi-
vat toinen toisensa, ja voimatta yhtäkään niistä
omistaa me vain vartuimme kirjakielen käyttä-
misessä. Aleksanderin systeemi osoittautui oi-
keaksi: mitä moninaisempia ja kummallisempia
murteita kuulee, sitä varmemmin pelastautuu
kirjakieleen. Ja murteista oli hänen mielestään
sangen tärkeä totuttautua pois, koska tarkoituk-
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sena oli luoda suomalainen sivistyneistö, joka
käytti omaa erikoista sivistyskieltään.

Mutta Kontiolahdelle muuttoon oli lisävai-
kuttimena vielä se, että siellä oli pappina setä
Clas, Aleksanderin veli, sama suuri laulaja, joka
oli Elisabetia niin ihastuttanut hänen käydessään
ensi kertaa Kuopiossa ja sittemmin kuullessaan
hänen messuavan valtiopäivien avajaisissa Niko-
lainkirkossa Helsingissä, jonne Aleksander oli
hänet vienyt näkemään maan suurta loistojuhlaa.
Aleksanderin vanhin veli, joka edusti sukuansa
aatelissäädyssä, oli toimittanut Elisabetille pai-
kan ritariston ja aatelin naisten penkkeihin ja
hän oli istunut silkin ja sametin kahinassa, ym-
pärillään kenraaleja ja marsalkkoja ja kunnia-
merkein ja punanauhoin koristettuja herroja.
Ja kun Clas, yllään valkoinen ja kultainen
messukaapu, astui alttarille, kävi uteliaisuu-
den humaus yli kirkon ja ihmiset kurkottivat
paitansa, sillähänenlaulajanmaineensa oli suuri.
Kaikki odottivat, että nyt saadaan kuulla jotakin
huippusaavutuksia laulutaiteen alalla, jotakin
mahtavasti kajahtavaa, valtavaa laulun paisu-
tusta. Mutta niin ei käynyt. Clas alkoi messunsa
aivan koruttomasti, ilman vähintäkään paisu-
tusta, ilman värähtelyä, ilman minkäänlaista
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taiteellisuuden tavoittelua, ikäänkuin olisi pitä-
nyt kaikkea semmoista Jumalan edessä sopimat-
tomana. Hänen äänensä sointu oli totinen, vil-
pitön, lapsellisen harras. Pieni nöpökkä suu
meni laulaessa kapeaksi aukoksi, mikä lisäsi lap-
sellisuuden ilmettä. Silmät, unohtaen kirkossa
olijat, rukoilivat totuuden herraa. Olihan Clas
Elisabetin kuullen monesti laulanutpaljon mehe-
vämmin ja äänekkäämmin. Ja korkeat rouvat
katsahtelivat toisiinsa, pettyneinä odotuksissaan.
Mutta Elisabet ei ollut koskaan eikä missään
kirkossa ollut niin syvästi liikutettu kuin nyt
tästä messusta, jossatuntui niin täydellinen nöyr-
tyminen totuuden kasvojen edessä.

Kontiolahdella — kertoi Elisabet edelleen —

oli tarkoitus toimittaa saman Clasin juhlallinen
kirkkoherraksi vannotus. Sitä varten kirkko ko-
ristettiin ja määräpäivänä saapuivat pappilaan
vieraiksi ylhäiset papit ja piispat. Kun tarvittiin
paljon ruokavaroja tämmöisen suuren juhlan
pitoon, oli Clas kuuluttanut muutamiksi päi-
viksi ennen juhlaa voin, juuston ja muiden
papinveroon kuuluvien ruokatavarain rästikan-
non. Olihan tämä kaikki laillista ja niinhän sii-
hen aikaan papinpalkkoja aina koottiin. Mutta
Elisabetin tuli kovin surku Clas parkaa, joka sai
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aamusta iltaan istua apuriensa ja kirjuriensa
kanssa tungokseen asti täyttyneessä pappilan
tuvassa, riidellen epärehellisten veronmaksajain
kanssa puuttuvista painomääristä ja pilaantu-
neesta tavarasta, toruen ja paljastellen tehtyjä
petosyrityksiä, sill'aikaa kun päärakennuksessa
ja pihanurmikolla valkeapukuiset sirot pitäjän
neitoset muiden vieraiden mukana sitoivatköyn-
nöksiä ja seppeleitä kirkon koristamiseksi.

Näin Elisabet.
Minä puolestani muistan vain seisovaniClasin

poikien ja Kasperin kanssa kauniisti koristetussa
kirkossa, jossa on hyvin kuuma. Veisaavat.
Kaikki penkit ovat täynnä istujia, miehet toi-
sella ja naiset toisella puolella. Välistä kaikki
nousevat, sitten taas istuvat. Mutta käytäväkin
on täynnä aikuisia, jotka aina seisovat, ja lasten
on hyvin vaikea pujottautua heidän väiksensä,
että jotakin näkisivät, sitäpaitsi on pujottelemi-
nen täällä sopimatonta, täytyy vain seista ja
muutella jalkaa.

Muistan valkoisille seinille aaltomaisestiripus-
tetut vehreät köynnökset ja aaltojen harjakohtiin
kiinnitetyt seppeleet. Muistan kirkon ikkunain
olleen selko selällään kuumuuden tähden ja
tervapääskysten lennelleen vapaasti sisään ja
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ulos. Mistä ne lensivät sisään, en nähnyt, mutta
ulos niitä tuon tuostakin suhahteli siitä ikkunasta
jonka vastapäätä oli tummanvehreä vaahteran
lehvistö. Ulkoa kuului niiden viserrystä ja
iloisia kiljahduksia, mutta sisällä ne lensivät
äänettömästi, ja vain ulos vilpoisuuteen kiitäes-
sään saattoi joku liian aikaisin kiljahtaa: kivii! —

jolloin kirkossa kajahti. Mutta ei kukaan siitä
välittänyt eikä huomannut. Kaikki olivat kovin
totisina, vain pääskyset pitivät iloa.

Muistan myös ihmetelleeni, miksi setä Clas
seisoi yksin alttarin edessä selin kirkkoväkeen,
niin ettei voitu nähdä, mitä hän asioista ajatteli,
kun hän kuitenkin oli tässä päähenkilö. Sen
sijaan seisoivat ylhäällä alttarilla nuo kaukaa
tulleet papit ja piispat, ja taisipa siinä olla arkki-
piispakin, kaikki komeissa messupuvuissa, ri-
vissä ihmisiin päin kääntyneinä. Tiesin vain,
että siinä nyt vannotetaan setää kirkkoherraksi,
»vaikkei hän vielä rovastiksi päässyt». Papit vuo-
rotellen puhuivat ja messusivat ja seurakunta
juhlallisesti vastasi: niin myös sinun henkesi
kanssa! — Mutta kun heidän piti ruveta puhu-
maan sedän asiasta eli häntä vannottamaan, ei
siitä tahtonut tulla mitään. Yksi ja toinen pa-
peista pääsi kyllä jonkun alkulauseen päähän,
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mutta toisten kieli takeltui joparin sanan jälkeen.
Leuka alkoi vapista, ääni värähteli ja uhkasi
vaikka mitenkin ulvahtaa, ellei kohta lakattu
puhumasta. Täytyi painaa huulet hetkeksi um-

peen ja niellä liikutuksen kutkutus. Mutta uu-
destaan yrittäessä kävi vieläkin hullummin. Lo-
pulta oli luovuttava puheenvuorosta kokonaan.
Vieressä olija saattoi alkaa rohkeasti, mutta
kohta hänenkin kävi samoin.

Liikutus ja kyyneltyminen oli levinnyt yli
koko kirkon. Naisten puolella pyyhittiin nenä-
liinoilla silmiä ja niisteltiin, miehetkin ryki-
vät ja katselivat kattoon, että minkähänlaisista
koukuista ne kirkonkruunut riippuivat alas. Ja
jo minuakin alkoi itkettää. Leuka jo vapisi ja
nyt — nyt olisi kuulunut sopimaton ulvahdus.
Pelastuakseni siitä häpeästä ja huomion käänty-
misestä itseeni katsahtin hädissäni Kasperiin.
Hän ei näyttänyt olevan ollenkaan liikutettu.
Hän ei koskaan itkenyt vain siksi, että muut
itkivät. Hänen piti ensin tietää ainakin mistä oli
kysymys. Ja sitä hän ei näyttänyt tietävän
enempää kuin minäkään. Nähtyäni Kasperin
pääsin kohta itkemisen vaarasta. Minua jo
melkein nauratti. Naurattivat nuo pääskysten
kiljahdukset, kun ajattelin, että mitähän sanot-
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täisiin, jos joku ihminen sillä tavalla ilosta huu-
dahtaisi tai letkauttaisi jonkin sukkeluuden, joka
saisi kaikki naurahtamaan ja unohtamaan turhan
liikutuksensa? Eipä se taitaisi olla mikään synti,
päinvastoin Jumala voisi melkein hyväksyä niin
iloisen teon. Mutta voi sitä ihmistä — ajattelin
— joka todella semmoisen teon tekisi! Ja täs-
säpä minua juuri naurattikin, kun kuvittelin
minkä suunnattoman hämmästyksen teko syn-
nyttäisi. Eihän semmoisen ihmisen elämästä
tämän maapallon pinnalla enää mitään tulisi.
Hän olisi kaikkien silmissä mahdottomaksi käy-
nyt ja ihmisten yhteydestä pois sysätty. Vaik-
kapa ei mitään muuta sanoisi kuin pienen viat-
toman sanan vain, esimerkiksi: appelsiini, —

ja parempi olisi kun ainiaaksi vajoisi maan alle.
Miten se kohtalon kauhea isku saattoikaan le-
pattaa ihan tuossa kielen viimeisessä nipukassa.
Oikein se saattoi olla kauhistavaakin.

Juhlallisen kirkkotoimituksen päätyttyä Kas-
per, joka ei milloinkaan voinut kauan kantaa
sisässään epäselvyyksiä, meni suoraa päätä mam-
malta tiedustelemaan mitä varten ukot olivat
itkeneet. Sitten hän teki vielä monta muuta
kysymystä, ja kun ei yhteenkään saanut täysin
tyydyttävää selvitystä, kysyi miksi yleensä oli
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tarpeellista rovastien ja piispain mennä altta-
rille ja puhua niin juhlallisesti, että kaikkia
itketti? Eikö olisi ollut paljon parempi sanoa

setä Clasille vain: tähän asti olit vain pastori,
nyt olet kirkkoherra?

Mamma arveli, että oli kenties tahdottu olla
tavallista juhlallisempia, jotta ihmiset kauem-
min muistaisivat mitä oli tapahtunut. Mutta
Kasper ei ollut tähän vastaukseen ollenkaan
tyytyväinen. Hän kysyi melkein kiukkuisesti:

— Mitä tässä nyt sitten on tapahtunut?
Johon mamma ei voinut antaa selitystä. Hän
sanoi vain, ikäänkuin myöntäen Kasperille:

— Kyllä on totta, ettei mikään juhlallisuus
voi olla korkeampi sitä mikä on totta.

Me menimme papan luo, jaKasper kysyi nyt
häneltäkin: miksi tämä juhla oli tarpeellinen?

Pappa arvasi, että me jo olimme keskustelleet
tästä asiasta mamman kanssa. Hän rypisti vähän
silmäkulmiansa ja mietittyään hetkisen sanoi
päättävästi:

— Se on tarpeen kansan vuoksi.
Mitään enempää ei hän sanonut. Saimme aja-

tella mitä tahdoimme. Jakeskustellessamme sen
jälkeen kahden Kasper selitti minulle papan
vastauksen: papan mielestä kansan täytyi uskoa,
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että setä Clasin oli tehnyt kirkkoherraksi Jumala
itse eikä ihmiset. Kasper vakuutti, ettei pappa
itse oikein usko kaikkeen mitä kirkoissa puhu-
taan, mutta kansan tähden hän pitää välttämät-
tömänä, että kaikki käyvät kirkossa.

Kasperia hyvin mietitytti papan antama vas-
taus. Hän ei siitä ollenkaan pitänyt. Hänestä
se oli suorastaan epäloogillinen. Kansan tähden
piti muka olla uskovinaan siihen mihin ei usko-
nut, siis valehdella. Hän väitti hyvin tietävänsä,
mistä oli kotoisin tuo papan uusi into saada
mamma ja meidät käymään joka sunnuntai kir-
kossa: Koskinen ja Meurman olivat semmoisia
hänelle uskotelleet välttämättömäksi. Koskinen
itse nousi koko perheineen joka sunnuntai ylös
Nikolainkirkon päärappusia, ja sen jälkeen pap-
pakin oli alkanut meitä kuljetella Kaartin kasar-
min kirkossa, Pettersonia kuuntelemassa.

Minuun puolestani oli koko tässä asiassa teh-
nyt suurimman vaikutuksen, ei papan vastaus
Kasperin kysymykseen, vaan mamman sanat,
että mikään ei ole ylempänä sitä mikä on totta.

Kun seuraavana talvena papan sisaren, hurs-
kaan Frederique Grahnin vaikutuksesta rupesin
postillaa lukemaan ja käymään Vanhassa kir-
kossa (joka oli silloin samanlainen suuri puu-
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rakennus kuin se nytkin on), niin värjötellessäni
siellä keskiviikkoisin iltajumalanpalveluksen ai-
kana, muistui usein mieleen mamman ajatus,
ja se tuntui olevan ristiriidassa täti Fredriikan
opetusten kanssa, sillä kyllä täti piti kirkkoa,
tuota saarnatuolia ja alttaria ja kaikkea veisaa-
mista ja postilloja paljon, paljon ylempinä
asioina kuin sitä mikä ihmisestä saattoi tuntua
olevan totta. Tätiä seuratessa ei kyllä tarvinnut
olla välttämättä kirkossa voidakseen rukoilla,
mutta jumalaa piti ajatella taivaalliseksi, jota
taas ei voinut mitenkään kuvitella muuten kuin
jossakin paikassa olevaksi, siis jossakin pilvissä
tai vielä korkeammalla. Tämä olento se oli
tädin mielestä ylin kaikesta, vähätpä siitä mikä
ihmisen mielestä oli totta mikä ei.

Mamma ajatteli ihan toisella tavalla kuin täti.
Mamma ei tosin milloinkaan puhunut meille,
mitä hän ajatteli uskon asioista. Sitä hän ei teh-
nyt, koska hän ajatteli toisin kuin pappa, eikä hän
kaiketi tahtonut saattaa meitä lapsina ollessamme
mihinkään ristiriitoihin. Mutta hän ei milloin-
kaan opettanut meitä rukoilemaan, niin kuin
täti olisi varmaan tahtonut, sillä ajatus jossakin
paikassa olevasta jumalasta oli hänestä yhtä
mahdoton kuin usko örnin talossa esiintyneeseen
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kummitukseen. Koska papalla oli toiset ajatuk-
set, ei mamma puhunut omistaan, vaan oli mie-
luummin aivan vaiti. Siksi hän ei myöskään
opettanut meille mitään hengellisiä tapoja, kuten
käsien ristiinpanemista, rukoilemista aterialle
käydessä ja siitä noustessa, aamu- ja iltarukouk-
sien lukemista y.m.s., joiden noudattamista
terve järki ei vaatinut.

Luultavasti juuri sen vuoksi, ettei hän uskon
asioista milloinkaankanssamme puhunut, olivat-
kin nuo hänen sanansa setä Clasin vannotusjuh-
lan jälkeen: ettei mikään voi olla ylempänä
totuudentietoa, niin voimakkaasti ja ratkaise-
vasti vaikuttaneet minuun. Jos niin on — ajat-
telin istuessani yksin vieraan yleisön keskellä
Vanhassa kirkossa — niin minun tietäessäni,
että joku pappi ei puhu totta, ei olisi ainoastaan
mikään synti, vaan suorastaan jumalalle otollinen
teko, että julkisesti sanoisin minkä tiesin todeksi.
Sitä en kuitenkaan tehnyt enkä ajatellut edes
mahdolliseksi tehdä sen hirvittävän hämmingin
vuoksi, joka olisi seurannut.

Tämän ristiriidan tunto esiintyi hyvin vaivaa-
vasti melkein joka kerta kun olin kirkossa, ja se
oli lopullisena syynä siihen, että kirkossakäynti
tuli minulle vihdoin vastenmieliseksi.
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Kirkosta olin kuitenkin hakenut apua muuta-

miin sisällisiin asioihini. Ja jos mamma olisi
vain aavistanut, miksi jätin nämä hartaudenhar-
joitukset, olisi hän varmaan ilmaissut minulle
omat mielipiteensä ja selittänyt mitä hän uskon-
asioista oikeastaan ajattelee, silläkin uhalla, että
olisi näin menetellen toiminut papan vakau-
musta ja tarkoituksia vastaan.



158

FENNOMANIAN NOUSUKAUDELLA.

Jos saisin määritellä suomalaisuuden nousu-
kautta oman elämäni tapausten mukaan, niin
sanoisin sen alkaneen sinä vuonna, jona minut
pantiin kouluun, ja päättyneen alkavaan kukois-
tuskauteen noin yhdeksän vuoden kuluttua, eli
siihen aikaan, jolloin olin koulunkäyntini päät-
tänyt, siis olleen noin 1870—1880 vuosien välillä.

Koska koulunkäyntini oli alkanut Helsingin
Suomalaisen Alkeisopiston perustamisvuonna,
ei määritelmäni ole niinkään mielivaltainen, sillä
todella voi yksityisvarojen keräämistä tuon kou-
lun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi katsoa
suomalaisuuden nousukauden aluksi, joka sitten
yhteen menoon jatkui, innostuksen vuosi vuo-
delta yhä kasvaessa, uusien suomalaisten koulu-
jen syntyessä kaikkialla niinkuin sieniä lampi-
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män sateen jälkeen, teatteriväliverhon ensi ker-
taa noustessa suomalaiselle katselijakunnalle ja
ooppera-ihmeen avautuessa entisille kanteleen
hymistäjille.

Kouluaikoina, jolloin koko huomion täytyi
olla kiintyneenä latinaan, historiaan ja matema-
tiikkaan, emme tietenkään voineet olla in mediis
rebus tämän kuohuvan ajan pyörteissä. Nousu-
kauden miehet eivät olleet mitään nuorukaisia,
niinkuin helposti luulisi, vaan 40—6o:n ikäisiä,
jopa sitäkin vanhempia toimihenkilöitä. Isä oli
heidän joukossaan nuoremmalla puolella. Usein
emme ymmärtäneet, mitä kaikki heidän puheensa
tarkoitti vatkaan, kun he olivat maistereita, opet-
tajia, tohtoreja, professoreja, me koulupoikia.

Voin siis vain satunnaisten muistikuvain pe-
rustuksella antaa jonkinlaisen käsityksen Alek-
sanderin ja Elisabetin osanotosta ja suhteesta
tähän aikakauteen ja heidän silloisen seurapii-
rinsä päähenkilöihin.

Helsinkiin muuton jälkeen oli Elisabetin en-
simmäisenä ja parhaana ystävänä rouva Krohn,
Julius Krohnin (kirjailija Suonion) edellinen
vaimo. Hän oli syntyjään Viipurin saksalaisia
niinkuin tietääkseni itse Krohnkin, ja heidän
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perhekielensä oli saksa. Heidän lapsiaan oliKaar-
le (nyk.professori Krohn, Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran puheenjohtaja), Helmi (nyk. tun-
nettu kirjailija ja esitelmöitsijä), ja pikku
Ilmari (nyk. tunnettu musiikkimies ja säveltäjä).

Vanhat Krohnit ja koko heidän perheensä oli-
vat hienosti sivistyneitä ihmisiä.

Elisabet tutustui rouva Krohniin alkujaan kai
sen vuoksi, että he molemmat puhuivat saksaa
eikä hänen kanssaan puhuessa siis tarvinnut
pelätä kielivirheitä. Mutta heidän lähentymi-
seensä myöhemmin vaikutti enimmän heidän
yhdenlainen sivistystasonsa, mahdollisuus kes-
kustella semmoisista asioista, jotka olivat olleet
Elisabetin harrastusten esineenä joPietarin aikoi-
na. Semmoista tilaisuutta ei hänellämuuten usein-
kaan täällä Suomessa ollut, sillä Aleksander ei
erittäin välittänyt taideasioista ja vielä vähem-
män niistä välitti hänen fennomaaninen ystävä-
piirinsä. Elisabet kävi siis usein ystävättärensä
luona, jolla oli niin paljon yhteistä hänen oman
kohtalonsa kanssa. Muistan että usein kun ky-
syimme: missä mamma on? — kuului vastaus:
Hän on mennyt Krohnille. Muistan elävästi
tuon kauniin rouvan, hänen hienohipiäiset kas-
vonsa ja siron kyömynenän kultasankaisine rilli-



161

neen, mutta erittäinkin muistan syyn, minkä
vuoksi niin pidin hänestä, sen, että hän ilmeisesti
rakasti mammaa.

Ehkä Elisabetin esimerkin vaikutuksesta hän-
kin entistä hartaammin rupesi koettamaan käyt-
tää suomea perhekielenä. Miten pitkälle hän
siinä edistyi, en muista. Hänen poikansa Kaarle
ja sittemmin myöskin Ilmari pantiin Suomalai-
seen Alkeisopistoon, luullakseni kuitenkin vasta
hänen kuolemansa jälkeen, jokatapahtui aikaisin.
Sen jälkeen JuliusKrohn meni toisiin naimisiin,
neiti Lindroosin kanssa, joka oli ankarasti suo-

menmielisen rouva Godenhjelmin sisar. Kroh-
nin perhe suomalaistui silloin kokonaan jasuomi
tuli sen ainoaksi perhekieleksi. Tästä toisesta
avioliitosta on syntyisin loistelias kirjailijamme
Aino Kallas.

Godenhjelmien herrasväki oli lapseton, mut-
ta he ylenmäärin rakastivat kaikkea nuorisoa.
Me olimme heillä kuin kotonamme. Siellä
pantiin toimeen seuraleikkejä, panttileikkejä,
»kätken, kätken sormusta» y.m. Siellä kasvoim-
me nuorukaisiksi. Siellä rakastuttiin häikäise-
vään kaunottareen, Maria Fagerlundiin, heillä
asuvaan tummasilmäiseen koulutyttöön. Olim-
Vanhempieni roinaani 11 — 11



162

me siinä onnellisessa ikäkaudessa, jolloin ei mi-
kään estä useita olemasta rakastunut samaan
tyttöön. Niinpä kaunis Maria oli paitsi minun,
myöskin Kasperin flamma, ja sitäpaitsi viiden-
kuuden muun nuorukaisen — kaikessa sovussa
ja onnessa. Hauskaa se kai vain tytöstäkin oli.
Emme voineet rakkaudellemme mitään ja kun
hän vuorostaan kävi meillä nuorisokutsuissa,
tuntui se meistä tavattoman mairittelevalta koko
talollemme, vaikka hän päälliseksi oli hiukan
niinkuin ruotsinmielinen, ja muiden tyttöjen
mielestä tietysti aivan liian itsetietoinen kauneu-
destaan.

Täti Godenhjelm ei myöskään oikein pitänyt
siitä, että pojat ihailivat tyttöjä yksinomaan
kauneuden vuoksi. Hänen mielestään olisivat
monet muut tytöt paljon paremmalla syyllä
ansainneet poikien huomiota.

Herra Godenhjelm oli saksankielen lehtori
yliopistossa. Ja ehkä alkujaan hekin olivat tul-
leet Elisabetin seurustelututtaviksi paitsi suo-
menmielisyytensä myöskin saksantaitonsa vuok-
si, mutta pian ei saksasta ollut enää tietoa.
Rouva Godenhjelm oli ottanut suurella innolla
osaa Elisabetin suomenkielen harrastuksiin, ja
luullakseni suorastaan opettikin häntä panemalla



163

toimeen puheluharjokuksia, ensin vain kahden
kesken, mutta sitten myös muiden suomea
taitavien rouvien seurassa, perjantaisin. Näihin
seurusteluihin Godenhjelmien kodissa yhtyi sit-
ten suomea paremmin oppiakseen moni sem-
moinenkin rouva, joka ei osannut kuin »kyökki-
suomea», mutta halusi osata sivistynyttä suoma-
laista seurustelukieltä. Tämä yhä kasvava koti-
seura oli kai ensimmäisenä alkuna suurelle
»Suomalaiselle Seuralle» (S. S.), jolla sittemmin
oli tärkeä sija suomalaisuuden historiassa. Tä-
hän suureen seuraan ottivat tietenkin osaa myös-
kin herrat ja säännöllisesti kävivät siellä kaikki
johtomiehetkin, Yrjö Koskisesta alkaen. Myös-
kin Aleksander siellä liikkui, ainoana sotilas-
henkilönä siviilien joukossa. Hän oli niihin ai-
koihin solakka, pitkä eversti, tummaa kiharaista
poskipartaansa hän piti Aleksander II:n ta-
paan, leuka sileäksi ajeltuna. Kaikki he liikkui-
vat siellä (Ylioppilastalon suuressa salissa) si-
vistyneiden daamiensa keskellä säteilevin kat-
sein, kohteliain kumarruksin ja valituin elein,
koettaen parhaansa mukaan olla sivistyneitä
— suomeksi. Sehän se oli vanhan fennomaa-
nian A ja ö: olla sivistynyt ja kuitenkin suo-
malainen.
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Sekä herra että erittäinkin rouva Godenhjel-

millä on luullakseni paljon suurempi merkitys
suomalaisuuden historiassakuin tavallisesti luul-
laan.

Rouva G. oli keskikokoinen, jotakuinkin täy-
teliäs vartaloltaan ja kasvoiltaan. Hänen ihonsa
oli terveen punertava. Pieni, suora nenäny-
pykkä. Silmät kirkkaan siniharmaat, iloisesti
hymyilevät. Suu ikäänkuin vain iloisten asiain
sanomiseen luotu, aina hymyn aiheita etsis-
kelevä. Puhe kaunisäänistä, suomenkielen sulo-
soinnuissa kyllästetty. Muistan hänet ystäväl-
lisenä, hyväntuulisena, hilpeämielisenä, avu-

liaana olentona.
Lehtori Godenhjelm oli kasvultaan keski-

kokoista hiukan lyhyempi. Hänellä oli pitkä
leikkotukka, silmillä kultasankaiset lasit, silmät
tirrallaan, niin että tavallisesti vain luomien
rako näkyi. Partaa hänellä oli ja ei ollut, se on,
sitä kasvoi tai oli kasvamatta siellä-täällä omin-
päin ja vapaasti. Partaveitsi ei milloinkaan pääs-
syt karhentamaan luonnostaanpehmeitä haive-
nia, jotka eivät ylittäneet kohtuuspituutta. Hän
nauroi usein ja hartaasti, mutta ei ääneen, kuu-
lui vain kiihkeämpää tai hillitympää suhinaa
hampaitten välissä. Samanlaista ääntä kuului
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myöskin, kun hän tahtoi osoittaa erikoista koh-
teliaisuutta tai kun tuli sanoneeksi jotakin roh-
keata ja tavatonta, josta tuntui ikäänkuin pitä-
vän pyytää anteeksi.

Omituista kyllä, tämä naurutapa oli ominainen
koko perheelle, ja erittäinkin myös neitiLindroo-
sille, joka täti Godenhjelmin sisarena asui heidän
luonaan. Se oli jonkinlaista »kohteliaisuus-nau-
rahtelua». Mutta naisilla se oli äänekkäämpää ja
sointuvampaa. Ensin pantiin vain lyhyeen:
he-he-he, ja sitten vedettiin henkeä kuuluvasti
japitkään. Sekin oli puolittain ikäänkuin anteek-
pyytävää, puolittain leikiksi lyövää sävyltään,
joka muistutti jonkinlaista — sanoisiko — hir-
nahtelemista. Alkulähteellä, nimittäin sisaruk-
silla ja erittäinkin täti Godenhjelmillä se kuului
jopa miellyttävältäkin. Mutta juuripa tämän
miellyttävyyden vuoksi tapa ei rajoittunutkaan
vain Godenhjelmeihin, vaan levisi matkintana
vähitellenkaikkiin fennomaanisiin piireihin. Lo-
pulta se puhkesi kukkaan suomalaisen tyttö-
koulun jatko-opistossakin, ja kun niin oli, niin
tietääkin kuinka laajalle se levisi! Melkeinpä
vain siitä saattoi päättää kuka kuului Suomalai-
seen Seuraan, kuka ei, eli kuka oli sivistynyt,
kuka ci.
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Näin yleiseksi levinneenä, jos alunkaan pitäen,
tapa ei miellyttänyt Elisabetia ollenkaan.

Vielä äskettäin minä muistutin hänelle tästä
asiasta, koettaen matkia tuota muinaisfenno-
maanista iloittelutapaa. Elisabet muisti sen
hyvin, muisti myöskin, ettei se ollut häntä miel-
lyttänyt, ja nauraen rupesi kohta selittämään
miksi se ei ollut miellyttänyt.

— Katsoppas, kun rouvat puhuivat tuolla ta-
valla naurahdellen, niin tuntui niinkuin he suo-
mea puhuessaan eivät olisi olleet täysin tosis-
saan. He käänsivätkin aina takaisin ruotsiin,
kun tuli puhe jostakin todellisesta, joka kiin-
nitti heidän mieltään. Mutta suomea puhuttiin
ikäänkuin vain näytteeksi, kuriositeetin vuoksi.
Tuo nauru ikäänkuin sanoi: anteeksi, kyllähän
me oikeastaan puhumme ruotsia ja ollaan sivis-
tyneitä, mutta tässä nyt vain puolittain leikillä
käytämme suomea. Mutta minulle oli suomen-
kielen käyttäminen kaikkea muuta kuin leikkiä,
minun piti näissä seuroissa osata sanoa kaikkein
totisimpiakin asioita suomeksi vain, sillä ruotsin-
kielestä minulla ei ollut niihin aikoihin aavistus-
takaan.

Elisabet kuvasi suhdettansa näihin rouva-

seuroihin vielä näin:
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— Suuresti olin useinkin hämilläni, kun olin

antautunut jostakintärkeänlaisestakysymyksestä
mielipidettäni lausumaan ja kesken kaikkea
täytyi huomata, että sanoja alkoi puuttua, kun-
nes piti avuttomana pysähtyä. Rouvat rupesivat
toisilleen ruotsiksi selittämään mitä olin mah-
dollisesti tarkoittanut, mutta selittivät aivan
väärin, mikä sekä harmitti että hävetti. Siihen
aikaan osattiin Suomessa muita ulkomaisia kieliä
sangen vaillinaisesti, joten en yrittänytkään
niillä avustaa itseäni, paitsi saksalla, kun rouva
Godenhjelm oli läsnä ja rupesi tulkikseni. Mutta
se seikka, etten osannut ruotsia, vaikutti, että
minua kohdeltiin vähän niinkuin olisin ollut
alaikäinen, joka ei vielä pysty ottamaan osaa
monimutkaisiin keskusteluihin. Hyvin ym-
märrän, että minua saattoi pitääkin kovin vähä-
tietoisena näissä suomalaisissa piireissä, sillä en-

hän minä tuntenut juuri ollenkaan Ruotsin his-
toriaa enkä sen tänne siirtyneitä perinnäistapoja,
ja että minulla sen sijaan oli Venäjän historian
tuntemusta, tietoa sen kirjallisuudesta ja tai-
teesta, sen seikan olin jo itsekin unohtanut,
joten minä usein omastakin mielestäni pidin
itseäni tyhmempänä kuin muut ja vähitellen
totuin olemaan alituisesti alakynnessä. Minulle
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äidillisestihymyiltiin niinkuin omituiselle vieras-
maalaiselle lapsukaiselle. — Mutta kerranpa minä
rohkaisin mieleni. Harmitti kovasti, kun eräässä
seurassa taas käänsivät puheen ruotsiksi juuri
silloin kun joutavista asioista siirryttiin toti-
sempiin. Sanoin suoraan, että suomenkielen
puhumista näissä seuroissamme ei saa ottaa
leikin kannalta. Kaikki katsahtivat minuun
kummastuneina. Niin juuri, jatkoin minä vauh-
tiin päästyäni, täytyy oppia sanomaan kaikki
suomeksi mitä vain ajattelee, sillä täytyy oppia
ajattelemaankin suomeksi.

Vieressäni istuva rouva taputteli minua hiljaa
polvelle, etten minä liioittelisi.

Rouva Ignatius sanoi:
— Sitä en minä koskaan voi oppia, että aja-

tella suomeksi, rakas Lisbet.
Rouvien kesken nousi vilkas ruotsinkielinen

keskustelu. Mutta minä en hellittänyt. Minä
sanoin, ettei siihen voikaan oppia niin kauan
kuin käyttää ruotsia. Mutta täytyy aivan koko-
naan luopua entisestä kielestä, väkisin puhua
vain suomea, silloin varmaan oppii lopulta
ajattelemaankin suomeksi.—Tämä puhe kii-
hoitti rouvat vielä kiihkeämpään keskusteluun
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keskenänsä, jota minä en ymmärtänyt, koska
se kävi ruotsiksi.

Mutta rouva Godenhjelm sanoi minulle jäl-
jestäpäin, kun olimme hänen luonaan kahden
kesken:

— Sinä liioittelit vähäsen siellä Ignatiuksessa,
rakas Lilia. (Minua sanottiin monella nimellä:
toiset sanoivat Lilia, toiset Liza, kolmannet
Lisbet.)

— Etkö siis ole samaa mieltä, että meidän
pitää oppia ajattelemaan suomeksi? — kysyin
häneltä.

— Kyllä, kyllä, mutta me emme voi jättää
ruotsia noin vain ilman muuta. Hyvä on sinun
puhua, kun et ruotsia osaakaan. Mutta sinä
unohdat, että ruotsi on äidinkielemme ja me

olemme sitä oppineet rakastamaan, vaikka nyt

vihaammekin svekomaaneja. Emme voi ruotsia
karkoittaa vieläpä ajatuksistammekin. Ja olisi-
kohan se edes oikeinkaan?

»Omituista oli — sanoi Elisabet kertoessaan

minulle tästä keskustelusta — etten siinä tilai-
suudessa heti huomannut omaa asemaani. Olin-
han minä puolestani luopunut venäjänkielestä,
joka oli äidinkieleni, ja joka päivä hartaasti
koetin ajatuksistanikin »karkoittaa» sitä pois
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suomenkielen tieltä. Olisin voinut heille lisäksi
kertoa, ettei näiden alituisten ponnistusten takia
rakkauteni venäjään ollenkaan vähentynyt. Eh-
kä päinvastoin. Ihminen ei ole semmoinen vai-
vainen jarajoittunut luontokappale kuin esimer-
kiksi kissa, joka voi naukua itsensä kuoliaaksi,
ellei pääse takaisin kotinurkkiinsa. Ihminen
voi oppia rakastamaan toistakin kieltä ja toistakin
maata, ja näin on hänen rakkautensa alue vain
kasvanut kaksi kertaa suuremmaksi.»

Elisabet ei olisi silloisellasuomenkielen taidol-
laan suinkaan voinut heille tämmöisiä asioita
selittää.

Että rouvat todellakin suhtautuivat häneen
vähän niinkuin äidillisen alentuvasti, sen vaiku-
telman muistan omasta puolestani hyvin varhai-
silta ajoilta. Mutta tuohan lienee niiden ulko-
maalaisten tavallinen kohtalo, jotka eivät täysin
hallitse seurapiirinsä kieltä. Yhtä varhainen ja
selvä on minulla kuitenkin myös sen vaikutel-
man muisto, että enimmät rouvat hyvin pitivät
hänestä, ja ne, joiden kanssa hän saattoi vaihtaa
ajatuksia jollakinulkomaisellakielellä, kuten esi-
merkiksi rouva Krohn ja jotkut muut, näytti-
vät arvioivan hänen kehitystasonsa hyvin kor-
keaksi.
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Hänen kertomuksessaan mainittu rouva Igna-
tius, Amanda, oli Tilastollisen Toimiston päälli-
kön K.F.lgnatiuksen puoliso. Tämä melkein
umpiruotsalainen herra oli tietääkseni niitä
miehiä, jotka Yrjö Koskisen vaikutuksesta olivat
omistaneet suomalaisuudenaatteen, samoin kuin
esimerkiksi Eneberg, Donner, Kihlman y. m.,
jotka eivät hekään osanneet suomea juuri ni-
meksikään, mutta silti eivät olleet suinkaan vä-
hemmän hartaita ja sitkeitä fennomaaneja. Igna-
tiusten perhe oli suuri. Lapset koulutettiin
suomalaisissa oppilaitoksissa. Vanhemmat yrit-
tivät heidän kanssansa puhua suomea niinkuin
vain parhaiten kykenivät, pelkkiin yrityksiin se
taisi kuitenkin jäädä. Olimme myöhemminhyvin
paljon yhteydessä näiden lasten kanssa. Vanhin,
Aino, meni sittemmin naimisiin Meurmanin po-
jan, Oton kanssa, nuorempi tyttäristä Elina oli
naimisissa lääkäri Eliel Varenin kanssa, nuorin,
Katri, on naimisissa tohtori Bergholmin kanssa.
Pojista ovat Kaarlo ja Hannes olleet koko
maassa hyvin tunnettuja toimihenkilöitä.

Rouva Amanda Ignatius oli Elisabetin par-
haimpia ystäviä. Hän oli isokokoinen, täyteläs,
hyvintaloudellinen, reipas, valtansa tunteva käy-
tännön ihminen, jokakyllä alistui nurkumatta
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jopa suuriin uhrauksiinkin valmiina, miehensä
kaikkiin fennomaanisiin aatteisiin, mutta jonka
talouden-johtoon sen sijaan ei ollut kenenkään
sormeansa pistäminen, ei edes miehenkään. Jos
miehen ala oli aatteet, niin kyllä talous oli vai-
mon, ja hän kovasti varoitti Elisabetiakin pitä-
mään näiden alojen rajat jyrkän selvinä. Hän
otti opettaakseen Elisabetia monen monissa
käytännöllisissä talousasioissa, jopa piti pie-
niä tutkintojakin, päästäkseen selville niistä
erehdyksistä, joita varmasti uskoi Elisabetin
tekevän.

Neuvojia oli Elisabetilla paljon.
—Tietysti Lisbet ostaa voita moneksi kuukau-

deksi silloin, kun se on halpaa? — oli häneltä
joku rouvista kysynyt.

Elisabet vastasi, ettei hän voi sitä tehdä, sillä
Aleksander antaa hänelle vain viikkorahat ker-
rallaan.

— Mutta voisihan Lisbet sanoa, että täytyy
ostaa sata naulaa voita yhdellä kertaa?

— Sitä en voi tehdä.
— No, miksi Lisbet ei voi?
— Minun on aina niin vastenmielistä nähdä

Aleksanderin tulevan tyytymättömäksi.
— Sanooko hän mitään?
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— No, ei juuri sanokaan, mutta minä näen
sen. (Tässä Elisabet kaiketi ajatteli Aleksanderin
tavallista, tuskin huomattavaa silmäkulmain ry-
pistystä.)

— Ja Lisbet menee kauniisti pois? Eikä pyy-
dä enempää? Niinkö?

— Menen.
Voi, voi, rakas Lisbet, tietääkö Lisbet,

että jokaisen miehen voi kääriä sormensa ympäri
niinkuin langan.

— Voi.
— No miksi mennä pyytämään noin burduus

— kuinka se on suomeksi? —pitää tehdä ensin
iloiseksi ja kysyä neuvoa ja mies sanoo itse:
mutta koska voi on niin halpaa, eikö olisi vii-

saampaa ostaa enemmän yht'aikaa? Kyllä he
kohta antavat rahaa, kun saavat itse keksiä ja
olla meitä viisaampia.

Tästä kysymyksestä — miehen käärimisestä
sormensa ympäri — Elisabet jahänen ystävänsä
eivät päässeet koskaan yksimielisyyteen. Elisa-
bet ei semmoista tahtonut, mutta ei voinut hä-
nelle selittää miksi. Ei osannut riittävästi
suomea, vaikka osasikin monin verroin paremmin
kuin hän. Mutta kertoessaan myöhemmin tästä

ja monesta muusta asiaa koskevasta keskustelus-
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taan saman rouvan kanssa hän sanoi: »En osan-
nut selittää hänelle, että minun mielestäni tuo
sormen ympäri kääriminen olisi ollut samaa kuin
miehensä edessä viekasteleminen, tai suoraan
puhuen: se on miehensä pettämistä.»

Paitsi näitä Elisabetin puolella olleita rouva-

seuroja, kävi luonamme vierailulla hänen ja
Aleksanderin yhteisissä illanvietoissausein myös-
kin Bergbomin teatterin jäseniä.

Tämä oli meistä lapsista aivan valtavaa.
Nähdä omissa kotihuoneissa henkilöitä, joita

muutama päivä sitten oli nähnyt näyttämöllä
yleisön ihastuksen, kättentaputusten ja haltioi-
tuneiden hyvähuutojen esineinä, nähdä heitä
aivan läheltä, kuulla heidän puhuvan, nauravan,
juovan teetä aivan tavallisina ihmisinä, — se oli
vaikutukseltaan jotakin aivan valtavaa. Tuossa
pappa puhelee maailman suurimman näyttelijän,
Vilhon kanssa, ja mamma neiti Toikan kanssa,
joka on lumonnut koko Helsingin suloisella
olennollaan ja hurmaavalla näyttelemisellään,
Tuossa on suuri kaunotar rouva Lundahl, tuossa
Bruno Böök, joka näyttämöllä oli aina niin
uljas mustine silmäkulmineen ja kalpeine ihoi-
neen, mutta nyt näyttäytyi tavallisessa asussaan,
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melkein aivan ilman kulmakarvoja ja iho tasai-
sen punertavana. Että hänet näin näimme,
oli olevinaan suureen salaisuuteen vihkiyty-
mistä. Se oli suuri kunnia talolle. Kyllä
me emme tulisi kenellekään ilmaisemaan mil-
lainen hän todellisuudessa oli, tuo naisten
ääretön teatteri-ihastus! Entä herra Lundahl,
joka niin verrattomasti osasi näytellä mus-

talaisia, osasi tekeytyä synkäksi, hylätyksi,
toivottomaksi, —tuossa hän nyt iloisesti, ihan-
ihan tavallisena kuolevaisena keskustelee vei-
keän Aspegrenin kanssa, joka aivan erehdyt-
tävästi matki englantilaista lordia »Laululintu-
sessa», sitten kun se vaaleakutrinen Lydia
Lagus ja »tenori» Llimberg olivat yhtyneet
Arkadian teatteriin.

Vilho piti konnien osista. Hän oli kokonaan
näyttelijä eikä välittänyt laittaa itseänsä viehät-
täväksi niinkuin Bruno Böök. Vilhoa pidän
muistojeni perustuksella vieläkin maailman par-
haimpana näyttelijänä. Näin minä äsken Mois-
sinkin (Berliinissä), mutta hänkin sekä syvällä
äänellään että muilla eleillään koetti miellyttää
yleisöä. Vilho ei näytellyt, hän oli se henkilö,
jota hän esitti, ainakin katsoja unohti, että tuo

oikeastaan oli Vilho. Sen vuoksi Vilhon oleskelu



176
kotihuoneissamme tuntui samalta kuin jos siellä
olisi liikkunut jumalia.

Varmaankin se seikka, että suomalainen teat-
teri suomalaiselle ihmiselle merkitsi suuren
valon välähdystä, joka avasi hänelle taidemaa-
ilman aivan uudelta, ennen aavistamattomalta
puolelta, vaikutti siihen aikaan sellaista taitei-
lijain jumaloimista. Ei todella tuntunut olevan
ihmistä, joka suomalaisuuden nousukaudella
olisi saanut nauttia suurempaa arvonantoa ja
ihailua kuin näyttelijä. Ja toiselta puolen sellai-
nen arvonanto juuri synnyttikin suuria näytteli-
jöitä. He elivät taiteessaan samaa suomalaisuu-
den nousua, joka vei kaikkia jotakin tuntema-
tonta, valoisaa, toiveikasta kohden.

Mutta Bergbomilla oli vielä jotain muutakin
mielessä. Hän perusti suomalaisen oopperan.
Ja niin hän nosti myöskin musiikkimaailman
väliverhon suomalaisen edestä. Jo vaikenee
Kalevalan yksitoikkoinen kannelsäestys, sen hy-
misevä helinä kuolee pois. Mutta mitä tämä uusi
on? Uudet ihanat soinnut kajahtavat suomalai-
seen korvaan. Ne tulevat kaukaa ulkomailta,
vieraat ovat säveltäjät, vieraat soittajat, vieraat
laulajatkin, mutta sanat ovat selvää suomea!
Kuulkaa! Uudet ihanat sävelet yhteenkasvettu-
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ncina suomalaisten runoon! Norjalainen Ida
Basilier — laulaa suomea! Hortense Synner-
berg, Strömmer, Alma Fohström, Bruno Holm
— laulavat suomea! Signe Llebbe — suomea!
Kuuluisa unkarilainen tenori Navrätil— suomea!

Mozart, Gounod, Verdi — suomalaisessa asus-

sa, omina, läheisinä! Voiko johtaa uutta kansaa
suurempiin valloituksiin!

Tuona riemukkaana suomalaisuuden nousu-
kautena olimme s:nnen, 6:nnen luokan koulu-
poikia. Me vain tunsimme, että jotakin uutta,
suurta tapahtuu ympärillämme, ja siksi mekin
elimme aikuisten riemussa.

Asuimme siihen aikaan Albertinkadun 31 :ssä,
rehtori Melartin talossa, — hänkin suuri fen-
nomaani ja suurten summien uhraaja. Missä
vain oli fennomaaneja, siellä kyllä näkyi ai-
na Melartkin. Hän oli ylen äveriäs, hänellä oli
hyvin pitkät kädet, hän kulki etukumarassa ja
oli sangen vähän kaunis kasvoiltaan, mutta suo-
malaisuus teki silloin rumatkin ihmiset kauniiksi
ja rakastetuiksi.

Tämän kulmatalon toinen pitkä puurakennus
kulki Antinkatua (Lönnrotinkatua) pitkin. Siinä
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oli kaksi huoneistoa, joista toisessa asui joku
näyttelijätär, muistaakseni neiti Stenberg, ja
toisessa tirehtööri Avellan kahden tyttärensä,
Kaarolan ja Titin kanssa. Kolmas hänen tyt-
täristään, Elisabet, oli naimisissa Suomettaren
päätoimittajan Viktor Löfgrenin kanssa.

Avellan itse ei osannut suomea nimeksikään,
eipä liioin tyttäretkään, mutta niin harras oli
heidän suomenmielisyytensä, että alituiseen ta-
koivat suomea päähänsä. Kaunis, tumma, sini-
silmäinen Titti (johon tietysti sekä Kasper että
minä olimme korvia myöten rakastuneet) ei
kyllä tainnut saada suomenkielen sääntöjä kauan-
kaan pysymään päässänsä, mutta sen sijaan oli
Kaarola niin tosissaan ja niin tarmokas, että har-
joitteli suomeksi erinäisiä rooleja (sillä niistä
sanottiin suomea parhaiten opittavan) ja vihdoin
hämmästytti Helsingin esiintymällä suomalaisen
teatterin näyttämöllä. Hän alkoi kohta kulkea
voitosta voittoon, niin voittamattomilta kuin
vastukset ja kielivaikeudet näyttivätkin. Hänen
marmoriin hakattava, mahtava uransa on kilvoi-
tusta, jota hyvin käy rinnastaminen ja vertaa-
minen koko suomalaisuuden nousukauden tais-
teluun: sama hellittämätön ponnistus uuden,
vaikean kielen oppimiseen ja omistamiseen, sama
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uhrimieli, sama tarmo, sama hehkuva, kaiken
voittava innostus.

Kaunis Titti se joutui sittemmin naimisiin
nuoren luutnantin, Löfgrenin veljen kanssa, ja
katosi jonnekin Oulun tienoille, jonne luutnantti
sai määräyksen perustettavan asevelvollisen ar-
meijan palvelukseen. Ja turhaan Esplanadin
leijonat sitten hakivat katseillaan minne heidän
kaunottarensa oli joutunut. Eivät löytäneet
mistään eivätkä enää milloinkaan. Tätä kohtaloa
arvosteltaessa Kasper sanoi Titistä: ähä! miksi
ei oppinut suomenkieltä!

Saman talon Albertinkadun puoleisessa puu-
rakennuksessa oli myöskin kaksi suurta huoneis-
toa. Toisessa asuimme me, pitkän pihan ollessa
yhteisenä Avellanien kanssa (jonka johdosta me

olimmekin saaneet nähdä Tittiä joka päivä ja
joskus juosta leskeäkin hänen kanssaan). Toi-
sessa huoneistossa asuivat Koskiset. Ja kerran
pihalla leikkiessämme saimme nähdä sen ihmeen,
että Koskisen tytär, joka oli niin ujo, että
punastui joka sanasta, — että tämä ujo tyttö
telmi veljiensä kanssa! Ensin kuului heidän
puoleltaan juoksua ja kovaa melua, sitten yht-
äkkiä ikkunanpuolikas paiskautui auki, ja Sakari
— rentonaan nauraen — alkoi työntyä siitä ulos
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sisarensa pakottamana, joka pöytäliinaa huis-
kuttaen hääti häntä pellolle. Että siis Koskisen-
kin totisessa perheessä osattiin näin ilakoida!
Että hurskas, naisellinen impi, joka ei avannut
suutaan seuroissa eikä käynyt teatterissa, että
hänkin osasi telmiä! — sitä emme olisi osanneet
aavistaakaan. Se lähestytti meitä heihin ja
heidän sisareensa.

Nurkkatalossa kadun toisella puolella asuivat
Strömmerin sisarukset, joista toisesta tuli sit-
temmin Emmy Achte ja toinen katosi jonnekin
Norjaan, mutta tämä toinenkin oli oivallinen
laulajatar ja kuului suomalaiseen oopperaan.
Heidän kaksi ikkunaansa olivat edessämme yli
kadun. Usein näimme heidän menevän tai tule-
van kaupungilta, iloisesti keskenään puhellen.
»Trubaduurissa»heillä oli kumpaisellakin osansa,
vanhempi esitti Leonoraa ja nuorempi Azu-
senaa. Minä ihailin erittäinkin nuorempaa. Hä-
nen kohtauksensa mustalaisleirillä, hänen syn-
keä tuijottamisensa nuotioon ja mustalaisen
kohtaloja valitteleva laulunsa »Valkea rä-ä-ä-äis-
kyy . .

.» ei mene milloinkaan mielestäni. Näin
hänestä kauniita, liikuttavan helliä unia, ja kun
oopperasta tultua hänen huoneensa valkoisten
huntu-uutimien taa syttyi yölampun valo, oli
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minusta elämä saavuttanut ylimmän runolli-
suutensa.

Kasperilla ja minulla oli sekä oopperoissa
että puhenäytelmissä pysyvä paikkamme toisen
»rivin» etutuoleilla. Aleksanderilla ja Elisabetilla
oli abonementtipaikkansa 9:nnessä parterriloo-
sissa vasemmalla. Kaikki istuivat Arkadian
katsomossa tutuilla paikoillaan. Almbergit (Suo-
mettaren Matti rouvineen) istuivat vastapäätä
oikealla, samoin rouva Heurlin (Bergbomin si-
sar), »Emelien» valkoisen kellertävä, pyöreä pää
vilahteli tavallisesti näyttelijäin aitiosta, kaikki
punatukkaiset Gripenbergit suosivat aina ensim-
mäistä riviä, Yrjö Koskinen, Jaakko Forsman,
Löfgren ja muut fennomaaniherrat, usein myös-
kin Aleksander näkyivät parterrin nojatuo-
leissa ja väliajoilla he aina nousivat seisos-
kelemaan orkesterinkaidetta vasten, selin näyt-
tämöön.

Oopperan jäsenet eivät juuri vierailleet luo-
namme, siitä selvästä syystä, että he, vaikka lau-
loivat suomea, eivät osanneet sitä puhua, Eli-
sabet sitävastoin kyllä puhui suomea, mutta ei
laulanut. Ainoa, joka hartaasti opiskeli myöskin
puhumaan suomea, oli laulajatar Naemi Ingman,
ja hän tuli useinkin yhteyteen Elisabetin kanssa.
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Hän asui ihastuttavan vanhan rouvan, Elise
Heintzien luona, joka puolestaan oli ollut J. V.
Snellmanin jouduttua leskeksi hänen lastensa
kasvattajana ja hoitajana ja oli tietenkin Snell-
manin vaikutuksesta lämminnyt suomalaisuu-
delle. Tämä rouva Heintzie ja Elisabet olivat
lujasti ystävystyneet. Heidän ystävyytensä poh-
jana ei kuitenkaan ollut yksinomaan yhteiset
sympatiat suomalaisuutta kohtaan, vaan pikem-
minkin muut aatteelliset kysymykset, jotka kos-
kivat elämäntarkoituksenarvoituksia, siis — mik-
sei sanoisi — uskonnollisia kysymyksiä. Kaikki
muut Elisabetin fennomaaniset rouvatuttavat
pitivät lujasti kiinni oikeaoppisesta luterilaisuu-
desta, sen dogmeista, kirkossakäymisestä, herran-
ehtoollisen nauttimisesta. Ja Elisabetin lukui-
sien lasten vapaina kasvaessa hänelle tuli aikaa
myöten yhä tärkeämmäksi löytää tästä luterilai-
suudesta edes joitakin puolia, jotka olisivat
olleet sopusoinnussa hänen luonnolliseen ihmis-
järkeen perustuvan ajattelutapansa kanssa. Täs-
sä kohden häntä auttoi rouva Heintzie, lohduttaen
häntä ja selittäen, että rehellinen ja väsymätön
pyrkiminen kaikkeen jaloon ja hyvään, lasten
johdattaminen uskomaan tätä jaloa ja hyvää oli
jo sekin »Herralle otollista pyrkimystä». Elisa-
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bet kiintyi tähän ystävään kuin kauan kaivattuun
suojaan. Aivan odottamatta heidänkeskustelunsa
rupesivat myöskin tukemaan Elisabetin suoma-
laisuuspyrintöjä, sillä mikäpä oli jalompaa ja
parempaa kuin yhä laajentaa rakkauttansa kan-
saan jakannustaa lapsiansa samaan? Ehkä näissä
filosofisissa keskusteluissa rouva Heintzienkin
suomalaisuuden harrastus syventyi.

Muistan puolestani elävästi sekä rouva Heint-
zien että suloisen Naemi Ingmanin. Kerran,
vielä koulupoikina ollessamme, tuo vanha, ylen
sivistynyt ja miellyttävä rouva kunnioitti Kas-
peria ja minua kutsumalla meidät luokseen illal-
lisseuraan Aleksanderin ja Elisabetin mukana.
Siellä oli myöskin Naemi Ingman. Vieraita oli
paljon. Vilkas keskustelu koski tietenkin suoma-
laisuuden asiaa eli fennomaanien ja svekomaa-
nien yhä kiristyviä välejä. Naemi Ingman istui
illallisilla keskikohdalla pitkää ruokapöytää. Ja
siitä, että hän niin vilkkaan uteliaasti käänteli
miellyttävää päätään puhujasta puhujaan, ilmei-
nen nautinto pehmeillä, vaaleanverisillä kasvoil-
laan, saattoi varmasti päättää, että nyt hän oli jo
muuttumassa fennomaaniksi ja kohta puhuva
seuroissa suomea, eikä niinkuin muut suuret
laulajat ja laulajattaret, jotka kyllä lauloivat
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suomeksi, mutta seurustelivat vain ruotsalaisten
kanssa.

Voisi ajatella, että semmoinen mies kuin Alek-
sander, joka oli saanut kasvatuksensa Haminan
kadettikoulussa ja jonka lähimmät toverit siis
kuuluivat tunnettuihin aatelissukuihin, usean

hänen luokkatoverinsa ollessa huomatussa ase-
massa, mikä kuvernöörinä, mikä suurpankin joh-
tajana, ja keskenään harjoittaessa upeaa seura-
elämää, olisi hänkin yhtynyt näiden entisten
ystäväinsä piireihin. Mutta se ei voinut käydä
päinsä, ensiksikin koska ruotsalaiset seurapiirit
vieroivat Aleksanderia hänen fennomaanisuu-
tensa tähden, ja toiseksi koska Elisabetia pidet-
tiin ruotsinkieltä taitamattomana muukalaisena,
jommoisena hän ei voinut herättää sivistyneistön
mielenkiintoa. Lieneekö tässä Elisabetin täydel-
lisessä vieroituksessa kaikesta ruotsalaisesta sivis-
tyneistöstä ollut jotakin tahallisuutta Aleksande-
derin puolelta, hänen »suunnitelmiansa», on vai-
kea sanoa. Ehkä hän pelkäsi, että Elisabet, ollen
henkisessä kehityksessä — itse siitä tietämättä
— sangen korkealla tasolla, helposti täällä Suo-
messa kiintyisi kulttuuria ja vapaamielisyyttä
edustavaan ruotsalaiseen sivistyneistöön, joka
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paremmin kuin jäykät pietistien jälkeläiset vas-
tasi Elisabetin pietarilaista entisyyttä. Varma
vain on, ettei Elisabet koko elinaikanaan tullut
tutustuneeksi ainoaankaan merkitsevään ruot-
sinmieliseen henkilöön.

Suomalaisuus oli se voima, joka Elisabetilla
niinkuin Aleksanderillakin tämän liikkeen nousu-

kaudella yksin määräsi kuka oli ystävä, kuka
luonnollinen vihamies. Mitkään »kulttuuritasot»
eivät saaneet ihmisiä liittymään toisiinsa, jos
toinen oli suomen- ja toinen ruotsinmielinen.
Eipä edes voimakkainkaan vanhan ajan yhdys-
siteistä, nimittäin verisukulaisuus, — eipä edes
sekään jaksanut enää pysyä määräävänä, jos
joutui ristiriitaan suomalaisuuden kanssa: suku-
laisside katkesi, suomalaisuudenside oli voimak-
kaampi. Se liitti ikuisilla siteillä yhteen mitä
erilaisimpia ihmisiä, eri yhteiskuntaluokista ole-
via, eri kehitystilassa olevia, eri makuihin, eri
tapoihin kasvatetulta, jotka eivät ikinä muuten
olisi toistensa tuttaviksikaan joutuneet.

Lähtemättömästi ovat mieleenipainuneet Alek-
sanderin totikutsut, jommoisia fennomanian pää-
pomot jokainen vuorostaan joka viikko pitivät.
Ei niin, että olisin voinut koulupoikana tai edes
vielä ylioppilaanakaan olla niissä läsnä ja kuulla
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mitä puhuttiin, vaan niin, että usein uudistuva
kuva hänen työhuoneeseensa kokoontuneista,
innokkaasti keskustelevista ukoista, joka kuva
näkyi avatuista ovista muihin huoneisiin, on
vuosien kuluessa muodostunut mielikuvituksessa
jonkinlaiseksi symboliksi koko tästä fenomanian
nousukaudesta.

Mikä ihmeellinen kohtalo olikaan viskannut
nuo ihmiset yhteen?

Huone oli alkuillasta kirkas ja puhelu tuntui
ensin pinnalliselta, niinkuin vain voinnin kyse-
lyiltä, uutisten kertomiselta, valittiin istuinpaik-
koja, leikeltiin sikarinpäitä. Sitten tuli ukko
Meurman, ja kohta kuului huoneesta naurun
räjähdys. Tietysti hän oli heti sisälle astuttuaan
leikannut sukkeluuden ja jäänyt lasiensa yli
katsomaan sen vaikutusta läsnäolijoihin, hänen
oman totisena pysymisensä yhä kiihdyttäessä
toisia nauramaan. Harvoille on suotu kyky olla
itse nauramatta sukkeluuksiansa. Se oli Meur-
manin vahva puoli.

Meurman oli noihin aikoihin jo harmaantunut,
myöskin hänen ennen mustanvivahteisettuuheat
viiksensä. Rehevästi yhäkin kasvava harmaa
tukka pyrki usein jäämään niskassa vähän liian
pitkäksi. Parta, joka oli ehkä alunperin tarkoi-
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tettu muodoltaan hänen nuoruutensa aikaisen
Nikolai I:n poskipulisonkien tyyliseksi, oli ukolla
vähitellen kasvanut yhteen leuan alle tuuheaksi
kimpuksi, leuan ollessa edestäpäin ajeltuna, joten
parran muoto muistutti vanhoja merimiehiä tai
luotseja. Tunnuksellisinta olivat Meurmanin
kasvoissa kuitenkin hänen perin vaaleanhar-
maat silmänsä ja niiden terävästi palava musta
keskus sekä vielä jokin lisärinki, joka antoi
noille silmille jotakin teräskovaa. Ne katsoivat
tavallisesti lasien yli ja saivat siten otsan vähän
etukumaraan, niinkuin puskemaan valmistuvalla
härällä. Hyvä jos oli odotettavissa vain jokin
sukkeluus, mutta paha niille, joita vastaan oli
valmistumassa arvostelun murhaava isku. Hän
oli suuri lyöjä kirjoituksissaan, mutta puheessaan
ei suinkaan vähempi. Ylpeä ja armoton vihol-
lisilleen.

Ja kuitenkin, lieneekö maailma kantanut sen
nöyrempää auktoriteetin tunnustajaa ja siihen
alistujaa? Koko hänen tahtonsa ei ollut mitään
muuta kuin — Koskinen, Jaakko Forsman, Igna-
tius, Löfgren. Hän kyllä leijonana riehui ja
taisteli kirjoituksissaan, hän pani liikkeelle koko
synnynnäisen sukkeluutensa ja naurattamistakon-
sa, välistä hän teki polemiikeissaan riemukkaan
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vallattomia hyppyjä niinkuin hieho, joka on
äsken päästetty kevätlakumelle. Ja ruotsalaiset
ihmettelivät hänen itsenäisyyttään ja säkenöivää
neroansa ja sanoivat häntä »Kangasalan oraak-
keliksi». Mutta kyllä asia sentään taisi olla niin,
ettei tämä oraakkeli tehnyt vahingossakaan hy-
pähdyksiä sen piirin ulkopuolelle, minkä hänen
auktoriteettinsa olivat hänen ympärilleen aidoit-
taneet. Hänen alistuvaisuutensa tässä suhteessa
oli hämmästyttävä. Hän ei milloinkaan suuttu-

nut oikaisijoilleen, jotka toverillisestirepostelivat
ja raatelivat hänen kirjoitusehdotuksiaan, jopa
joskus kokonaan hylkäsivät. Vähäisen hän ensin
ikäänkuin myrkkyili, mutta jo iski taas jonkun
sukkeluuden, kaikki purskahtivat nauruun ja
tyytyväisenä näkyy Meurmanin käsi ojentuvan
sokeriastiaa kohden, sokerit kilahtavat lasiin,
kuuma vesi höyryää, ja totilasit täyttyvät.
Innokas puheensorina pääsee alkuun eikä enää
vaikene.

Pian oli huone täynnä sinistä sikarinsavua.
Pienikasvuinen, hintelä Löfgren, Suomettaren

toimittaja, siellä jo hihittää kuulumatonta nau-
ruansa. Se mies ei ääntä pitänyt. Sanoi vain
tuon tuostakin jotakin oikaisevaa, arvostelevaa,
kertoi jonkin uutisen tai paljasti vastapuolueesta
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jonkin ilmisaamansa kulissintakaisuuden, joka
kohta ohjasi keskustelun uusille urille ja antoi
hänelle uusia aiheita artikkeleihinsa. Näin hän
sanatonna johti keskustelua. Itse vain nauraa
hihitteli paikallaan. Sakeneva tupakansavu sai
hänen suuret, tulehtuneet silmänsä tihruisiksi
ja punehtuneet luomet räpyttelemään taajaan.
Ohimosuonet elivät hermostuneesti ja pyrkivät
levittämään verkkoansa harvan tukan otsalah-
delmiin, jotka ylettyivät kauas päälaelle. Anka-
rassa sanomalehtityössä rasittuneita silmiään hän
kertoi valelevansa joka aamu kylmällä vedellä
säännöllisesti sata kertaa ennenkuin ne pystyivät
uusiin töihin.

Vaikka savu himmensikin Löfgrenin olennon,
ei se pystynyt himmentämään sohvassa tyyty-
väisenä myhäilevää Ignatiusta, Yrjö Koskisen
erikoista ystävää ja luottamusmiestä, tuota suurta
tilastollisten, kameraalisten, kunnallisten ja mui-
den käytännöllisten asiain tietäjää, tuota maltil-
lista, harkitusti punnitsevaa ja aina hymyilevää
miestä. Hänen punertavat kasvonsa olivat puh-
taiksi ajellut kaikista parran ja viiksien haive-
nista, joten sileä iho pääsi sitäkin paremmin
hymyyn pyöristymään.

Yhtä vähän sai savu valtoihinsa Jaakko Fors-
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maninkaan (Koskisen veljen) jykevää olentoa,
joka puolestaan ei milloinkaan nauranut, ei
osannutkaan, eipä hymähtänyt Meurmanin me-

hevimmillekään sutkauksille, jos nyt ylähuulen
toinen kulma hiukan värähtikin tai kuului pieni
rykäisy, parhaassa tapauksessa hän myös hiukan
liikahti tuolillaan, siinä kaikki, muiden pidel-
lessä mahojaan. Täyteläisyytensä vuoksi hänen
kauluksensa ja vaatteensakin tuntuivat olevan
liian ahtaat. Äärimmäinen likinäköisyys taas
vaikutti, että hänen muljosilmänsä, jotka katsoi-
vat paksujen lasien läpi, näyttivät uneliailta ja
tylsän ilmeettömiltä. Sitä tehokkaammilta vai-
kuttivat hänen lausuntonsa, sillä ne olivat täynnä
hilpeintä huumoria kaikessa asiallisuudessaan, ja
milloin vaadittiin, myöskin vilkkainta, tarmok-
kainta, säälktömintä puoluetaktiikkaa, esitettynä
teennäisen ja välinpitämättömän vitkastelevasti.
Kun niikseen tuli, saattoi Forsman olla kaikista
fennomaaneista radikaalisin — näin kotipiiris-
sään —, vaikka hän kyllä vieraammista tuntui
hyväntahtoisen maltilliselta. En tiedä, lieneekö
tähän juurevaan juristiin pystynyt mikään ihan-
noiva aatteellisuus, mutta fennomanian ja tä-
män johtavan ryhmäkunnan aineellinen menes-
tys ja reaaliset valloitukset olivat hänelle kaikki
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kaikessa. Käytännöllisten puolue-etujen tieltä
saivat väistyä kaikki muut näkökohdat, niitä ei
hänelle ollut olemassakaan. Naimisiinkin olisi
nuorten miestenollut hänen mielestään mentävä
vain suomalaisuuden etua silmällä pitäen, jos
esimerkiksi kannatusvarat siihen tai tähän lai-
tokseen olivat alkaneet vuotaa kuiviin. Ja hän
katsahti salaisen halveksivasti nuorukaiseen, kun
tämä mainitsi esteeksi joitakin muka esteettisiä
näkökohtia. Jos uhrautuvaisuutta, niin uhrautu-
vaisuutta!

Aleksanderin muistan olleen enimmäkseen
seisaallaan, joko hän sitten nojasi selin uunia
vastaan tai solakkana ja suorana liikkui vierau-
tensa keskellä. Hänen sotilasunivormunsa hopei-
set napit kiilsivät savun seasta, jakasvot punoit-
tivat isännöimisen hartaudesta.

Savu sakeni. Väittelyt ja keskustelut kävivät
yhä eloisammiksi. Pahoin pelkään, että asiat
olisivat selvinneet ehkä paremmin ja pikemmin-
kin, elleivät niin monet olisi puhuneet samalla
kertaa, vaan sanoneet sanottavansa rauhallisesti
kukin paikaltaan, nousematta liikehtimään ja
ääniään koroittamatta. Nyt piti puhetta jo harva-
sanainen rehtori Melartkin, liikutellen käsiään.
Ja hiljainen, siivo Godenhjelm piti innokkaita



192
selosteluja, pitkä tukka sekaisena otsalla. —

Kunnes Elisabet, ainoa naispuolinen tässä her-
rainryhmässä, avasi ruokasalin ovet ja kutsui
herrat seisoville illallisille.

MilloinKoskinen itse sattui olemaan mukana,
ei keskustelu päässyt tällaiseen vauhtiin, sillä
hänen esittäessään jotakin muut olivat ääneti,
hartaasti kuunnellen. Sitäpaitsi oli tapana, että hä-
nen läsnäollessaan kaikki käyttivät suomea, itse
Ignatiuskin, Meurmanista puhumattakaan, jotka
kumpikin mieluummin puhuivat ruotsia. Joten
keskustelu, Koskisen läsnäollessa, ei päässyt
samaan vilkkaaseen vauhtiin kuin kaikkien pu-
huessa ruotsia. Varmasti olisi Koskinen itsekin
sanonut sanottavansa esteettömämmin ruotsiksi,
mutta hän oli tässä asiassa hyvin pedanttinen.
Suomenkielellä selviytyminen juuri tieteen, his-
torian ja hallinnon aloja koskevissa keskuste-
luissa näytti tuottavan hänelle mitä suurinta
nautintoa. Melkein jokaiseen kokoukseen hän
toi uusia keksimiänsä sanontoja, jotka usein oli-
vat epäonnistuneitakin ja todistivat toistaiseksi
vielä puutteellista kielikorvaa.



Agaton Meurman.
(Eerikin taulunmukaan)



Aleksander Filippopolissa Balkanilla.
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SOTA SYTTYY.

Vähän myöhempinä aikoina, kun olin jo lopet-
tamassa koulunkäyntini ja vanhempi veljeni oli
jo ylioppilaana — sanon häntä yhä edelleen vain
Kasperiksi — saattoi havaita, että nuo fenno-
maanisten johtomiesten intiimit kokoukset al-
koivat ikäänkuin muuttaa luonnettansa. Niistä
ikäänkuin katosi entinen hilpeä, riemukas, vapaa
intoilu, ja valoisan, yläilmoihin katsovan aatteel-
lisuuden sijaan näytti pääsevän valtaan jokin
huolestuneisuus, joka, katse maisiin asioihin
luotuna, kohdistui ulkoapäin kasaantuviin tak-
tiikka- ja taistelukysymyksiin. Jotakin uuttaja
odottamatonta alkoi olla ilmassa.

Se, minkä fennomanian nousukausi oli luo-
nut, ei ollut vähäistä. Kukoistihan Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, taidelaitoksia oli syntynyt,
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kouluja oli perustettu yli maan, sanomalehdistö
kasvoi kasvamistaan, niin että pian jokaisella
läänillä jo oli oma lehtensä. Mutta luoduksi
tuli vielä paljon suurempi asia. Oli syntynyt
uusi yleinen mielipide, »fennomania» oli levin-
nyt yli koko maan ja sen ääntä massavoimana
ei minkään ryhmäkunnan käynyt enää si-
vuuttaminen. Jos ohjakset jäivätkin vanho-
jen johtajien käsiin, niin kyllä tämä koko
maan käsittävä fennomania oli ohjattava vain
sinne, minne se itse otti mennäkseen. Ja se
alkoi mennä niinkuin lumivyöry, keneltäkään
tietä kysymättä.

Sanomalehdistön toimittajiksi maaseudulla oli
siirtymässä jo nuoremman sukupolven miehiä.
Oli alkanut kuulua ääniä, jotka ilmaisivat tyyty-
mättömyyttä johtomiesten epäreaaliseen aatteel-
lisuuteen, pelkissä tulevaisuuden kuvitelmissa
elämiseen, ja vaadittiin eteenpäinmenoa, reaali-
sempaa suomalaisuuden ohjelman toteuttamista,
varsinaiseen valtataisteluun nousemista ruotsa-
laisuutta vastaan, hallitusvallan anastamista suo-
malaisiin käsiin. »Yksimieli, yksi kieli»-ohjelma
ei saanut olla enää pelkkänä tulevaisuuden
häämöityksenä, vaan oli kouraantuntuvasti ja
tässä elävässä nykyisyydessä toteutettava.



195

Sanottiin, että Koskiselta puuttui Suomen
valtion ihanne. Valtiollisuus, joka oli ruotsin-
mielisten patrioottien ominaistunnus, oli Koski-
selle jollakin tavalla vastenmielinen. Hänen
suuret sympatiansa kohdistuivat suomenkieleen
ja sen viljelykseen sivistyskielenä, ne olivat
paremmin heimokunnallista kuin valtiollista
laatua. Hänen suuri historiansa oli kirjoitettu
Suomen suvun vaiheista eikä sen kehityksestä
valtioksi.

Tuossa voi olla sen verran perää, että nousu-
kauden fennomania todella katsoi päätyön jo
tehdyksi, kun se oli Suomen heimolle avannut
mahdollisuuden hengenviljelykseen kaikilla
aloilla sen omallakielellä. Mutta väärin oli sanoa,
että siltä olisi muka puuttunut ajatus tämän
kansakunnan muodostumisesta valtioksi, jossa
kansankieli olisi astunut ruotsinkielen tilalle ja
tunkenut sen tieltään. Siltä puuttui vain ajatus,
että tuon olisi ollut tapahtuminen väkipakolla
nyt heti. Sellainen ajatus oli sille todellakin yllä-
tys. Ja vielä enemmän kuin yllätys. Se kuu-
losti syytökseltä. Niinkuin olisi sanottu: kun
ette ole sitä tehneet, ette ole mitään tehneet!

Paitsi vastaluotua sanomalehdistöä oli yleisen
mielipiteen ehkä herkimpänä ilmaisijana siihen
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aikaan ylioppilasnuoriso Lauri Kivekkäineen ja
ja Jonas Castr^nineen, jotka sitä johtivat.

Nuorethan ovat aina olleet ja tulevat kaiketi
aina olemaan siinä luulossa, että voidakseen
taistella uusien ihanteidenpuolesta ja saadakseen
niilleyleisön kannatusta täytyy ensin tehdä van-
hat heidän vihollisikseen. Ja siinä onnistuakseen
täytyy siis aliarvioida vanhojen aikaansaannok-
sia, saada ne unohtumaan. Nuorista tuntuu,
että elämän koko uutuus, mahti ja riemu on
oikeastaan vasta heistä syntyisin, — että he
itse ovat uusien ihanteittensa ainoat luojat, —

että maailma ei ole mitään samanveroista
ennen tuntenut. Ja he tahtovat nyt välttä-
mättä saada koko yleisönkin ajattelemaan heistä
samaa.

Fennomanian nousukauden johtohenkilöt ei-
vät kuitenkaan olleet vielä niin vanhoja, että
olisivat ehtineet tarmonsa menettää ja suostu-
neet jättämään Snellmanin »koko programmin
toteuttamisen»Lauri Kivekkään tai JonasCastre-
nin asiaksi. Johan nyt!

Niin paljon lienee kuitenkin suuren yleisön
radikaalisuuteen kallistuminen ja nuorten kapi-
nallisuus vaikuttavat asioidenkulkuun, että van-
hat pakottuivat todella ottamaan harkitakseen
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kysymystä suomenmielisten tunkeutumisesta
hallitukseen.

Tämäpä oli heille peräti mutkallinen ja odotta-
maton huoli. Ja siinä koko syy, miksi johto-
miesten yksityisistä kokouksista katosi niiden
entinen riemukas hilpeyden henki ja sijaan tuli
keskusteluihin alkavan hermostuksen sekoittama
kiihkeys, joka ei kohdistunut enää yksinomaan
ruotsinmielisiin, vaan vielä kiihkeämpänä noihin
»irtolaisiin», joiksi Meurman halveksuen nimitti
nuoria.

Luullakseni vanhojen johtajien keskuudessa
oli eri mieliä tuosta välittömästä hallitukseen
pyrkimisestä. Ehkä koski erimielisyys keinoja,
jotka tämmöisessä valtataistelussa saivat tai eivät
saaneet tulla kysymykseen. Suomen hallituk-
sen (senaatin) jäsenet määräsi ja nimitti keisari,
tietenkin kenraalikuvernöörin ja ministeri-val-
tiosihteerin tahdon mukaisesti, ja molemmat
nämä keisariin vaikuttajat olivat tähän asti olleet
ruotsinmielisten vaikutuksen alaisia, jotavas-
toin kaikkien muiden yritykset vaikuttaa keisa-
riin merkitsivät ruotsinmieliset »Pietarin teillä
kulkemiseksi», mikä heidän mielestään oli jok-
seenkin samaa kuin maan kavaltaminen. Tämän
vuoksi fennomaanien hallitukseen pyrkiminen
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oli siis perin arkaluontoinen asia ja siinä onnis-
tuminen näytti sangen pulmalliselta tehtävältä.

Koskisen monista arvostelijoista erittäinkin
ruotsinmieliset usein väittävät, että hän olisi
muka jo fennomaniansa alusta asti suunnitellut
suomalaisten vastaista hallitusvallan anastusta,
ja siinä tarkoituksessa valinnut lähimmät opetus-
lapsensa siten, että hetken tultua nämä olisivat
astuneet senaatin eri departementtien päälli-
köiksi. Ja todella edelläkuvatut nousukauden
hilpeät ukot hyvin soveltuivatkin edustamaan
hallitusosastojen eri aloja. Mutta tämä voi yhtä
hyvin olla pelkkää sattumaa. Koskinen ei ollut
mikään jesuiittamainen luonne, joka olisi voinut
valita helmaystävänsä valtiollisten laskelmain
mukaan, niinkuin tahdottiin väittää. Häntä pi-
dettiin ystäväin piireissä vain hyvin kaukonäköi-
senä.

Minun vaikutelmani oli, että Koskinen oli vii-
meinen, joka olisi halunnut tämmöiseen valtiol-
liseen rynnäkköön ryhtyä, erittäinkin kun tunsi
yllänsä tuota uudenaikaista »yleisen mielipiteen
pakotusta».

Sitävastoin oli hänen ystäväinsä joukossa
useita, jotka olivat tässä kysymyksessä häntä
raiikaalisempia ja näyttivätkin saaneen hänet
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lopulta vakuutetuksi, että
toiminnalla mentävä yleisen v lt§

ja valtataistelu rohkeasti panta &n-

Mutta se kai merkitsi, että l a-

tehokkaaseen kilpailuun ruotsi nmie.
— keisarin suosiosta.

Tässä kohden fennomaanisten johton
tarvinnut menetellä suinkaan omaatu.
vastaan. He olivatkaikki vanhoillisia väkäi-
siltään. Esivallan kunnioitus, alamainen usk

suus, uskontoon perustuva monarkinvallan tu.

nustaminen oli ikäänkuin heidän toinen luon-
tonsa. He eivät vain olleet tähän asti ymmärtä-
neet tehdä siitä numeroa. Mutta nyt tuli tämä
heidän luonnollinen ominaisuutensa vihdoinkin
tosi tarpeeseen. Eipä Majesteetti saisi tietoonsa
muuta kuin ilmi totuuden, jos hän saisi tietää,

että hänen persoonansa todelliset, uskollisimmat
ystävät ja kannattajat Suomessa olivat fenno-

maanit eikä nuo liberaalit, jotka täällä nyt olivat
vallassa, nuo vapaamieliset, jotka kannattivat
monarkkia vain politiikkansa vuoksi.

Meurman, se ainainen esitaistelija, joka kat-
seli lasiensa yli vastustajaa päin naamaa niinkuin
puskemaan valmistuva härkä, otti nytkin ensi

rynnistyksen suorittaakseen. Hän oli talonpoi-
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kaissäädyn johtaja valtiopäivillä, ja siis erittäin
sopiva äsken huomatun puhtaan totuuden ilmai-
sijaksi. Luonteensa mukaisella, vain eteenpäin
eikä syrjiin katsovalla suoruudellaan hän ryhtyi
asiaan oikopäätä, tehden kohta kaiken minkä
piti tehtäväksi mahdollisena, oli se sitten paljon
tai vähän. Muistan vain hänen yht'äkkiä ruven-

neen vaatimaan, että hänen säätynsä piti erinäi-
sissä tilaisuuksissa kohottaa hurraahuutoja Hä-
nen Majesteettinsa kunniaksi. Erittäin tiukalle
hän kiristi vaatimuksensa silloinkun keisari oli
julistanut sodan Turkille. Hän olisi tahtonut,
että säädyt olisivat pitäneet keisarille juhla-
puheen, jossa olisivat toivottaneet hänelle onnea
alkavaan sotaan, ja puheen jälkeen olisi ollut
välttämättä hurrattava. Ainakin hänen talon-
poikaissäätynsä oli hurraava.

Niiden radikaalien joukossa, jotka kannattivat
periaatteellisesti ajatusta fennomaanien välittö-
mästä tunkeutumisesta hallitukseen, oli myöskin
Aleksander. Hänen mielestänsä tämä oli nyt
tullut heidän lähimmäksi tehtäväkseen, tärkeäm-
mäksi ja ratkaisevammaksi kuin mitkään edelli-
set. Sitä ei hänen mielestään mitenkään käynyt
jättäminen epämääräisen tulevaisuuden varaan.
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Sillä mitään tärkeämpää ja ratkaisevampaa kuin
ruotsinmielisten täydellinen vallasta syöksemi-
nen ja kansallismielisen hallituksen luominen ei
Aleksander voinut ajatella.

Mutta kesken ryhmäkunnan loppumattomia
neuvotteluja siitä, mitä keinoja sopii ja mitä ei
sovi tässä valtataistelussa käyttää, — mitkä
menettelyt olivat laillisia ja mitkä »Pietarin
teitä», Aleksander katosi näyttämöltä.

Kaikessa hiljaisuudessa hän läksi sotaan.
Hän läksi ensin Pietariin ilmoittautuakseen

halukkaaksi.
Kutsuttuna sotaa johtavan yleisesikunnan

eteen häneltä kysyttiin, haluaisiko hän ottaa
tehtäväkseen suorittaa sodan jaloissa Bulgarian
sotateknillisen korkeuskartoituksen.

Aleksander vastasi myöntävästi ja palasi Hel-
sinkiin valmistuakseen retkelle, valitakseen up-
seeristonsa ja viedäkseen mukanaan mitä tarvit-
tiin.

En voi ollenkaan sanoa, puhuiko hän tästä
sotaretkestään Koskisen tai muiden ystäväinsä
kanssa. Muistan vain Elisabetinkysyneen: mitä
pahaa turkkilaiset ovat sinulletehneet, että menet
heitä tappamaan? Johon hän lohdutellen selit-
teli Elisabetille, ettei hänen kohdalleen mikään
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vaara uletu, sillä jos sota päättyykinTurkin voit-
toon, vetäytyy hänen topografikuntansa mui-
den joukkojen mukana sota-alueelta pois ja Bul-
garian vuorten korkeus jää mittaamatta, siinä
kaikki.

Elisabet kysyi, onko tuo vuorten mittaus nyt
niin tärkeätä, ettei voisi jättää sodan loppuun?

Aleksander sanoi, että se maa-alue on puoleksi
valloitettu, jonka vuorten korkeussuhteet on
saatu kartalle, niin tärkeätä se on.

— Menettekö siis Bulgariata valloittamaan?
— kysyi Elisabet.

— Ehkä joskus, — sanoi Aleksander, nau-
rahtaen. — Kunniani vaatii olla kieltäytymättä,
— lisäsi hän sitten totisena ja ilmeisesti sanoen
muuta kuin mitä ajatteli.

Muistan myös minäkin vähän ihmetelleeni
papan äkkinäistä sotainnostusta. Semmoinen
oli hänelle jokseenkin vierasta. Ja olipa hän
vastaikään itsekin hymyillyt Suomen kaartipatal-
joonan lähetykselle Tonavan tuolle puolen ja
muille kilvoittelevien puolueiden yrityksille te-

keytyä keisarin suosioon.
Luulen sen tähden nyt, vaikken voinut silloin

luulla, että hänen innostukseensa lienee ollut
kokonaan toinen syy.
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Venäjän armeijan yleisesikunnan päällikkönä

oli kenraaliajutantti kreivi Feodor Loginovits"
Heiden. Koko tuo Turkin sota oli hänen suun-
nittelemansa ja johtamansa. Hän oli nyt kohoa-
massa Venäjän vaikutusvaltaisimmaksi sotilas-
henkilöksi, niinkuin saattoikin hyvin arvata tule-
van käymään. Olen ennen jokuvannut jakuvi-
tellut Aleksanderin tutustuneen tähän kreiviin
jo nuorena upseerina Pietarissa, lopetellessaan
opintojansa molemmissa sota-akatemioissa, krei-
vin jo silloin ollessa suuresti ansioitunutKrimin
sodassa, jossa hänen tehtäväkseen oli uskottu
Itämeren venäläisten maakuntain puolustus eng-
lantilaisia merivoimia vastaan.

Tämä mahdottoman suuriatiluksia ja rikkauk-
sia omistava hieno kreivi lienee jo silloin, siis
lähes parikymmentä vuotta ennen Turkin sodan
aikoja, hämmästyttänyt nuorta Aleksanderia
odottamattoman mielenkiintonsa vuoksi Suomen
asioihin ja erittäinkin fennomaanien kansassa
herättämään haluun vapautua ruotsalaisuu-
desta.

Vaikka nykypäivinä, historian ja Heideninkin
historian ollessa avoinna edessämme, voikin
ajatella, ettei tuo kreivi ollut vain sotien taitava
suunnittelija, vaan suunnitteli myöskin Venäjän
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valtakunnan panslavistista yhtenäisyyttä, siis
vieraskielisten kansakuntain venäläistämistä
(Suomessa venäjänkielen astumista aluksi ruot-
sinkielen asemaan), niin kaikkien sekäkuulemieni
että omienkin muistojeni perustuksella voin va-
kuuttaa, että Aleksanderilla ei ollutkaukaisinta-
kaan aavistusta moisten panslavististen vaiku-
tinten olemassaolosta.

Hän siis läksi Bulgariaan, yleisesikunnan pää-
majaan, hyvin tietäen, että kreivi Heiden tulee
olemaan hänen välitön esimiehensä, jonka kanssa
hän siis joutuisi läheisiin keskinäisiin tekemisiin.
Ehkäpä kreivi on hänelleoleva yhtä suopeakuin
entisinä aikoina ja ehkäpä tuon vaikutusvaltaisen
henkilön sympatiat fennomaaneja kohtaan nekin
ovat vielä entisellään. Siinä tapauksessa on
Aleksander puhuva suunsa puhtaaksi ja selittävä
ystävälleen, kuinka tärkeätä tällä hetkellä on,
että Suomeen ei enää lähetetä sellaista kenraali-
kuvernööriä, joka joko suoraan suosii maan yhä
jatkuvaa ruotsalaistamista tai on väliäpitämätön
ruotsalaisten edesottamuksista, vaan että Suo-
meen saadaan mies, joka tarmokkaalla kädellä
tekee lopun ruotsinmielisten vallasta ja auttaa
suomalaisen kansan kansojen alkeellisimpaan
oikeuteen: olla omien miestensä hallitsema.
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Arvoitukseksi vain jää, oliko Koskisella tieto

tästä Aleksanderin suunnitelmasta. Persoonalli-
sissa muistoissani ei ole mitään, mikä puhuisi
tällaisen otaksumisen puolesta. Mutta ei myös-
kään sitä vastaan. Että Aleksander ei tahtonut
liioin laverrella aikeestaan, on selvää, koska hä-
nen on täytynyt ymmärtää, minkä suunnattoman
vihan esineeksi hän olisi joutunut, jos ruotsin-
mieliset olisivat saaneet vihiä hänen aikomastaan
kepposesta Balkanilla.





KOLMAS OSA

ELISABET ALEKSANDERIN SOTAVUOSINA





14.

LIIAN SUURI PERHE.

Ennen sotaan lähtöänsä Aleksander tuli huo-
manneeksi, että hänen lapsilaumansa oli kasva-
massa liian suureksi. Aiheena tähän havaintoon
oli hänen nuorimman lapsensa, vasta toisella
ikävuodella olleen Siirin kuolema.

Me kaikki olimme rakastaneet tätä nuorinta
sisartamme sanomattomasti, ja Elisabetilla oli
suuri vaiva saada estetyksi, ettei lasta retuutettu
liiaksi, hypitelty ja heitelty ilmaan, josta kai-
kesta Siiri puolestaan kyllä näytti kovasti iloit-
sevan.

Tuli pienoinen maailmaan, kurkisteli ympäril-
leen, ja meni menojaan. Luulisi, että mitä
tuommoisella pienellä elämällä on oikeastaan
merkitystä. Sitäpaitsi, hän on jo niin mones
lapsi ja juuri se, joka alkaisi olla liikaa . . .

Vanhempieni romaani II — 14
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Mutta kun sitten näkee minkä syvän, lähtemät-
tömän jäljen tuo kuolema jättää ympärillä ole-
viin, miten se lannistaa lannistumattoman isän,
miten se järkyttää äidin, joka oli kuvitellut
jotakin jo kokeneensa, ehkä oppineensa kestä-
määnkin, miten se, kukistaen kaikki nuo kuvit-
telut, lyö ihmiset maahan, muuttaa ajatussuun-
nat, ohjaa kohtalotkin uusille urille, — niin sil-
loinpa ei enää ajattele hetkeksi tänne tulleen ja
kohta taas kadonneen lapsen elämää merkityk-
settömäksi, vaan tuntuu niinkuin lapsi olisi käy-
nyt täällä korkeuksien nöyränä lähettiläänä toi-
mittamassa suuria mullistuksia elämään jäänei-
den maailmassa.

Lapsen kuoleman kestäminen oli ensi kerran
Elisabetin koettelemuksena. Reippain mielin,
nurkumatta, melkein ylpeänä voimistaan, rajat-
tomasta kyvystä viikoittain valvoa öitä hän oli
melkein yksin hoitanut yht'aikaa viittä lavan-
tautiin sairastunutta lastaan, muuttanut joka
tunti öin ja päivin kääreitä, kylvettänyt vuoro-
tellen niitä, joita jaksoi nostaa ammeeseen
(minua, joka olin seitsemännellä luokalla, nosti
ammeeseen eräs Aleksanderin sotamiehistä, joka
sitten sai tartunnan ja kuoli, arvatenkin koska
häntä ei kukaan nostanut ammeeseen). Kaikkea
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tätä oli Elisabet kestänyt kärsivällisenä, tervey-
destään ja luontaisesta sitkeydestään onnellisena.
Mutta pikku Siirin kuolema! Siinä kohtalo oli
sivaltanut semmoiseen kohtaan Elisabetin olen-
toa, missä eivät auttaneet mitkään omat kestä-
vyydet, ei kärsivällisyys, ei terveys, ei luontai-
nenkaan sitkeys. Tätä iskua Elisabet ei voinut
kantaa.

Hän alkoi loppumattomasti syyttää itseänsä,
ettei muka ollut kyllin huolellisesti hoitanut
pienokaista. »Jos olisin tehnyt niin enkä noin, tai
näin enkä niin, olisi lapsi jäänyt eloon.» Kaikki
tyyni näytti hänestä olevan hänen omaa syytänsä.

Terve järki, jota ylempänä Elisabet ei usko-
nut minkään olevan ja joka oli auttanut häntä
pelastamaan lapsia niin monista vaikeista tau-
deista, — mitä se merkitsikään nyt, kun ei enää
ollut pikku Siiriä hoidettavana, kun kaikki lääke-
pulloset olivat jätetyt, kun jäähtyneet kääreet
makasivat sikin sokin huoneessa, kun hän itse-
syytösten loppumattomissa tuskissa sitten yö-
kaudet heittelehti vuoteessaan. Rukoillako? Ke-
tä? Omaa tervettä järkeäkö? Nauraako itseään
ja koko maailmaa?

Elisabetin tila kävi päivä päivältä yhä arve-
luttavammaksi. Hedelmättömissä ajatuksissa ja
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toivottomassa murheessa valvotun yön jälkeen
hän tunsi päänsä onton tyhjäksi, ja kun muiden
lasten tähden täytyi jotakin ajatella, menivät
ajatukset sekaisin ja hän teki päättömiä.

Siirin kuoleman jälkeen oli ankara Aleksander
tehnyt huoneiden järjestelyssä semmoisen muu-

toksen, että heidän yhteiseen makuuhuo-
neeseensa nostettiin Ainon ja pikku Hiljan
vuoteet, mutta hänen oma vuoteensa siirret-
tiin hänen työhuoneensa takana olevaan vuode-
komeroon.

Elisabetin itkuun ja valitteluihin, että kaiken
surkeuden lisäksi Aleksander nyt aikoo vielä
jättää kodin vuosikausiksi, Aleksander sanoi
tämän eron olevan hyödyksi, koska heidän per-
heensä ei saa enää kasvaa.

Ennen lähtöään hän hankki perheelle saksa-
laiset ja ranskalaiset guvernantit ja teroitti kaik-
kien mieleen, miten tärkeätä sivistyneiden suo-
malaisten on osata ulkomaiden kieliä, ettei heitä
heidän suomalaisuutensa vuoksi päästäisi epä-
sivistyneinä pitämään.

Sitten hän läksi pitkälle retkelleen.
Mutta tuskin hän oli vielä vuottakaan ollut

Balkanilla, niin pikku Hilja vuorostaan kuoli.
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Olimme silloin kesää viettämässä Tenholan
pitäjässä Bodal nimisessä maatalossa, jonka
isännät olivat puoleksi maanviljelijöitä ja puo-
leksi kalastajia. Kesämaisterina meillä oli hyvin
sivistynyt, kielitaitoinen opettaja, Konstantin
Hämäläinen, syvämielinen runoilija, joka ihaili
suuresti Ranskan vallankumousta, sanoen, että
»se tuli kuin ukkosen jyrinä ja puhdisti kaiken».
Mutta kovin epäkäytännöllinen hän oli: kun hän
sai koukuistaan suuren hauen, jonka pelkäsi
loiskahtavan ruuhesta takaisin järveen, mäiski
hän sitä, kieli toisessa suupielessä, luottimella
vatsaan, kunnes hauki muka kuoli. Taisi vain
pyörtyä. — Huonouninen hän oli kovasti ja
ammuskeli öisin rottia huoneessaan. Kun
kysyimme minne kuulat menivät — kun niiden
jälkiä emme huoneesta löytäneet, — sanoi hän
niiden tietysti menneen lattian ja seinän väliin.

Viimeisenä sairauden yönä, kun palvelus-
tyttökään ei enää jaksanut Elisabetia auttaa,

hän kutsui meidät, Kasperin jaminut, kanssansa
valvomaan. Me kannoimme Hiljaa vuorotellen
sylissämme, sillä hän ei voinut tuskien tähden
olla hetkeäkään pkkällään. Tämä oli hyvin
raskasta. Aamupuoleen yötä hän vihdoin salli
itseänsä kallistaa makaavaan asentoon, mutta
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olikin jo silloin kuollut. Hän kuoli minun sy-
liini.

Elisabet meni kohta tämän perästä lasiveran-
nalle, jonne me häntä seurasimme. Hän hengitti
syvään, niinkuin olisi päässyt tukehduksista,
oltuaan upoksissa. Minusta, niinkuin varmaan
muistakin, näytti kummalliselta, että aurinko
nousi ja kukko lauloi ihan tavallisella tavalla ja
sireenipensaan lehvä heiluessaan kosketteli ve-

rannan laseja, niinkuin ei mitään olisi tapahtu-
nut.

Hämäläinen otti seuraavina päivinä hartaasti
osaa suruumme. Hän kertoi Elisabetille mitä
maailman suurimmat kirjailijat ja runoilijat
olivat kuolemasta sanoneet. Mutta Elisabet ei
voinut oikein kuunnella.

Isäntä ja Hämäläinen valmistivat puulaatikon,
johon Hiljan ruumis pantiin. Sitten menimme
kaikki suureen purjeveneeseen, jonne isäntä
otti myöskin tyttäriänsä ja paljon Hankoniemeen
kaupattavia kaloja. Me aioimme viedä ruumiin
Helsinkiin haudattavaksi ja isäntä lupasi saattaa
meidät Lappvikin asemalle junan tuloajaksi.
Mutta nousi kova tuuli ja risteillessämme edes-
takaisin tuli ilta ja alkoi hämärtää, kunnes tuli
pilkkosen pimeä. Hyrskyt löivät välistä kokasta



215

käsin vesipisaroita meidän ylitsemme. Elisa-
betin oli kylmä ja hän tuntui vapisevan, mutta
luullakseni hän ei vavissut kylmästä, vaan pelos-
ta, sillä hän pelkäsi kovasti kaikkea, mikä oli
vettä, venettä, vaahtoa ja aaltoa. Nyt kuulin
ensi kerran eläissäni hänen sanovan ruotsalaisen
sanan, sillä hän kysyi isännältä, joka istui perää
pitämässä: faarlit? Isäntä vastasi: ingen fara, ja
vähän ajan perästä näkyi pimeässä hänen sika-
rinsa tulipunainen hehku, joka vahvisti hänen
sanansa. Pimeästä, hyrskyjen sähinästä siihen
punaiseen pisteeseen katsoessamme meistä tun-

tui, ettei sen rakastettavampaa ihmistä kuin tuo

ruotsalainen isäntä enää maailmassa olekaan.
Mutta ei Elisabetin ruotsinkieli vielä siihen

loppunutkaan.
Juna oli jolähtenyt, kun saavuimme asemalle.

Päälliseksi saimme tietää, ettei ruumiita voinut
ottaa mukaan, ellei laatikko ollut tiiviisti metalli-
levyllä päällystetty. Siinä seisoimme pimeässä,
tietämättä minne yöpyä, kenen puoleen kään-
tyä. Ei asemapäällikkö eikä kukaan hänen
miehistään osannut sanaakaan suomea. Tilamme
oli peräti toivoton. Elisabet lohdutteli meitä,

sanoen: älkää huolikopojat, kyllä tästä jollan-
kin lailla selviydytään. Hän ei sanonut jolla-
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kin, vaan jollankin, ja niin usein kuin hän
käyttikin tuota sanaa, aina hän teki saman kieli-
virheen, elämänsä loppuun asti. Hänen opti-
misminsa oli Kasperin mielestä ainakin tällä
kertaa suorastaan epäloogillista, ja tuo »jollan-
kin» melkein kiukutti häntä. »Tässä ei ole kysy-
mys selviydymmekö jollakin tavalla, vaan miten
selviydymme», — sanoi hän kärsimättömästi,
eikä ottanut vastaan Elisabetin lohdutusta.

Silloin Elisabet pujahti sisälle asemapäällikön
luo.

Me jäimme sillalle laatikon viereen odotta-
maan. Ajattelimme: tuosta ei nyt lähde mitään
hyötyä, mamma ei osaa puhua, ja ruotsalaiset
ovat tylyjä suomalaisille. »Äs! — äs!» — pani
Kasper kävellen kiivaasti edestakaisin, pahoillaan
siitä, että mamma viipyi niin kauan.

Mies sytytti asemalyhdyt, — kaiketi meidän
tähtemme.

Vihdoin näimme Elisabetin tulevan, aivan
tyytyväisenä. Hänen mukanaan tuli ulos asema-
päällikkö ja tämän rouva. He kaikki näyttivät
keskenään hyvin tutustuneilta ja puhuivat ruot-
sia siten, että he kyselivät ja Elisabet nyökkäs.',
kun kysymys oli vastattava myönteisesti, ja
pudisti päätään, kun kielteisesti, mutta paljon
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hän pani sekaan myös ruotsalaisia sanoja. Kun
päällikkö oli neuvotellut asemamiehen kanssa,

kantoivat he laatikon vajaan, jonne he jättivät
lyhdyn palamaan, ja rouva saattoi meidät sisälle
heidän huoneisiinsa, jotka olivatkaikki kirkkaasti
valaistut. Siellä meitä syötettiin ja juotettiin,
ja saliin meille valmistettiin pehmeät makuusijat,
joissa oli häikäisevänvalkeat lakanat ja valkean-
kiiltävät pullokkaat päänalaiset. Ja makuulle
mentyämme, lamppujen ja kynttiläin sammuttua
me vielä myöhään yöhön kuulimme, kuinka
asemamies vajassaan naputtelee rautapeltejä
kiinni laatikkomme ympärille.

Ellei olisi ollut tuota sikariukkoa veneen
perässä eikä näitä hyviä ihmisiä, olisi Elisabet
varmasti koko matkan itkenyt. Mutta nyt hän
oli melkein onnellinen. Helsingissä hän lisäksi
sattui tapaamaan taaskin hyvän ihmisen, tutun

kätilönsä, joka kohta ryhtyi kaikkiin tarpeelli-
siin toimiin, ruumiin pesuun, arkun ostoihin,

hautauksen valmisteluihin. Ja hänkin oli umpi
ruotsalainen. Eikä Elisabetilla näissä puuhissa
ollut tilaisuutta pitkiin itkuihin, sillä hän ei
osannut ruotsiksi valitella kovaa kohtaloa. Vasta
hautajaisten jälkeen, kun kaikki taas hiljeni
hänen ympärillään, hän jälleen rupesi itkemään.
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Sitä suremista jatkui vielä sittenkin, kun kesän
loputtua muutimme jälleen kaupunkiin.

Mutta taas hyvät ihmiset auttoivat lohdutuk-
seen, kukin omalla tavallaan.

Eräs Elisabetin vanhoista rouva-ystävistä,
nähtyään hänet niin surun kuihduttamaksi,
puhui hänelle näin:

— Menisit kirkkoon, rakas Lisbet. Tiedän-
hän minä, ettet sinä usko, mutta menisit sen-
tään. En minäkään ole uskovainen, mutta minä
käyn sentään kirkossa. Katsos, jos kuoleman jäl-
keen osoittautuisi, ettei iankaikkista tulta olekaan,
niin ainoa vahinko on, että olemme käyneet
turhaan kirkossa joka sunnuntai. Mutta ajat-
tele, että tuo puhe olisikin totta ja me palai-
simme!

Nyt alkoi Elisabetin nauruhermoja kutkuttaa
niin voimakkaasti, että hän vaivoin jaksoi pysyä
totisena. Ystävä jatkoi:

— Eikö Lisbetinkin mielestä siis olisi parempi
käydä kirkossa ja koettaa uskoa?

Elisabet purskahti hysteeriseen nauruun. Hän
nauroi ensi kerran Hiljan kuoleman jälkeen, ja
sen vuoksi tosin hänen naurunsakin oli puolta
itkua. Niin hyvää oli hänen ystävänsä tarkoitta-
nut, aavistamatta ollenkaan, että Elisabetin täy-
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tyi nauraa ja sen salaamiseksi peittää kasvonsa
nenäliinan taakse.

— Varmuuden vuoksi! — jatkoi ystävä viat-
toman vakuuttavasti.

Silloin Elisabet ei jaksanut enää hillitä itseänsä,

vaan tyrskähti koko hänen olentoansa tärisyt-
tävään, valtoimeen nauruun. Semmoisissa tilai-

suuksissa hänen silmänsä aina sipristyivät kiinni
ja koko hänen olentonsa käpristyi kokoon.
Mutta naurettuaan kyyneliin asti Elisabet säi-

kähtäen huomasi, että hänen ystävänsä oli otta-

nut naurun pahakseen. Silmät hätäännyksestä
pyöreinä Elisabet alkoi kohta hyvitellä häntä
ja samassa lupasi mennä kirkkoonkin. Sanoi

menevänsä kohta kun vain saapi tietää milloin
»Nordlund» saarnaa.

Tämä Nordlund pappi oli satunnainen uskon-
nonopettaja koulumme ylimmillä luokilla. Hän
oli tosi hurskas ja äärimmäisen tunnontarkka
mies, paras uskonnonopettaja mitä meillä kos-
kaan oli ollut. Olihan meillä ollut Hedberg-

kin (tuo kuuluisa leikkisä valtiopäivämies ja
suuri fennomaani), mutta kun hän kerran tun-

nillarupesi selittämään— aivan päinvastoin kuin
Nordlund — ettei muka velvollisuuksien risti-
riitaa ole ollenkaan olemassa, että se on vain
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sairaalloisten ja heikkohermoisten saivartelua,
ja koetti lyödä leikiksi koko kysymyksen, me-
netti hän suosiomme ja me pyysimme saada
Nordlundin takaisin. Nordlund kuitenkin vas-
tasi olleensa kauan tuskallisessa velvollisuuksien
ristiriidassa tämän rakastamansa opetustoimen
suhteen ja nyt päättäneensä siitä sittenkin kiel-
täytyä, koska oli huomannut sen riistävän voimia
hänen varsinaisen papillisen kutsumuksensa täyt-
tämiseltä. Kasper sanoi Hedbergistä: hän on
ensin fennomaani ja vasta sitten uskovainen,
mutta Nordlund ensin uskoo ja on vasta sitten
fennomaani.

Arvattavasti Nordlund oli saanut kuulla Eli-
sabetin lohduttomasta surusta, koskapa hän,
Vanhankirkon saarnastuolista nähtyään hänet
alhaalla kuulijain joukossa, kohta ummisti sil-
mänsä rukoukseen ja viipyi siinä kauan ääne-
tönnä.

»Koko hänen saarnansa, alusta loppuun, —

kertoi Elisabet, — oli aivan kuin minulle tarkoi-
tettu. Hän puhui ihmisonnettomuuksista, su-
rusta, oman lapsen kuolemasta. Hän sanoi surun
voivan joskus saavuttaa sellaisia mittasuhteita,
että toisen ihmisen kaikki lohduttamisyritykset,
olivatpa ne kuinka hartaita ja kaunopuheisia
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tahansa, raukeavat tyhjiin. Mutta — sanoi hän
— oikea lohdutus tuleekin surevan omasta sy-
dämestä. Ihmisen täytyy vain koko voimallaan,
kaikessa totisuudessaan jatäydellä antaumuksella
sanoa itselleen: tapahtukoon Sinun tahtosi! Ja
todella minussa tapahtui sillä hetkellä jotakin,
kun yhdyin noihin sanoihin. Oloni kävi ke-
veäksi, niinkuin jokin suunnaton kuorma olisi
siirtynyt pois minun kannettavistani. Kaikki
itsesyytökset päättyivät. Ja minä sain rauhan.»

Tämän tapauksen jälkeen Elisabet usein kävi
kirkossa. Hän ikäänkuin vaistomaisesti haki
yhteyttä niiden lukemattomien tuntemattomien
ihmisten kanssa, jotka uskonsa perustuksella
saattoivat elää onnellisina keskellä onnettomuuk-
sia. Ja tuo yhteisyys olisi hänen puoleltaan usein
löytynyt, elleivät uskovaiset olisi panneet eh-
doksi vaatimusta, että hänen oli uskominenmyös-
kin moneen sellaiseen asiaan, jotka Elisabetista
tuntuivat suorastaan järjenvastaisilta, sillä hän
ei mitenkään voinut luopua perususkostansa,
että omaa todentuntoa ylempänä ei voi mikään
olla. Mitä enemmän hän haki tuota tottansa
kirkon dogmeista, sitä enemmän hän vieraantui
jälleenkirkollisista, sillä sitä selvemmin hän näki
mahdottomaksi saavuttaa yhteyttä uskovaisten
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kanssa. Ja niinpä kirkossa käynnit harvenemis-
taan harvenivat, kunnes kokonaan loppuivat.

Mutta silti ei suinkaan heikentynyt se sytyke,
jonka äskeinen »tapaus» oli hänelle antanut.

Päinvastoin.
Uudelta kannalta oli hänelle selvinnyt, että

jumala on rakkaus. Ennen hän oli ajatellut
tässä tarkoitettavan rakkautta jonakin ulko-
puolisena käsitteenä, vain jonakin jumalan omi-
naisuutena. Mutta nyt hän ymmärsi, että se ei
ollut mikään käsite, vaan että rakastaen ihminen
elää jumalassa ja tuntee jumalan.

Tämähän ei ollut mitään järjenvastaista, se oli
vain koruttomasti — »totta, jota ylempänä ei
mikään voinut olla».

Hänen enimmät ystävänsä ja osaksi myöskin
Nordlundkyllä selittivät, että niin yksinkertainen
ei uskonnon asia sentään voinut olla. Mutta
kun he rupesivat luettelemaan mitä siihen vielä
tarvittiin, koetti Elisabet olla heitä kuuntele-
matta, etteivät heidän dogminsa taas pääsisi
himmentämään äsken selviytyneitä asioita.

Selviytyminen henkisissä kysymyksissä oli
käynyt Elisabetille yhä tärkeämmäksi siitäkin
syystä, että Aleksanderin lähdettyä pois ehkä
vuosikausiksi hän oli nyt yksin lasten kanssa.
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Itsekin hän ihmetteli, kuinka hän oli saattanut

kasvatuksessaan tyytyä vain olemaan tyrkyttä-
mättä lapsille järjenvastaisuuksia. Tottapa se

oli johtunut siitä, että Aleksander puolestaan
piti välttämättömänä kasvattaa lapset semmoi-
siksi kuin kaikki muut ihmiset ja siis myös
uskomaan mitä kunnon kansalaisen oli uskot-
tava, joten tässä kohden Elisabetilla ei ollut
tehtävänä muuta kuin pysyä syrjässä. Mutta
nythän oli kasvatuksen edesvastuu kaikessa
laajuudessaan siirtynyt hänen käsiinsä. Kun lap-
set halusivat vastausta tuhansiin kysymyksiinsä,
ei sopinut enää, tiedustelun koskiessa uskontoa,
sanoa: »menkää papalta kysymään», vaan piti
itse vastata. Ja Elisabet oli nyt onnellinen, että
hänellä oli heille antaa jotakin myönteistä.

Elisabetin melkein ainoa rangaistustapa kasva-
tuksessa oli pakottaa kuuntelemaan hänen pitkiä,
perusteellisia selkyksiänsä, miksi jokin teko oli
paha, miksi siitä oli luovuttava. Jo ensi sanasta

tiesi, että tarkoitus oli saada, ei ainoastaan huo-
maamaan, vaan itse myöntämään että teko oli
ollut paha.

Kaikki me, hänen lapsensa, muistamme nuo
kärsivällisyyttä kysyvät pitkät istunnot. Ensin
tuntui ikävältä ja olisi tehnyt mieli väkisinkin
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pois. Mutta mamma ei hellittänyt. Kysymyk-
sillä ja tiedusteluilla, mitä me kustakin asiasta
itse ajattelimme, hän piti meitä osallisina teon
arviointiin, antoi väittää vastaan, joskus myönsi
olevamme oikeassa ja niin sai meidät harrastu-
maan keskusteluun. Kunnes lopulta sai aina
myöntämään hänen olleen oikeassa. Ja sehän
oli jo puoleksi lupaus olla toiste niin menettele-
mättä. Muuta hän ei tahtonutkaan. Keskustelu
oli lopussa.

Vaikeampi oli hänen kaiketi yksin tulla toi-
meen kahden vanhimman poikansa kanssa, joista
jo toinenkin tuli ylioppilaaksi, ja suin päin
antautui ylioppilaselämän pyörteisiin.

Siihen aikaan oli suuri mieltenkuohu synty-
nyt ylioppilasnuorison keskuudessa Lauri Kivek-
kään uuden kieliohjelman johdosta, jonka mu-

kaan nyt heti oli toteutettava suomalaisen kan-
sallisuuden »hegemonia» tässä maassa, se on,
ylioppilaskunnassa.

Kaksikielisyyden ohjelma tuntui tuosta nuori-
sosta jo miedolta vesivelliltä. Tietenkin tämä-
kin nuoriso, niinkuin aina kaikki nuoriso, kuvit-
teli, että nyt se vasta alkaa se oikea maailman
edistys. Puheita, innostusta, taistelua, — aivan
kuin vanhat fennomaanit eivät olisi koskaan
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mitään sentapaista nousukautta eläneetkään.
Pois tieltä! Nyt on tullut meidän aikamme!

Mitä merkksivätkään Elisabetin vanhemmille
pojille hänen hiljaiset puheensa ja varoituksensa
tässä sanomattomassa nuorison kuohussa! Joko-
han nuo pojat luisuivat hänen käsistään? Ja
juuri silloin kun he Elisabetin mielestä olisivat
enimmän kaivanneet uskoa hyvään, toteen,
puhtauteen. Punssiakin he olivat ruvenneet
juomaan, joitakin booleja he kyhäilivät joukko-
innostuksensa riemujuhlissa. Elisabet odotteli
heitä kotiin usein aamutunneille saakka. Se oli
enää ainoa tilaisuus, jolloin hän saattoi puhella
heidän kanssaan totisista asioista ja selitellä, että
»jumala on rakkaus». Mutta hän vain yhä
enemmän huomasi, että jokin uusi toveruuden
voima oli ottanut heidät valtaansa ja johtoonsa
ja että kaikki hänen selittelynsä menivät heidän
korviensa ohitse.

Elisabetilla oli kuitenkin muitakin ystävättä-
riä kuin vain semmoisia, jotka vaativat dogmei-
hin uskomista.

Hän alkoi jälleenkäydä rouva Heintzien luona.
Suureksi ilokseen hän kohta näki, että Elise

Heintzie ei ollenkaan pitänyt riittämättömänä
Elisabetin uskoa siihen, että »jumala on rakkaus».
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Päinvastoin hänkin ajatteli, että se on juuri
pääasia ja ainoa tarpeellinen usko. Elise puoles-
taan iloitsi, että Elisabet oli omistanut sellaisen
uskon. Heidän keskustelunsa filosofisista jahen-
kisistä asioista saivat nyt uutta vauhtia, ja heidän
ystävyytensä syveni entistä vielä lujemmaksi.

— Minä sanon sinulle, Lilia, ettei Johan
Vilhelm Snellmankaan juuri paljon välittänyt
dogmeista, — ilmoitti Elise kerran.

— Niin, sinähän olet heidän luonaan kauan
asunut, ja tiedät hyvin, kuinka hän ajatteli,
mutta mikä on hänen uskonsa?

— Hän ei puhunut siitä paljon. Mutta hänen
uskonsa kyllä näkyi. Hän uskoi, että ihmisen
pitää rakastaa kansaansa ja uhrautua sille. Lilia
tietää hyvin, että hän tahtoi, että koko meidän
säätymme sulautuisi suomalaiseenkansaan, omis-
taisi sen kielen ja auttaisi sitä omaan suomalai-
seen sivistykseen.

— Tiedän, tiedän.
— Hänen uskonsa oli sama kuin Lihankin:

Jumala on rakkaus.
— Mitä sanotkaan, Elise, saat minut ihan

innostumaan.
— Mutta en minä, Lilia rakas, luule, että

nuoriin, ylioppilaiksi tuleviin poikiin voisit siir-
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tää omaa uskoasi, vaikka yöt päivät heille puhui-
sit ja selittäisit, niinkuin sanot tehneesi.

— Niin, sinullahan on kokemuksia Snellma-
nin poikain kasvatuksessa, Elise. Mutta mitä
muuta voisin tehdä kuin aina vain selitellä
ja selitellä? Mitä muuta voisin tehdä, vaikka
näkisinkin, että he päivä päivältä yhä vähem-
män kuuntelevat minua? Mitä sinä minun sijas-
sani tekisit?

— Eivätkö sinun poikasi, Lilia, ole sen Lauri
Kivekkään tovereita? Minä näin hänet syntymä-
päivillä Snellmanin luona aamulla. Hän oli
salissa muiden nuorten kanssa ja tahtoi pitää
puheen Snellmanille,kun oli ylioppilakten lähe-
tystön johtaja. Mutta boolilasi vapisi hänen
kädessään mielenliikutuksesta ja ääni värisi,
eikä puheesta tullut mitään. Silloin Snellman
kävi leikkisäksi. Mitä minä nyt herroille neuvoi-
sin? — sanoi hän ja otti käteensä paksun, puno-
tun voimisteluletkunsa, jolla rupesi lyömään
selkäänsä kummankin olan taakse. — Hyvät
herrat, tehkääpä tämmöistä joka aamu, kuritta-
kaa itseänne ankarasti! — Ja kuritusta se nuoru-

kainen olisi minunkin mielestäni tarvinnut, hän
näytti hyvin ylimieliseltä. Mutta kun Snellma-
nille siitä myöhemmin mainitsin, viittasi ukko
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kädellään ylöspäin, niinkuin olisi tahtonut sa-
noa: siitä miehestä voi tulla jotakin enempää
kuin muista. — Maltas, taisihan siellä olla aina-
kin toinen sinun pojistasi ylioppilaiden jou-
kossa. En minä mitään sano, voihan olla hyvä-
kin, että he Kivekästä seuraavat.

Vanhalla Heintziellä oli tapa mennä keskuste-
lusta toiseen ja välistä hän jätti jonkin asian
keskenkin, siirtyen toiseen.

— Mutta sinä unohdit sanoa minulle, Elise,
mitä tekisit minun sijassani?

— Tarkoitin vain, että oman uskon tahallinen
siirtäminen toiseen ihmiseen on luullakseni ko-
vin vaikea asia, ellei aivan mahdotonkin. Se ei
ole onnistunut paljon viisaammillekaan kuin
me olemme. Jokainenhan tahtoisi vain omiansa
pelastaa. Mutta kylvetyt siemenet lentävät
tuulen mukana eivätkä kysy kuka on vieras, kuka
omainen, ja vieras maa voi hyvin ottaa vastaan
ne siemenet, jotka ovat lentäneet lasten korvien
ohitse tai päitten ylitse.

— Mutta mitäminun siistäytyy tehdä?
— Voikohan toiseen ihmiseen saada vaiku-

tusta muulla tavalla kuin pääsemällä perille
hänen harrastuksistaan ja yhtymällä niihin, jos
niissä on jotakin hyvää? Ottaisit nyt selvän,
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mitä ne nuoret Kivekkäänsä kanssa oikeastaan
tahtovat. Enhän minäkään ole siitä oikein
selvillä, mutta luulen heidän kovasti vihas-
tuneen vanhoille fennomaaneille. Minulle on
kerrottu vanhojen tahtoneen tehdä jotakin
sovintoa ruotsalaisten liberaalien kanssa. Kat-
sopa tätä vihkosta. Siinä on otsakkeena:
»Dagbladspartiets program. Ombesörjt af
K.P.T.»

— Niin, niin, minä tiedän tuon uuden yhdis-
tyksen, — sanoi Elisabet elokkaasti, — molem-
mat poikani kuuluvat siihen.

— Tuo on vain vanha Snellmanin sanomaleh-
tiartikkeli, jolla hän oli musertanut liberaalisen
puolueen, mutta Kivekäs on tovereineen painat-
tanut sen uudestaan. Luulen, että se tällä het-
kellä ei olisi mitenkään soveltunut vanhoille
suomenmielisille ja että he ovat sen vuoksi
kovin kiukuissaan nuorille. Mutta Snellmanhan
tuntuu olevan nuorten puolella. — Kuka tietää,
mikä siitäKivekkäästä vielä tulee. Ehkä hänessä
on hyvinkin paljon hyvää ja jaloa. Ota selvä
siitä ja tule sitten minullekin kertomaan. Sinä
olet vielä nuori, sinä voit vielä käydä heidän
juhlissansa, sinä voit kutsua poikiesi tovereja
viettämään iltoja luoksesi kotiin, keskustella
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heidänkanssaan, kannattaa heissä kaikkea hyvää,
innostaa heitä vielä palavammin rakastamaan
tätä maata ja tätä kansaa.

Elisabet huomasi todella olevansa nyt vapaa
tätä kaikkea tekemään, sillä Aleksanderin oli
jääminen Balkanille vielä sodan jälkeenkin kar-
toitustöitään lopettamaan. Sitä hän vain ihmet-
teli, ettei hän ollut itse tullut semmoista ajatel-
leeksi. Olikohan siinä tuumassa jotakin epä-
suoraa Aleksanderia kohtaan? Hänen selkänsä
takana toimimista? Ei suinkaan. Miksi Alek-
sander tahtoisi, että hänen asiansa lepäisi täällä
kotona niin kauan kuin hän toimi vierailla
mailla? Eikö Aleksander itse ollut sitä mieltä,
että suomalaisilta puuttuu sivistystä? Mutta
miten maalaiset ylioppilaat, yksin jätettyinä,
voisivat sivistyä, jos sivistyneiden kodit olivat
heiltä suljettuina? Hän päätti heti kirjoittaa
tästä Aleksanderille.

Elise Heintzien neuvo oli Elisabetille suuri ja
odottamaton tapaus. Hän heräsi siihen aivan
kuin oman elämänsä ilmestykseen. Kauan epä-
tietoisena oltuaan hän nyt näki selvän tien edes-
sään. Eikö koko hänen elämänkohtalonsa ollut
tuonut häntä juuri tämän tehtävän eteen? Se
ei ollut mikään vain hänen omien poikiensa
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vuoksi keksitty juoni, vaan hän itse rakasti »tätä
maata ja tätä kansaa», niinkuin Elise oli sanonut.
Mutta tietysti tuli tehtävä vielä ihanammaksi
siitä, että se teki poikien harrastukset yhteisiksi
hänen harrastustensa kanssa. Tietysti heidän
harrastustensa omikseen tekeminen oli ainoa tie
heidän sydämiinsä! Kuinka oikeassa, kuinka
oikeassa se Elise olikaan!

Rouva Heintzieoli Elisabetia paljon vanhempi.
Oikeastaan olisi pitänyt sanoa tädiksi, mutta
hän oli itse vaatinut sanomaan Eliseksi ja sinut-
telemaan.

Muistan puolestani hänet hyvin. Heintzie
kävi usein Elisabetin luona ja me saimme jo
koulupoikina joskus kutsun hänen kotiinsa.
Mutta kävimmepä ylioppilainakin, intoilimme
siellä ja kerroimme kokoustemme päätöksistä,
joiden tarkoitus oli »sveesien» lähestyvä, lopul-
linen musertaminen. Täti Heintzie kuunteli
meitä säteilevin silmin. Hän oli innoissaan siitä,
että me olimme innoissamme. Ja me olimme
ylpeitä, että niinkin vanhat ihmiset meidän
kanssamme innostuivat. Tosin, olihan koko maa
meidän jalkojemme juuressa, miksi ei siis myös-
kin täti Heintzie!



232

Tuo sulotar Naemi Ingman, joka asui hänen
luonaan, harjoitteli siihen aikaan »Hugenotteja».

»Lemmen — lemmen tulta saisin,
jos vain — jos vain haluaisin». ..

Niin hän lauloi. Ja kun hän sitten, pehmeästi
aaltoileva vaalea tukka koholle pöyhennettynä,
paksut kulmakarvat tummina, kuningattaren ko-
meissa helyissä astui näyttämölle rakastuneen
ritarin eteen, kävi ihastuksen humaus läpi Ar-
kadian katsomon.

Täti Heintzie oli ulkomuodoltaan mitä miel-
lyttävin. Tosin en häntä silloin ymmärtänyt
ihailla, sillä milloin nuori vanhaa ihailee! Mutta
hänen ulkomuotonsa on tavattoman elävästi säi-
lynyt muistissani, niin että voin milloin tahansa
ottaa hänet esille ja katsella kuin mitäkin muoto-
kuvaa. Ja mitä kauemmin katson, sitä enemmän
ihailen:

Hänen kasvonsa näen punertavina halkeillei-
den pikkusuonten vuoksi. Kasvoissa on yhtai-
kaa sekä vanhuuden vertymystä että nuoruuden
punaa. Samoin hänen puhetavassaankin: kuuluu
vanhuuden hillitty, hiljainen äänenpaino, mutta
lauseiden sisällöstä kumpuaa nuoruuden hillitön
hehku. Hänen päänsä vähän tutisee, arvatenkin
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vanhuudesta. Hänen harmaanvivahteiset kulma-
karvansa ovat kasvaneet hyvin pitkiksi. Sekin
kaikki korkean vanhuuden merkkejä. Mutta
niiden alla silmät palavat vääjäämätöntä nuo-
ruutta, sisältäpäin tulevan tulen säihkyä. Ihana,
unohtumaton olento.



i5-

KATTI VIERAISSA — HIIRET
PÖYDÄLLÄ.

Sillä aikaa kun Aleksander Balkanin niemi-
maalla piirusteli sotakarttoja Venäjän valtakun-
nan laskuun ja sen vastaisten suurvallokusten
varalle, — sillä aikaa kun hänen upseeristonsa ja
sotamiehensä haikailematta availivat näkölinjoja
vieraiden vaarojen metsiin, siirtäen leiriänsä
ylängöltä ylängölle, — sill'aikaa kun hän itse,
sodan jo aikaa sitten päätyttyä, vielä vuosien
kuluessa viimeisteli töitään, — sill'aikaa Elisabet
jatkoi hänen asiaansa kaukana Suomessa, ollen
fennomaanina yksin ja omin päin.

Pian hän olikin, Elise Heintzien neuvoa nou-
dattaen, »päässyt poikiensa harrastusten perille».

Innokkaasti hän jokeskusteli heidän kanssaan.
Jo hän oli heidän kanssaan »radikaali», jo oli
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myöskin »k.p.t.»-läinen ja tiesi, että se merkitsi
»koko programmi toimeen», joka taas merkitsi,
että Suomessa älköön enää vallitko kaksi kieltä,
vaan »yksi mieli ja yksi kieli». Jo hän heidän
kanssaan »taisteli» moderaatteja vastaan. Jo hän
valvoi jännittyneenä myöhään yöhön, odotellen
heidän palaamistaan jostakin »ratkaisevasta» ko-
kouksesta, eikä heidän palattuansa alkanutkaan
pitkiä todistelujansa juomisen haitallisuudesta,
vaan uteliaana kuunteli heidän selostuksiansa
»päätöksistä» ja aamun valkenemiseen saakka
keskusteli vastaisesta menettelytavasta.

Jo hän myös oli mukana ompelemassa yli-
oppilaskunnalle lippua. Se oli syvän sinistä silk-
kiä, melkein samaa väriä, jossa Suomi oli alusta
asti kuvautunut Elisabetin mieleen. Sykkivin
sydämin ja innosta palavin mielin tähän kunnia-
tehtävään valitut äidit kokoontuivat lahjaansa
valmistamaan.

Erimielisyyttä syntyi rouvien kesken vain
siitä kirjoituksesta, joka oli lippuun ommeltava.
Ehdolla oli minkä mitäkin. Elisabetia miellytti
enimmän lauselma:»Sitä kuustakuuleminen, jon-
ka juurella asunto». Tämä ilmaisi hänen oman
syvimmän uskonsa. Hän ehdotti sitä.

Mutta nyt ilmestyi Kivekäs tovereineen. Hei-



236
dän ehdotuksensa oli: »Yksi mieli, yksi kieli».
Ja lipunompelijain mieli meni kahtia.

Kivekäs kävi henkilökohtaisesti Elisabetin
luona, häneen vaikuttamassa. En puolestani
voinut ymmärtää, kuinka yleensä saattoi olla
muuta mieltä kuin sitä, jota Lauri Kivekäs
edusti. Ei hän näyttänyt sitä itsekään voivan
oikein ymmärtää. Mitä miellyttävimmällä ta-
valla hymyillen (mikä ilmeni vain säteilystä ohi-
moilla eikä näkynyt huulilla) hän otti asian pu-
heeksi, niinkuin Elisabet ei olisi ikinä tahtonut-
kaan lippuun ommeltavaksi muuta kuin »yksi
mieli, yksi kieli». Hän ivasi avonaisesti »mode-
raatteja» ikäänkuin tuo toinen ehdotus olisi ollut
heidän tekemänsä ja siiskaikille oikeille ihmisille
vastenmielinen. Hän yltyi yltymistään, lause
lauseelta tehostaen kantaansa ja koettaen tem-
mata Elisabetin mukaansa. Täytyi todella ihme-
tellä, että tämä ei jo antautunut.

Elisabetin oli ylimalkaan sangen vaikeata olla
toista mieltä kuin se, jonka hän näki täydessä
innossa ja uskossa esittävän kantaansa. Hän
tuli kohta epätietoiseksi omastaan.

— No jaa, no jaa, — hän epämääräisesti vas-
taili Kivekkäälle, pyyhkiellen olemattomia mu-
ruja pöydältä.
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Kivekkään käydessä yhä varmemmaksi voi-

tostaan saattoi Elisabetin lähempi tuntija ereh-
tymättä nähdä, ettei hän lähimainkaan ollut
tyytyväinen omiin myönnytyksiinsä. Muussa
tapauksessa hän olisi jo aikaa sitten ollut innois-
saan hänkin, niinkuin oli ollut kaikesta, mistä
mekin Kivekkäinemme. Tämmöinen vastahan-
kaisuus oli ainakin minulle silloin kokonaan
käsittämätön. Oikein harmitti. Ja hävettiKivek-
käänkin edessä.

Mutta käsittämättä se silloin jäi ja selviää nyt
vasta vuosikymmenien kuluttua.

Elisabet oli kokonaan lakannut koskettele-
masta keskusteluissaan meidän kanssamme sem-

moisia asioita kuin että jumala on rakkaus. Hän
antoi meidän olla vaikka ateisteja, kunhan »rakas-
timme kansaa». Mutta vaikka hän Elise Heint-
zielle myönsikin, että »rakkaus kansaan» voi
nuorison suhteen olla riittävä, niin hän ilmeisesti
kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa sovitteli tuota

omaa ydinnäkemystänsä »jumala on rakkaus»
erinäisiin vastaantuleviin kysymyksiin, koskapa
hän saattoi muutamassa asiassa olla aivan jyr-
kästi omaa mieltä, kaikille ihanodottamatta, eikä
hän silloin ollut taivutettavissa, huolimatta
Kivekkään kaunopuheisuudesta, jopa Meurma-
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ninkin arvovallasta ja itsensä Koskisen lausun-
noista.

Ja niinpä nyt luulen, että hän tässä lippukysy-
myksessä vastusti Kivekkään ehdotusta, koska
se ei hänen mielestään ollut sopusoinnussa tämän
rakkauden kanssa, sillä lippu, edustaessaan yli-
oppilaskuntaa, oli Kehuessaan herättävä myös
vihan tunteita.

Kaikissa tapauksissa, lippuun ommeltiin sanat:
Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto.

Ja se oli Elisabetin ihmeellinen voitto voitta-
mattomasta Kivekkäästä!

Kiusallista! — ajattelin minä puolestani. —

Ja mikä siihen mammaan onkaan mennyt?
Tavallisesti hän ihan kärsii, jos täytyy olla
eri mieltä vähäpätöisimmänkin ihmisen kanssa,
ja nyt vastustaa itse Kivekästä! Tunsin oloni
peräti noloksi. Saattoihan Kivekäs nyt ajatella
meistä vaikka mitä, vaikka että olimme muutta-
neet mieltämme ja tulleet »moderaateiksi». Se
oli minulle aivan sietämätön ajatus. Olin koko-
naan tämän miehen lumoissa. Matkin hänen
eleitään puhujana, ja yksityisissäkin oloissa sii-
hen määrään, että kävin punssilasiinkin kiinni
ikäänkuin päältä päin, samalla ylimalkaisella
koko kämmenen kouraisulla kuin hänkin. »Mieli-
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piteeni» tietenkin riippuivat kokonaan siitä,
mitä osasin edeltäpäin arvata Kivekkään ajatte-
levan.

Sitä suurempi oli kummastukseni, kun hän ei
näyttänyt lainkaan pahastuvan tästä mielipitei-
den eroavaisuudesta. Päinvastoin tuli ikäänkuin
tutummaksi talossamme.

Elisabetin merkitys ylioppilaiden piireissä oli
nopeasti kasvamassa. Hänen harras, rajaton
suomenmielisyytensä, hänen innostuksensa ja
erittäinkin valmiutensakeskusteluihin veti hänen
kotiinsa joukoittain semmoista uutta, suomalaista
nousukasnuorisoa, joka, vaikka oli koulusivis-
tyksen saanut, kuitenkin tunsi pääkaupungissa
olonsa avuttomaksi. Sivistyneiden kotien ovet

pysyivät heiltä suljettuina. Sanotaan, että Lon-
toossa ja myöskin Pariisissa on muukalaisen
melkein mahdotonta saada perhetuttavuuksia
aito englantilaisissa tai ranskalaisissa kodeissa.
Vielä mahdottomampi oli suomalaisesta kou-
lusta tulleen maalaisylioppilaan hakeutua sivis-
tyneen perheen tuttavuuteen Helsingissä, ellei
hän taitanut käyttää ruotsia seurustelukielenä.
Ani harvassa suomenmielisessäkin perheessä pys-
tyttiin vaivatta suomea käyttämään. Kun tähän
tulee lisäksi hienostuneiden seurustelutapojen
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vaatimukset, voi ymmärtää, kuinka noloksi ja
avuttomaksi tämmöiset fennomanian ja suo-
malaisen sivistyksen ensi kukkaset olonsa tunsi-
vat, riennettyään uusista kouluistaan pääkaupun-
kiin, ylioppilaina näyttäytymään, ja sitten jää-
tyään yksikseen katuja mittelemään, mitään
vastaanottajia löytämättä.

Eipä siis ihme, että heitä keräytyi joukoittain
Elisabetin luo, jonka kodissa puhuttiin suomea
ainoana kielenä, — jonka sivistyneisyyttä arvos-
teltiin korkeimpien mittojen mukaan, — jonka
vieraanvaraisuudella ei ollut rajoja, — jonka
luona sai tuntea itsensä vapaaksi, — joka min-
käänlaista arvovaltansa tunnustamista vaatimatta
auliisti antautui keskusteluun kenen kanssa ta-
hansa, kunhan tämä vain oli — suomalainen.

Seuraavassa koetan esittää muutamia muita
hiiriä, jotka katin yhä poissa ollessa ilmestyivät
tämän suomalaisen kodin pöydille.



i6.

PEKKA HARTIKAINEN.

Olin tutustunut häneen Savo-karjalaisessa osa-
kunnassa. Hän oli saman vuoden ylioppilas,
aito savolainen, puhui leveätä Savon murretta.

Hänen kielensä tuskin olisi kääntynyt kirjakie-
lellä kysymään: mistä te olette, mutta oli
makeasti kotonaan kun sai sanoa: mistee työ
outta? Ei hän vahingossakaan puhunut muu-
ta kuin murrettansa. Kirjakieli hänen suus-
saan olisikin kuulunut korvia särkevältä tees-

kentelyltä.
Niin ujona, huomaamattomana ja ulkonaisesti

merkityksettömänä kuin tämä Savon salojen
Hartikainen liikkuikin hienostelevien helsinki-
läisylioppilaiden keskuudessa, niin äänissään ja
vapaana hän oli omien nuorten savolaistensa
parissa.
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Tapasin hänet usein »paremmalla puolella»,

niinkuin hän nimitti vanhan ylioppilastalon ra-

vintolaa, joka sijaitsi niissä huoneissa, mihin
Kansan Näyttämön yleisö nykyjään jättää pääl-
lys vaatteensa.

Siellä sai 60 pennillä »voileipäpöydän», jota
sai seisten syödä vaikkapa tuntikaupalla. Viinak-
set olivat tirrikkalasien ympäröimässä suuressa
karahvissa pöydällä, missä kukoisti kymmenit-
täin pikku lautasia koreasti kasviksilla somistel-
tuine silleineen, leikkeleineen, aladobeineen, mu-
nineen, mäteineen, moninaisine juustoineen.
Pöytään kuului myöskin yksi lämmin ruokalaji,
jonka sai viedä lautasella tarjoilupöytien ääreen
ja syödä istuvilta. Monet panivat kaikki voi-
leipänsä lautaselle jamenivät istumaan. He kasa-
sivat lautasensa kukkuralleen kaikkia pöydän
herkkuja ja lautasen tyhjettyä kävivät yhä jayhä
uudelleen täyttämässä. Sillä vasta toisella tun-

nilla alkoi se valjusilmä, pyylevä ruotsinmaalai-
nen ravintoloitsija Karlsson etuhuoneessa olevan
tiskinsä takaa varoittavasti muljautella voileipä-
pöytään päin, ryiskellä tai naputella etusormensa
kynnellä puuta vasten. Kerran oli muudan pa-
pinpoika kuitenkin syönyt niin kauan, että
Karlsson otti häneltä kokonaisen markan.
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Tämän pöydän ääressä Pekka Hartikainen
oppi ensimmäiset pöytätapansa, omien savolais-
tensa iloisessa seurassa.

Ensimmäisen kerran meillä ollessaan hän oli
vielä niin tietämätön, miten käsitellä kaikkia
illallispöydän herkkuja, että latoi pikku purkista
lautaselleen aimo annoksen sinappia, söi sitä ja
punastui.

— Pekka hoi, mikä sinua vaivaa?
Hän oli käynyt keitetyn kravun väriseksi ja

vesi tihkui hänen silmistään. Sanoi tuon »soosin»
näyttäneen kovin maukkaalta.

Me kielsimme jatkamasta syöntiä, mutta hän
vakuutti, ettei tuo nyt sentään ollut miestä
väkevämpää ja pistelikin pikku lusikalla pos-
keensa kaiken.

Pian hän tietenkin tottui Karlssonin voileipä-
pöydän salaisuuksiin, sen ruokaryyppyihin ja
hauskaan olutpuolikas-humalaan. Savolaispojat
huomasivat, että elämä pääkaupungissa tarjosi
suuriakin iloja, jos vain tavat tiesi ja osasi va-

pautta hyväkseen käyttää.
Ei aikaakaan, niin ujo Pekka — kaiketi sel-

laisessa nousuhiprakassa — oivalsi, että täällä
ylioppilastalon paremmalla puolella saattoi
kenenkään kieltämättä vaikkapa laulaakin. Hän
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avasi suunsa ja helähytti täydellä rintaää-
nellä:

On niitä Suomessa syntynyt
niitä suuria patruuneita,
mutta harvat on vanhaksi elänyt
noita tukkijunkkareita!

Salit kajahtelivat hyvästi. Toinen, kolmas,
neljäs, .. . seitsemäs värsy. Nuoret toverit
kaikista pöydistä kurkoktivat päätään laulajaa
kohden. Sekä sanat että nuotti oli kaikille tuttu.
Mutta että tuo salomaiden rekilaulu nyt kajah-
teli näissä upeissa saleissa ja korupylvästöissä,
se oli toki odottamatonta jokaiselle. Tukkiajat-
han ne kyllä olivat synnyttäneet Suomen suuret
rahapatruunat ja monen lauttamiehen elämän
lyhentäneet, luoneet uudet koulut, saattaneet
monen sivistykseen ja monen viinoihinkin upot-
taneet, mutta laulun kapinoiva tendenssi, johon
rekilaulaja tähtäsi, tuntui näissä saleissa melkein
samalta, kuin jos joku frakkiin ja valkoisiin han-
sikkaihinpukeutunut herrasmies olisi ilmestynyt
tänne sontainen tadikko kädessä.

Useat läksivät pois.
Useimmat kuitenkin jäivät.
Nauraen ja loppusäkeisiin yhtyen he asettui-

vat Pekan ympärille istumaan, tuolinselkä sylis-
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sään. Pekalle tilattiin kaulankastiketta, ja pian
syntyi remuava yhteisryyppäys. Pekka lauloi
lakkaamatta, hänessä kumpusi loppumattomien
rekilaulujen lähde, ja aineiden tilaukset yhä
uudistuivat.

Näin saivat alkunsa nuo sittemmin melkein
säännöllisiksi muodostuneet Pekan laulattamis-
illat, joina häntä yhteisesti syötettiin ja juotet-
tiin ja hän puolestaan ravitsi kuulijakuntaansa
mehevällä savolaisella huumorillaan.

Hänen laulujensa ja koko hänen henkensä
huumori oli tosin hyvin lähellä ivan rajaa. Se
ikäänkuin vasta haki ilmaisumuotoja ivallensa,
joka tuntui kohdistuvan juuri tuohon patruunain
varakkuuteen ja asioitsijain sivistykseen. Mi-
täpä muuta sivistystä Hartikainen olisi voinut
nähdäkään kuin äkkiä rikastuneiden pomojen
herraskaisuutta ja kaikenlaisten nousukkaiden
matkivaa keikailua?

Kun Pekka sitten tutustui Elisabetiin, oli tämä
tuttavuus hänelle melkein kuin ilmestys.

Tosin hän tuli ensin meillekin suupielessä hie-
noinen ivanhymy, ikäänkuin täältäkin etsien
jotakin pilanaihetta. Vai oliko tuo teennäinen
ylimielisyys hänen ainoa keinonsa, millä hän
saattoi voittaa maalaisen ujoutensa? Kaulan-



246
kastiketta saatuansa hän kohta suostui pyyn-
töömme ja ollenkaan ujostelematta alkoi leveästi
laulaa:

Niinkuin tähtii Otavassa
veljiä on Jukolassa,
seitsemän pulskeaa jallii

Nuotti oli kaiketi hänen omia sävellyksiänsä
ja on sittemmin tullut yleisesti tunnetuksi.
Kiven »Seitsemän veljestä» oli Pekan ainainen,
ainoa, milloinkaan tyrehtymätön taidenautinto-
jen lähde.

Hän oli ottamassa eleitä, jotka osoittivat val-
mistumista jatkamaan meilläkin niinkuin kon-
sanaan »paremmalla puolella». Mutta kun Eli-
sabet, mennen monen huomatumman ja seura-

elämään tottuneemman kutsuvieraan ohi valitsi
keskustelutoverikseen juuri Pekan, joka oli sitä
ehkä vähimmin odottanut, punastui Pekka eikä
saanut nolosti nauravasta suustaan hyvään ai-
kaan muita äänteitä kuin aiheettomia myönny-
tyksiä: joo, joo . . joo . . . Pekka oli äkkiä lan-
gennut samaan avuttomaan ujouteen, joka oli
häntä niin kauan pitänyt kahleissa ennenkuin
hän oli »paremmalla puolella» remahtanut jätkä-
laulujansa esittämään ja siten kohonnut luke-
mattomia muita toverejaan merkitsevammaksi.
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He istuivat vähän muista erillään, Elisabet soh-
vassa, Pekka nojatuolissa, jonka nojaa hän ei
tosin käyttänyt, vaan oli ujouttaan suorana kuin
tikku, kämmenet hermostuneesti värisivät. Taas
entisenä maalaispoikana, joka ei osannut sinap-
pia syödä. Taas hänen kellahtavan vaalea, maa-
laisesti lainehtiva tukkansa teki kiharakääntei-
tään korvan takaa ja luvattomasti päästi niska-
suortuvia kaulukselle. Taas hänen raskaat sil-
mäluomensa saivat silmän vain kapeaksi rako-
seksi, joka oli kaukana silmäkulmain alapuolel-
la. Taas sama ujous oman olemisensa johdosta
vaikutti ylähuulen mutkistumisen noloon hy-
myyn.

Mutta jopa hän kuuluu hiljaa vastailevan
Elisabetin kysymyksiin.

He puhuivat kaunokirjallisuudesta, ja Elisa-
bet kyseli, opittiinko koulussaruotsia niin hyvin,
että umpisuomalainen saattoi vapaasti lukea
ruotsalaista kirjallisuutta.

Hartikainen ei sanonut tuntevansa ruotsalaista
kirjallisuutta ollenkaan eikä voivansa lukea muu-
ta kuin mitä vähää oli suomeksi kirjoitettu ja
käännetty muista kielistä, kuten Waldemar Chur-
bergin romaanijaksoa, »Lokkiluotoa», Runeber-
giä, Topeliusta,
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Elisabet alkoi hänelle kertoa venäläisestä kir-

jallisuudesta, sen merkityksestä ja sen suurmie-
histä. Hän sanoi, että jos tätä kirjallisuutta ei
olisi ollut, niin ei olisi olemassa sivistystä Venä-
jällä. Kaikki mitä Venäjällä on valoa, tulevai-
suutta, sivistystä, vapaudenrakkautta, on tämän
kirjallisuuden luomaa. »En voisi ollenkaan aja-
tella Venäjää ilman sen kirjallisuutta.»

Elisabetin vaatimaton olento, koruton puku,
luonnollinen keskusteluun antautuvaisuus aivan
riippumatta henkilöstä, jonka kanssa hän puhui,
vaikutti, että Hartikaisenkin ujous alkoi hälvetä
ja hän yhä vapaammin otti osaa Elisabetin herät-
tämiin ajatuksiin.

Vihdoin heidän keskustelunsa vilkastui niin,
että se alkoi kerätä ympärilleen muitakin kuuli-
joita, jotka istuutuivat samaan piiriin.

Useat alkoivat kilvan vaihtaa ajatuksia emän-
nän kanssa, mutta Hartikainenpa ei enää anta-
nutkaan Elisabetia itseltään anastaa. Elisabet
oli ikäänkuin hänen yksin, ja Pekka innostui
yhä enemmän. Erittäinkin torjui hän vilkkaasti
Jussin anastamisyrityksiä, joka myöskin tuli
siihen ja kohta alkoi paremman seurustelu-
kykynsäkin avulla vetää Elisabetin huomiota
puoleensa.
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Elisabetin ihmettelyyn, etteivät nuoret vielä

osoittaneet oireita oman suomalaisenkirjallisuu-
den luomiseen, sanoi joku, että Suomella ei
oikeastaan ollut mitään todellista historiaa, niin-
kuin muilla kansoilla, ja että siinä muka oli syy,
miksi meillä ei voinut olla omaa kirjallisuutta-
kaan.

Tämä ajatus sai Elisabetin melkein kiivastu-
maan. Hänen mielestään historia ei ollut ollen-
kaan välttämätön taidekirjallisuudelle. Mahti-
pontisuuden tavoitteleminen ei ole taidetta, ja
se historia, joka kelpaa taiteelle, ei ole kirjoitet-
tua historiaa, vaan jokaisen omaa elämystä.

Jussi mainitsi jonkin kuuluisan historiallisen
romaanin, jonka hän oli lukenut ruotsiksi, mutta
Elisabet, joka oli lukenut sen venäjäksi, sanoi,
että tekijä oli vain siirtänyt omat elävät muistonsa
aikaan, jolloin hän ei vielä ollut syntynytkään,
ja että tuon romaanin ansio ei ollut sen historial-
lisuudessa, vaan noiden omien elämysten ete-
vässä siirtämisessä vieraaseen maailmaan. Eli-
sabetin mielestä historiallinen romaani oikeas-
taan oli historian väärennystä, myöskin sellainen
romaani kuin »Sota ja rauha», jossa ei ollut
muuta kuin Tolstoin naamioituja tätejä, setiä,
mummoja, perheystäviä, heidän rakastettu jaan,
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lapsiaan ja lasten lapsia — melkeinkaikki henki-
löitä, jotka olivat kirjailijan omien muistojen
sisällyksenä ja joita Napoleonin aikoina ei vielä
ollut olemassakaan. Jos Napoleonin olisi pitänyt
riehua jossakin maassa ja luoda sille historiaa,
ennenkuin tässä maassa kirjallisuus voisi syntyä,
niin ei todella Suomella olisi paljon toivoa. Mutta
onneksi historialla ei ole mitään tekemistä tai-
teen kanssa. Eikö suomalaisilla ihmisillä ole
omia elämyksiä, omaa lapsuutta, omia muistoja
vanhasta kodista, isoisistä, isoäideistä, heidän
merkillisistä tavoistaan ja ihmeellisistä luon-
teistaan, heidän »ajastaan»? Sehän on kyllä
sekin historiaa, mutta historiaa, joka kelpaa
taiteelle, se on elettyä historiaa. Jokainen tun-
tee, että jokin osa hänen elämästään, hänen enti-
syytensä muistoineen ja tunnelmineen, on aut-
tamattomasti vaipumassa ikuiseen unhotukseen.
Saako se tapahtua? Voiko kadottaa mitään kal-
liimpaa? Ja kuitenkin, taide on ainoa, joka voi
unhottuvasta elämästä jotakin pelastaa.

Elisabet ei tosin puhunut milloinkaan näin
pitkään ja yksin. Hänen voimansa oli vilkkaassa
vuoropuhelussa ja aivan huomaamattomasti hän
sai keskusteluissa kuulijat kiehdotuiksi omaan
ajatukseensa, usein niinkin, että he itse tulivat
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sen pukeneeksi sanoihin ja lausuneeksi julki,
jopa luullen sen itse keksineensä. Mutta juuri
tämä keskustelun yhteisyys se saikin kuulijat
intoihinsa.

Pitääkseen lempipoikaansa, Pekka Hartikaista,
myöskin vireillä ja estääkseen hänet vajoamasta
takaisin ujouteensa, kun muut olivat ottaneet

kaikki puheenvuorot, Elisabet sanoi lopuksi:
— No, herra Hartikainen, sanokaa nyt, eikö

teillä ole omista elämyksistänne mitään pelastet-
tavaa?

Pekka joutui todella hämillensä. Hän ei var-

maan ollut milloinkaan kuvitellut, että kauno-
kirjallisuus olisi muuta kuin tekijän keksimiä
iloisia tai surullisia juttuja, jotka koettivat herät-
tää lukijan uteliaisuutta erittäinkin viemällä
hänet kuninkaiden ja ylhäisten loistosaleihin.

— Liekö noista minun elämyksistäni mihin-
kään, semmoisia ovat vain maalaisen kansan
tyhmyyksiä jarepostuksia, — sanoi Hartikainen
harvaan ja poisvetäytyvästi. Elisabet koetti
vieläkin tavoittaa hänet:

— Jokaisella on oma maailmansa, ja jokainen
tietää, että se on yhtä arvokas kuin mikä muu

tahansa. Olette varmasti taiteilija. Olen kuullut
teidän laulavan ja tuntenut, että te osaatte elää
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tunnelmissa. Älkää vain pitäkö omaa maail-
maanne vähäisenä. Kaikki on suurta, mikä on
elettyä.

Sitten rupesivat taas muut puhumaan ja Pekka
joutui päiväjärjestyksestä. Mutta arvattavasti
oli näillä keskusteluilla mitä syvin vaikutus
häneen. Ajatus, että taide ei ollut pelkkää leikkiä
tai mielivaltaista keksintöä, vaan oman elämän
totuutta, oli hänelle jotakin sanomattoman uutta
ja näytti jollakin tavoin järkyttävän hänen olen-
toansa. Hän taisi olla kovin kiintynyt Elisa-
betiin ja kävi meillä joka viikko määräpäivä-
nämme. Ehkä hän oli oikeastaan ensi kerran
joutunut tosi sivistyneen ihmisen tuttavuuteen,
joka osasi hänen kieltään ja rakasti sitä. Ja koko
hänen entinenkäsityksensä sivistyneistä ja hänen
ivallinen suhtautumisensa heihin oli saanut
kovan kolauksen. Hän tuli vilpittömän uskolli-
seksi kotimme ystäväksi. Mutta illanvietoissa
Elisabetin luona hän nyttemmin istui enimmäk-
seen mitään puhumatta, totisena, ja entinen
pilailu oli kokonaan poissa. Arvatenkaan hän ei
löytänyt sanoja, joilla ilmaista uusia ajatuksia,
sanat olivat ikäänkuin muuta maailmaa varten
olemassa. Ja ehkä hänessä heräsi jotakin katke-
ruutta niitä sukkelampia ja kirjakielen käyttöön
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tottuneempia vieraita kohtaan, jotka mitään
ujoutta tuntematta niin helposti ja kevyesti
osasivat keskustella Elisabetin kanssa.

»Paremman puolen» toverit eivät tietenkään
luopuneet Pekastansa. He eivät ottaneet kuule-
viin korviinsakaan hänen estelyltään ja laimen-
tunutta laulamishaluaan. Ja kun hän sitten,
tarpeeksi juotettuna, vihdoin remahti renkutuk-
siinsa, oli riemu jälleen ylimmillään. Kenkään
ei huomannut Pekassa sitäkatkeruuden jakylläs-
tymisen sävyä, joka oli tullut lisää. Hän ei enää
välittänyt laulajanmenestyksestään ja lauloi vain
juomingin vuoksi. Mutta siellä, minne hänen
mielensä paloi ennen tuntemattomin kaipauksin,
siellä hän oli äänetön, ujo, merkityksetön, löy-
tämättä enää mitään mahdollisuuksia päästä
päteväksi muiden, sivistyneistä kodeista lähte-
neiden rinnalla.

Semmoinen oli tämän hienon, runollisen maa-
laispojan ensimmäinen kohtaus korkeimman si-
vistyksen kanssa, jokaniin odottamatta oli tullut
häntä vastaan suomenkielin ja suomenmielin.

Hän otti avuttomuutensa kovin pahakseen.
Jokin omituinen, näköjään aiheeton alakuloisuus
painoi häntä. Se houkutteli häntä yhä hartaam-
paan juopotteluun, joka noina isänmaallisen
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innostuksen aikoina oli ylioppilasnuorison kes-
kuudessa kylläkin kukoistuksessaan.

Mutta siinäkin ottivat herraspojat voiton
maalaisista kansanlapsista. Nämä, ensimmäisen
sukupolven juomareina, eivät enimmäkseen kes-
täneet juoppouden tuomaa henkisten ja ruumiil-
listen voimain rääkkäystä, vaan joukoittain sor-
tuivat eli menivät »deekikselle» — niinkuin heistä
sanottiin. Edelliset taas, hyvän viran saatuansa
ja varakkaiden omaisten järjestettyä velka-asiat,
tavallisesti kohottautuivat entisilleen.

Mitä erikoisesti Pekka Hartikaiseen tulee, niin
hänkin lopulta sortui. Omaamatta ketään, joka
olisi hänen raha-asioitaan järjestänyt, hän eleli
vuosikausia »vippauksen» varassa. Kaikki luvut
jäivät, lopulta hän ei ollut muuta kuin remuavan
piirin huvilaulaja. Epätoivoista temmellystä
viinanhuumauksen ja lankeavien vekselien vä-
lillä, sellaista oli hänen elämänsä.

Kuului hän lopulta sentään tehneen suuren
»parannuksenkin». Mutta siitäkö raha-asiat pa-
ranivat!

Oli kovasti puuhannut nimeä vekselinuudis-
tukseen. Hän oli silloin uudelleen alkanut lukea
ja asui maalla. Saatuaan vekselinsä vihdoin
kuntoon hän huomasi ajan olevan niin täpärällä,
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ettei auttanut muu kuin lähteä suinpäin juokse-
maan kaupunkiin.

Hänen sen matkan juostuansa — sitä oli kai
vähän toista peninkulmaa — hänessä jokin rä-
vähti. Hän sairastui keuhkokuumeeseen ja siihen
kuoli.

Jo kauan ennen tätä tapausta hän oli eristäy-
tynyt pois Elisabetin kodista, ehkä arvellen
maineensa käyneen jo liian huonoksi, että olisi
sinne uskaltautunut. Monet muut olivat astu-
neet hänen sijaansa, ja tovereitamme, sekä
herras- että maalaisylioppilaita, kävi edelleen
usein luonamme, Elisabetin yhä ottaessa vilk-
kaasti osaa väittelyihimme ja arvosteluihimme.

Kuitenkin oli, Pekan vetäydyttyä pois, Eli-
sabetin lempiaines, umpisuomalaiset kansan-
lapset, heikommalla puolella, jopa lopulta hänen
suureksi surukseen kokonaan hupenivat hänen
ympäriltään, hänen voimatta käsittää syytä.
Mutta syy ei ollut muu kuin että heidän joukos-
saan ei ollut ainoatakaan, joka olisi Pekankaan
verran voittanut ujouttansa jaedes laulaen toteut-
tanut omaa maailmaansa. Näin he joutuivat
alakynteen. Vaitioleminen seurassa on sama kuin
siitä luopuminen. Ja he luopuivat.
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Etualalle tulivat sivistyneistä ruotsalaistu-

neista tai puoliruotsalaisista kodeista lähteneet,
suomalaisen koulun käyneet ja näin takaisin
suomalaistuneet pojat, joiden seurustelutaidosta
ei tosin mitään puuttunut, mutta joista useita
houkutteli Elisabetin kotiin — täytyy sanoa —

osaksi jo uusi vetovoima, hänen kolme tytär-
tänsä.

Se samainen Jussi oli pian hänen ainoa puh-
taasti kirjallinen uskottunsa. Jussi oli ymmärtä-
nyt anastaa Elisabetin kokonaan.

Tämä Jussi oli lisalmenkappalaisen (myöhem-
min rovastin) poika, Johannes Brofeldt, sittem-
min Juhani Aho.



J7-

JUHANI AHO.

Hän oli nuorena solakkavartaloinen ja sen
vuoksi teki pitemmän vaikutuksen kuin sitten
vanhempana. Käveli suorana ja reippaasti,
katseli ympärilleen niinkuin se, joka on omissa
ajatuksissaan ja niihin kohdistaa kaiken minkä
näkee. Hän oli hienokäytöksinen, puhe oli
hillittyä ja hiljaista, niinkuin ainakin vanhan
sivistyksen perineellä. Kehittyneet silmäluomet
räpyttelivät mielevästi, ehkä vähän spasmisesti,
ikäänkuin hän olisi aina ajanut silmistään jotakin
epämukavuudentunnetta. Sitä samaa hän tun-
tui ajavan pois erikoisilla hänelle ominaisilla
ääntelyillä, jotka tulivat jostakin kurkkutorven
päästä ja esiintyivät erittäinkin milloin hän oli
aiheessa sanoa jotakin tähdellistä.

Hän oli tavattoman herkkä vaikutelmille ja
virittyi heti siihen tunnelmaan, minkä toinen
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hänessä herätti. Oikein näkyi hänen päähänsä,
hänen silmiensä loisteesta, hänen ripeästä pys-
tyyn-kohoamisestaan, kuinka tuo tunnelma meni
häneen, tunnelma taikka uusi aate, mikä keskus-
telussa oli irtonaisena liekkinä lehahtanut hänen
editsensä. Niitä harvinaisia ihmisiä, jotka eivät
milloinkaan innostu yksin ja itsekseen, mutta

sitä palavammin toisen sanoista ja toisen kanssa,
— niitä ihmisiä hän oli.

Semmoiselle ihmiselle on tietenkin toveri,
ystävä, hengenheimolainen kaikki kaikessa, ja
niitä hän hakee niinkuin oikeata omaa elämäänsä.

En luule hänen löytäneen kotoansa, Vieremän
pappilasta, virikettä sille luonnon ja luonnon-
ihmisen rakkaudelle, joka sittemmin oli kaikkien
hänen taidenäkemystensä sisältönä. Hengelliset
ihmiset (hänen isänsä oli pappi ja äitinsä herän-
näisiä) eivät ylimalkaan käännä liikaa huomiota
tämän ajallisen maailman luontoon. lankaikki-
suutta ja hurskasten seuraa hakiessaan heistä
tuntuu kiintymys jumalattomaan luonnonihmi-
seen melkeinpä synnilliseltä ja luonnontunnel-
main ihailukatoavaisuuden ihannoimiselta, maal-
lisuudelta.

Mutta kohtalo vei hänet Elisabetin läheiseen
tuttavuuteen. »Silloin minut löydettiin ja minä
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löysin itseni», kirjoitti hän myöhemmin tästä
tuttavuudesta.

Sitä sanaa voi todellakin käyttää Elisabetista,
että hän löysi Jussin, löysi Suomesta suomalaisen
henkilön, joka kokonaan sopeutui hänen hen-
keensä ja erittäinkin hänen taidekäskykseensä,
mikä oli totuuden palvominen tunnemaailmassa.

Elisabet oli alusta asti tuntenut ja aikaa
myöten yhä selvemmin nähnyt, että tärkein,
mikä Suomen sivistykseltä puuttui, oli kehitty-
neempi taideaisti, joka hänen mielestään oli
varsinaisen sivistyksen oleellisin tunnusmerkki.
Tästä saavat selityksensä hänen innokkaat kes-
kustelunsa erittäinkin juuri umpisuomalaisten
toveriemme kanssa taiteen tärkeydestä ja luon-
teesta. Mutta kun hän vihdoin löysi Jussin, sai
hänen vaikutuksensa paljon suuremman tehok-
kuuden kuin mitkään keskustelut: Jussi omisti
hänen taidekäskyksensä, ja niin heräsivät uudet,
hedelmälliset taidenäkemykset. Jussi oli »löy-
tänyt itsensä».

Jussin ensimmäinen novelli »Siihen aikaan
kun isä lampun osti» sisältää Elisabetin taide-
käsityksen pääpiirteet: se on omaa elämystä,
se on »fcmkertomus», se pelastaa kokonaisen
eletyn aikakauden ikiunhoon vaipumasta. Julius
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Krohn antoi tälle novellille hyvin suuren ar-
von. (Hän oli savokarjalaisen osakunnan ku-
raattorina ja toimi kilpakirjoitusten palkinto-
tuomarina.)

Aleksanderilla oli Rantala niminen kesähuvila
Päijänteen ja Vesijärven välisen kanavan var-
rella. Korkeiden patosulkujen avulla höyry-
laivat ja muut alukset laskettiin- Vesijärven ta-
solta Päijänteen tasolle, josta ne menivät Heino-
laan ja Jyväskylään. Siinä huvilassa Juhani
Aho vietti luonamme monta kesää.

Kanavan päällikkönä oli lappalaissyntyinen
Aslak Laiti, eräs noita harvojapitemmälle koulu-
tettuja lappalaisia. Hän oli yhteinen suuri ystä-
vämme. Elisabetiin Laiti oli lujasti kiintynyt
samasta syystä kuin niin monet muut: koska
ei tässä tuttavuudessa tuntenut vähääkään sivis-
tyksen ylemmyydestä johtuvaa oman arvon yli-
arvioimista, vaan alituista valmiutta sydämelli-
seen keskusteluun. Laiti nauroi kiitollisuudesta
ja pyyhki alituiseen silmiänsä, jotka tihkuivat
kyyneleitä. Hänen puheessaan oli paljon lappa-
laisia, suomenkieleenkuulumattomia äännähdyk-
siä, ja lappalaisia jäännöksiä oli erittäinkin hänen
syöntitavassaan: hän saattoi ottaa suureen suu-
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hunsa kokonaisen hauenpään ja vähän aikaa
mutusteltua alkoi suusta tippua kalan lukemat-
tomia pääluita, puhtaina ja siroina, sormien ker-
taakaan avuksi tulematta. Työn tehtyään ja
tyhjää suutansa mauskuttaen Laiti voitokkaana
katseli miehestä mieheen, vaikutusta urkkien.
Mutta yhtä täydellistä selvää hän ei saanut
kaikista niistä tiedoista ja muistipykälistä, lu-
vuista ja laskuista, joita hänen oli ollut sivis-
tyksen nimessä päähänsä ahtaminen. Usein hän
tuntui peräti hermostuneelta. Kuukautisia kana-
vamaksujen tilityksiä hän piti maailman kaik-
kein vaikeimpana ja arkaluontoisimpana tehtä-
vänä. Niinä päivinä hän ikäänkuin puheli itsek-
seen, oli ajatuksiinsa vaipuneena eikä nähnyt
ketään edessään eikä sivuilla. Vihdoin alkoivat
nuo uudistuvat hermostumistilat mennä niin
pitkälle, että hänen täytyi itsensäkin huolestua.
Osaksi kaiketi lääkärien kehoituksesta hän rauhaa
etsien meni naimisiin hiljaisen suomalaisen
neidin kanssa. Kerran —se tapahtui meidän jo
muutettua pois Vääksyn kanavalta — vaimo täm-
möisen kriitillisen hermotilan aikana, jolloin
Laiti kuvitteli juuri valmistuneiden kuukaus-
tilien olevan aivan sekaisin, pyysi häntä virkis-
tyskävelylle. Suurten vaikeuksien ja monien
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estelyiden jälkeen Laiti vihdoin suostui. He
menivät yhdessä.

— Odotapas, — sanoi Laiti heidän jonkin
matkaa kuljettuaan, — minun täytyykin pistäy-
tyä vielä kotona, odota tässä.

Vaimo jäi odottamaan. Mutta kun miestä
ei alkanut kuulua, meni vaimo katsomaan ja
näki hänen lopettaneen päivänsä.

Taaskin elävä esimerkki ensi polven voimatto-
muudesta sivistystä vastaan!

Huvilan kohdalta aleni niittyinen rinne mut-
kikkaalle joelle, joka, tervaleppien kumartuessa
kummaltakin puolen sen ylitse tiheäksi lehvä-
katokseksi, vuolaasti virtasi vihreässä varjossa.
Kaksi Aleksanderin Karjalasta asti hankkimaa,
valkoiseksi maalattua venettä lipui vedessä,
pieneen rantalaituriin sidottuina, ja niiden val-
koisuus vilahteli vehreyden keskeltä. Kauem-
pana, kylän keskellä, virta tuli ulos leppä-
katoksestaan ja eteni myllyille, hajoten tekouo-
miin ja pärskyen patojen ylitse jonkinlaisena
koskena, kunnes jälleen tyyntyen jätti kylän ja
jälleen metsikköihinkadoten saavuttiPäijänteen.

Etelän puolelta huuhtelivat syvän ja kirkas-
vetisen Vesijärven aallot ensin meidän huvi-
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retkiemme ainaista paikkaa, kivikkorantaista,
havumetsäistä saarta, josta näkyi huvilan etelä-
ranta »punaisine mökkeineen», sitten, yhä suure-
ten laineet vyöryivät kanavan suuta kohden ja
kuohuisina paiskautuivat hietikolle. Tämä tuuli-
nen tunnelma vallitsi silloinkin, kun me tulimme
kanavalle ensimmäistä kesäämme siellä viettä-
mään. Juhani Aho oli mukanamme.

Samana kesänä oli Kasperin ja minun kuiten-
kin oltava kaartin pataljoonan mukana Krasnoje
Selon leirillä asevelvollisuuttamme lopettamassa.
Aleksander taas, vaikka jo kerran sotaretkeltään
kotiutuneena, oli lähtenyt jälleen matkoille, tällä
kertaa Englantiin topografisten koneiden uusin-
noksia tutkimaan. Näin ollen Elisabet olisi jää-
nyt yksin perheen nuorempien jäsenten kanssa.
Hän kaipasi meitä kovasti ja Jussin kesävierailu
oli hänelle siis suurena apuna ja lohdutuksena.

Kesän lopulla leiriltä palattuamme Jussi oli
meidän suhteemme enemmän kuin koskaan
veljen asemassa, hän oli aivan kotiutunut luok-
semme. Mutta jos sanoisi, että hän siis Elisa-
betin suhteen oli oman pojan asemassa, niin
sanoisi liian vähän. Sillä kun omat pojat lapsuu-
destaan asti ovat tottuneet pitämään äitiänsä
arvovaltaisena ennen kaikkea muuta semmoisissa
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asioissa kuin puhtaiden alusvaatteiden jakelussa,
nappien ompelemisessa, sukkien ja vaaterepey-
mien paikkaamisessa, niin Jussi oli Elisabetin
kasvatti yksistään henkisellä alalla, taiteen ja
aatteellisuudenkysymyksissä. Ei kukaan meistä
kuunnellut Elisabetia semmoisessa uskossa ja
hartaudessa kuin Jussi. Elisabetin aatteet ja
ajatukset eivät olleet meille niin uusia kuin hä-
nelle, joka tuli lisalmen pappilasta.

Mitään vaivoja säästämättä Elisabet selosteli
hänelle parhaimpien venäläisten kirjailijain teok-
sia, erittäin tarkkaan suomentaen hänelleTurgen-
jevin »Metsästäjän muistelmia». Nämä tunnel-
makylläiset kuvaukset tekivät Juhani Ahoon
syvän, lähtemättömän vaikutuksen. Hän alkoi
itsekin kirjoittaa »tunnelmia», jotka hän sitten
toi Elisabetin luettavaksi ja arvosteltavaksi.

Elisabetin ankarin vaatimus oli, että kuvatun
tunnelman täytyi olla todella eletty, totta. Sen
vuoksi hän, kun oli kysymys pelkästä harjoitte-
lusta, käski menetellä näin: jos jokin hetki
herättää tunnelman, niin se on kuvattava yksis-
tään vain niitä apuneuvoja käyttäen, joita tämä
hetki todellisuudessa tarjoaa. Ei saa ruveta omin
päin runoilemaan ja tekemään lisäyksiä, joiden
tarkoitus on muka tehostaa tunnelmaa. Mutta
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jos tunnelma on tunnettuna ollut voimakkaampi
kuin mitä se kirjoitettuna vaikuttaa, niin syynä
on vain se, ettei kirjoittaja ole jaksanut tunkeu-
tua kyllin syvälle hetken todellisuuteen, jonka
vuoksi hän on koettanut kuvaustansa täydentää
valheella.

Muistan Jussin kerran sangen tyytyväisenä
ja hyvissä menestymisen toiveissa tuoneen Eli-
sabetin arvosteltavaksi vereksen, tunnelmallisen
luonnonkuvauksen. Hän oli kauan harhaillut
mustikkametsässä ja sitten kirjoittaa rapistellut
huoneessaan huvilan yläkerrassa. Kuvattuna
oli muistaakseni ensimmäinen syksyyn vivahtava
kesäpäivä.

Elisabet kuunteli tarkkaavin antaumuksin su-
juvasti kirjoitettua, runollista sepustusta, kehaisi
sitä tapansa mukaan joka puolelta ja sanoi sit-
ten:

— Kaikki olisi hyvin, mutta sano minulle,
Jussi, lensivätkö nuo kaksi varista todellakin
seudun yli?

Jussi meni hämilleen. Vähän puhkittuansa ja
päristeltyään hän tunnusti:

— Eivät.
— No näetkös nyt — sanoi Elisabet, — minä

tunsin selvästi, että variksien ilmestyminen oli
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vain tunnelman tahallista tehostamista, ja mi-
nulle ne sitä heikensivät.

Mieli karvaana Jussi pyyhki variksensa pois.
Luullakseni hänen oli vaikea täydelleen toteut-

taa näitäElisabetin ankaria taiteellisen »totuuden
vaatimuksia». Hänen myöhäisemmissä lastuis-
saan kyllä tapaa kohtia, jotka tuntuvat semmoi-
silta »tehostuksilta». Lieneekö suurempaa kiu-
sausta kirjailijalle kuin kauniin sanan tai hyvän
alliteraation vuoksi poiketa totuudesta? Mutta
hän ymmärsi täydellisesti mitä Elisabet vaati-
muksillaan tarkoitti. Ja luulen myöskin, että

Juhani Ahon tunnelmalastut, jotka mielestäni
edustavat kirjallisuutemme hienointa ja aidointa
taidetta, eivät olisi sitä mitä ne ovat, ellei hän
olisi alati ainakin pyrkinyt Elisabetin neuvoja
noudattamaan. Eiväthän ne tarkoittaneet suin-
kaan sitä että kirjoittaa olisi saanut vain siitä,
mitä silmä näki tai korva kuuli, vaan ne tarkoit-
tivat, että taiteilijan oli pysyttävä uskollisena
sille sisälliselle näkemykselle, tuntemukselle,
tunnelmalle, jonka hän oli saanut. Kaikki,
minkä hän teosta luodessaan jätti omin valloin
näkemyksestään pois, vaikutti puutteelta, ja
kaikki minkä hän omin valloin siihen lisäsi,
vaikutti valheelta.
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Tämä Elisabetin ankara totuuden vaatimus

muistuttaa paljon Clodtien yleistä taiteilija-
luonnetta. Se on erityisesti ominainen sekä
hänen sedälleen kuvanveistäjä Pjotr Karlo-
vitsille että veljelleen maalaaja Mihail Konstan-
tinovitsille (Missalle). Myöskin Elisabetin pojan
Eerikin (Eeron) taiteessa on tuo uskollisuus
sisäiselle näkemykselle eli taiteellisen totuuden
etsiminen ehkä yleisin ja luonteenomaisin piirre.
Taiteessa valehteleminen oli hänellekin mahdot-
tomuus.

Mutta minulle läheisistä henkilöistä oli Kas-
per kuitenkin se, joka perheessämme räikeim-
min kannatti tätä Clodteille ominaista totuuden
vaatimusta taiteessa. Hän tosin harjoitti vähän
itsekin maalausta (ja on jonkin verran aina sitä
harjoittanut), mutta etupäässä hän esiintyi kes-
kuudessamme ankarana taiteenarvostelijana, jo-
hon Juhani Ahollakin oli ehdoton luottamus.

Kirjallisuudessa Kasperilla oli epäluulo ja
epäluottamus »fantasiaa» kohtaan. Ei niin, että
hän olisi pitänyt aito taiteellisia näkemyksiä
puhtaan fantasian alalla mahdottomina, vaan
hän sanoi, ettei mikään ala tarjoa kirjailijalle niin
aulista ja tarkistamatonta valehtelemisen tilai-
suutta kuin fantasian. Jussi oli Kasperin ohjissa
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melkein vielä kireämmällä kuin Elisabetin. Sit-
tenkin hänellä oli Kasperin arvosteluun sellai-
nen vetovoima ja luottamus, ettei hän julkais-
sut mitään siihen alistumatta, jopa usein kir-
joitti innostuneena uudestaan sepustuksiansa
tai hautasi ne laatikkoihinsa kypsymään, jos
Kasper oli hylännyt. Siten on esimerkiksi
»Rautatie» syntynyt Kasperin arvostelun alai-
sena melkein lause lauseelta. He asuivat silloin
molemmat lisalmenpappilan yliskamarissa, Kas-
per tutki Ibseniä, Jussi kirjoitti novelliansa ja
sai pian tavaksi lukea hänelle kohta kohdalta,
kun oli kirjoittanut vähänkin matkaa eteen-
päin.

Mutta vielä sittenkin, kun elämä jo oli ek-
syttänyt Juhani Ahon pois Elisabetin ja Kaspe-
rin jokapäiväisestä yhteydestä, — kun uudet
vaikuttimet alkoivat saada hänen kirjallisuudes-
saan sijaa ja suurromaanien kirjoittaminen tuli
hänen mielihalukseen, hän aina ilmestyi heidän
arvosteluansa kuulemaan, nyt tosin usein vasta
sitten kun teos jo oli julkaistu. Ehkä arvosteli-
jain lahjomattomuus häntä vähän peloktikin,
kun oli suurteoksista kysymys. Mutta sellaisista
teoksista kuin »Panusta» ja »Erakosta» ei Eli-
sabet — ehkä aavistaen tätä arkuutta — enää
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antautunutkaan ydinajatustaan lausumaan, vaan
tyytyi ylimalkaiseen kehumiseen ja eteenpäin
innostamiseen.

Sitä kirpeämmäksi ja vihaisemmaksi kävi
arvostelussaan Kasper.

Kerran Juhani Aho oli saanut kuulla, että
Kasper piti hänen viimeistä teostaan »Muistatko»
suurena alaspäinmenona.

Kiihtyneenä Aho meni hänen luokseen ja
kysyi oliko se totta.

(Vanhuutensa päivinä Elisabet ja Kasper
asuivat yhdessä, Helsingissä.)

— On se totta, — sanoi Kasper, — ja minä
olen vain odottanut tilaisuutta milloin saan sanoa
sen sinulle itsellesi.

— Mitä sinulla siis on teostani vastaan?
— Sehän on vain löyhää fantasiaa alusta lop-

puun koko teos!
— Fantasiaa! Entä sitten! Miksi ei semmois-

takin saisikirjoittaa, kun yleisö kerran semmoista
tahtoo, — sanoi Jussi hiukan avuttomasti sam-
maltaen.

— Siksi, että se ei ole totta. Vain siksi! —

vastasi Kasper vihaisesti, antaumatta sen enem-
piin selityksiin.

Ja minä luulen, että tämmöiset »epätunnelmat»
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olivat yhä useammin uudistuneet heidän lujan
ystävyytensä loppupuolella.

Surullisena Elisabet tällöin istui pyöreän pöy-
tänsä ääressä, olemattomia muruja sen pinnalta
pyyhkien.

Tilannetta keventääkseen Jussi nousi katsele-
maan niitä lukemattomia maalaiisharj oitelmiä,
joillaElisabetoli huoneensaseinätkoristanut. Har-
joitelmistaolivat useimmat Kasperin maalaamat.

— Nuo punaiset mökit tuossa, eivätkö ne ole
niitä kanavan mökkejä? —kysyi Jussi ja ilah-
tui suuresti, kun kuuli, että ne olivat juuri nii-
tä kaukaisten muistojen mökkejä.

Omasta puolestani minun täytyy tunnustaa,
että olin noina kanavan päivinä ja monena vuo-
tena jälkeenkin päin mustasukkaisena äidille
tuon hänen kiintymyksensä johdosta Juhani
Ahon kirjalliseen toimintaan. Minusta tuntui,
että hän paljon todellisemmalla harrastuksella
käsitteli Jussin sepustuksia kuin minun (sillä
minäkin kirjoittelin kertomuksia ja »tunnelmia»)
Minunkirjoitelmistani hän koetti olla innoissaan,
mutta Jussin kirjoitelmista oli. Asianlaita taisi
ollaniin, että minäkirjoittelin vainkoska muutkin
kirjoittelivat, kilpaillakseni Jussin kanssa tai-
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dossa. En siihen aikaan vielä ymmärtänyt
perimmäistä syytä Elisabetin Jussi-innostuk-
seen. Onhan kuvanveistäjäkin innoissaan, kun
hän huomaa sisäisen näkemyksensä vähitellen
saavan silmin havaittavan, aineeseen kiinnitetyn
muodon. Eikö vielä suuremmalla syyllä voisi
olla innoissaan se, joka elävässä ihmisessä näkee
herättävänsä herkimmän taidekäskyksensä, erit-
täinkin kun kysymyksessä oli suomalainen karu,
taideaistinsa puolesta vielä kovin alkuperäinen
yleisö? Juhani Ahossa täydentyi Elisabetin
rakkaus Suomeen ja suomalaisuuteen.

Toukokuun 27 päivänä v. 1919, siis noin
10 vuotta sitten, Juhani Aho kirjoitti Elisa-
betille näin kuuluvan viimeisen kirjeensä:

Jämsä laivassa, Päijänteellä 27. 5. 19.
Rakas Täti! Siitä on niin kauan, kun olen

nämä sanat kirjoittanut, mutta minun täy-
tyy saada kirjoittaa ne vielä kerran, vaikka
jo vapisevalla kädellä. Eihän tiedä, kuinka
kauan elää ja sitten se on myöhäistä.

Minä olen juuri kulkenut ohi kanavan.
Loikoin hytissäni väsyneenä ja elämäänkyl-
lästyneenä. Minusta on jo kauan tuntunut,
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niinkuin ei elämältä olisi enää suuriakaan
odotettavissa. Se on nyt vain ehkä kuvit-
telua, mutta siltä tuntuu. — Silloin katsah-
din ulos ja näin tutun saaren, saman, josta
Tädin seinällä eilen näin pienen taulun. Ja
kun laiva kulki vähän matkaa, näin »punai-
set mökit» tai ainakin luulin näkeväni, sillä
stemninki oli sama kuin ennen: laineet lois-
kuivat sinne kivikkorannalle ja ilta-aurinko
valaisi havumetsää. Niistä mökeistä, siitä
näköalasta, alkoi kerran minulle uusi elämä,
kirjallinen, aatteellinen ja muu. Minä tah-
toisin langeta polvilleni jakiittää siitä. Mi-
nusta ei olisi koskaan tullut mitään ilman
sitä kesää. Silloin minut löydettiin ja minä
löysin itseni. En ole koskaan sitä unohtanut
jakiitollisuuteni on yhä edelleenkinrajaton.
Harhaillut olen, kirjallisesti ja aatteellisesti,
ja aina tullut siihen, aina kulkenut Tädin
vanavedessä ja kuljen yhä, missä lienenkin
harhaillut. Eikä minulla koskaan ole ollut
sitä semmoista ystävää ja ymmärtäjää kuin
oli silloin. (Kun tahtoo tulkita kiitollisuut-
taan, täytyy puhua itsestään).

Ja laiva liukui kanavaan ja sieltä etääm-
pää häämökti Hillilän ranta. Ja kanava oli



Elisabet, Aleksanderin Balkanilla olon aikoina.



Armaalle luettiin tuomio: »Ensin ylioppilaaksi,
sitten vasta oman nokan mukaan!»
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juuri niin kuin ennen, puut vähän korkeam-
mat. Ja puro kääntyi puiden alle ja vesi
liikutteli lehviä ja taisi sieltä häämöittää
valkoinen venhekin.

Yhtäkkiä avautuu metsä ja aukosta näkyy
valkonen talo. Se oli ennen harmaa, nyt se
on valkonen, niinkuin jotenkuten henkevöi-
tynyt, taivastunut, niinkuin sen entisen
asukkaan tukka. Siinä ei näytä asuvan ke-
tään, jaminäkuvittelen, ettäsiellä sen jälkeen
ei ole kukaan asunut ja että siellänytkin vain
asuu entisyyden henki. Ehdin nähdä, sen
edessä kasvavien tuomien välistä, että talon
arkitehtuuri on yhä sama, samat ikkunat,
sama veranta ... Ja sitten se katosi, ja tuli
näkyviin mylly ja pikku koski ja samat talot
ylhäällä maantien varrella. Ei mikään ole
muuttunut tai jos on, en sitä huomaa. Ja
kun laiva liukuu slussiin, en ihmettelisi, jos
Laiti seisoisi sen reunalla ja heiluttaisi ra-

kasta univormulakkiaan.
Ja kun tullaan uloskanavan suusta, näkyy

Asikkalan kirkon torni metsän yli kumar-
tuen taivasta vasten.

Tulimme sinne eräänä keväänä näin mon-
ta, monta vuotta sitten. Sillä matkalla mi-
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nulle selvisi, että onhan maailmassa, näen
mä, ihmisiä, jotka minua ymmärtävät ja
minä heitä. Se antoi minulle luottamusta ja
uskoa itseeni, jota minulla ei koskaan ole
ollut muuta kuin mitä olen muilta saanut.
Itsekseni olen sitten paljon vaeltanut, oikeas-
taan harhaillut, usein eksyksissä, ja tullut,
niinkuin aina eksyksissä tullaan, samaan
paikkaan mistä olin lähtenyt. Nyt olen taas
siinä paikassa ja lähetän sieltä nämä kiitok-
set, tuhantiset; minun täytyi saada se tehdä,
ja Tädin täytyy puristaa ystävällisesti kät-
täni, niinkuin täti vain voi.

Tädin vanha Jussi.
Osote: Huopana.



NELJÄS OSA

ALEKSANDERIN PALAUS SOTARETKELTÄ





iB.

VALOA JA PIMEÄÄ.

Edellinen luku Lakineen ja Ahon alakuloisine
muisteluineentuosta helkkyvän päiväpaisteisesta
kanavan-kesästä olkoon siirtymisenä siihen alka-
vaan perheonnen pimenemiseen, johon Alek-
sanderin ja Elisabetin keskinäiset välit vähitellen
kääntyivät.

Sodan räikeät olot, sen kaikkea hentomieli-
syyttä pilkkaava henki, sen raaka, eläimellisen
ihmistahdon kaikkivoipaisuutta tehostava oma-
valtaisuus, ruhtinasten ja komentavien kenraa-
lien loisteliaatkenttäasumukset, heidän telttainsa
toinen toistaan upeammat sisustukset, joiden oli
todistaminen heidän rahavarainsa rajattomuutta
ja joista Aleksander kirjoitteli Elisabetille (eikä
aivan vailla mielipahaa sen johdosta, ettei hänellä
ollut mitään mahdollisuutta kilpailuun), kaikki
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tuo — vaikka se ei päässytkään köyhän kuopio-
laisen Auroran pojassa järkyttämään hyveen
ankaria periaatteita — oli kuitenkin antanut jota-
kin tukea ja kannatusta hänen jo ennestäänkin
vanhoillisille ja eräässä merkityksessä ylimys-
mielisille katsomuksilleen. Hänen fennomanian-
sakaan ei ollut mitään luokkien-väliseen tasa-
arvoisuuteen pyrkimistä. Se oli kyllä rakkautta
suomalaisuuteen, mutta kansanvaltaisuutta se ei
ollut. Sen alkuperäisenä pohjana oli intohimoi-
nen pyrkimys oikeuden toteuttamiseen kotoisen
Karjalan suomalaista rahvasta kohtaan ja sen
ihanteeksi tuli suomalaisen sivistyneistön luo-
minen, ylimyksellisessä, ei kansanvaltaisessa mer-
kityksessä.

Tämähän oli jotakin aivan vastakohtaista
Elisabetille, jonka fennomaanisuus päinvastoin
perustui hänen synnynnäiseen kansanvaltaisuu-
teensa, Clodtin suvun ominaisluonteeseen, yli-
myksellisen arvon väheksymiseen.

Aleksanderin palatessa nuorena, ryhdikkäänä
kenraalina Balkanilta olivat pohjolassa kotoisen
fennomanian asiat suistumassa loistavimpaan
uomaansa. Kreivi Heiden, sodan ylin johtaja,
nimitettiin kenenkään odottamatta Suomen ken-
raalikuvernööriksi. Fennomaanien, tai aluksi
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vain Koskisen, tulo maan ylimpään hallitukseen
oli taattu. JaAleksanderille itselleenkin oli avau-
tumassa kauan odotettu, sitkeän vastustuksen
takana ollut tilaisuus päästä venäläisestä palve-
luksesta ja vihdoinkin tulla suomalaiseksi halli-
tusmieheksi.

Noilta ajoilta muistan selvään fennomaanien
kiihkeästi suunnittelevat kokoukset luonamme,
Koskisineen, Meurmaneineen, Ignatiuksineen,
Löfgrenineen. Melartia ei enää näkynyt, harven-
neelta tuntui rivi myöskin Godenhjelmin koh-
dalta. Sijaan oli tullut joitakin uusia ja niiden
joukossa pääkukkona tuo taipuisa, sulavasti pu-
heleva, iloinen, lihava, mehevästi tupakkayskäi-
nen Eneberg. Muistan Aleksanderin huolestu-
misen, kun kenraalikuvernöörin ollessa kutsut-
tuna meille illallisilleAleksanderin fennomaani-
ystävistä vaillinaisen kielitaidon vuoksi vetäytyi
saapumasta yksi toisensa jälkeen, kuinka Ene-
berg Heidenin kysymykseen, puhuiko hän sak-
saa, vastasi: eine kleine, kuinka vaikea oli Heide-
nille aiottuun korttipöytään löytää venättä tai
ranskaa taitavia myötäpelaajia, kuinka kaikki oli
lopulta kuitenkin käynyt hyvin, sillä Ehsabet
oli illallispöydässä osannut venäjällään herättää
ylhäisten vieraiden iloista hilpeyttä ja käyttäy-
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tynyt heidän seurassaan vapaasti ja vaivatto-
masti kuin ennen muinoin kotonaan Pietarissa.
— Muistan myöskin, kuinka Aleksander koetti
innostaa meitäkin, poikiansa, ylhäisön ihailuun.
Kenraalikuvernöörin tanssiaisia varten hän
hankki meille kolmelle muodikkaat chapeau-
claque'k, tuollaiset litteästä asennosta pönttö-
asentoon ponnahtavat silinterit, joita sisällä ol-
lessa liikuteltiinkeikailevasti ja usein tanssienkin
aikana pidettiin kainaloon litistettyinä. Loiste-
liaassa iltajuhlassa loisti ruotsalainen kerma —

mikäli mahdollista — poissaolollaan. Sitä run-

saammin oli fennomaanisia kutsutuita, ehkä ensi
kerran tässä palatsissa. Heiden kulki vierait-
tensa joukossa kohteliaana ja huomaavaisena
isäntänä. Pitkä, kummallekin puolelle hajautuva
valkoinen parta antoi vanhan arvokkuutta hänen
ylimykselliselle olemukselleen, eikä hän säästänyt
mitään ponnistuksia saadakseen pitoihinsa edes
jonkinlaista eloisuutta. Näytti niinkuin hän ei
olisi olojamme vielä ymmärtänyt: hän koetti
keskusteluihin yhdistää ja toisillensa esittää
aivan mahdottomia vastakohtia helsinkiläisistä
tyypeistä. Tanssi ei tahtonut ollenkaan sujua:
hienoston ruotsikot eivät olleet vielä milloinkaan
tanssineet fennomaanien kanssa, ja miksi he
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olisivat nyt sitä tehneet, kun fennomaanien yllä-
tyksellinen ilmestyminen kenraalikuvernöörin
palatsiin muutenkin tuntui heistä hansikkaan
heitolta vasten heidän kasvojansa. Kreivi teki
parastansa saadakseen nuoret herrat hyppytuu-
lelle. Vihdoin hän rupesi oikein kädestä pitäen
johdattelemaan heitä naisten salonkiin ajutant-
tien luo, joiden käski esitellä naisille. Kasper
kertoi suuttuneena, kuinka ajutantti oli esitellyt
hänet aivan mahdottomalle vanhalle akalle — -

ilmeisesti kiusalla, sillä sama ajutantti oli kova
»sveesi». Eerik kertoi tulleensa esitetyksi mahdot-
toman pitkälle javantteralle neitiNordenstamille,
jonka kanssa hänen ei ollut ajattelemistakaan
mennä valssia liitelemään. (Heistä oli kuitenkin
tullut oikein hyvät ystävykset ja myöhemmin
Eerik tuli usein kutsutuksi tuon mahtavan ken-
raalin perheeseen.) Tunnustaa kuitenkin täytyy,
että vanhat fennot, edustaen ulkonaisen käytök-
sensä puolesta enintään pappila- ja opettajasivis-
tystä, eivät läheskään voineet vetää vertoja tässä
suhteessa ruotsalaiselle sivistyneistölle, aatelisille
ja suurporväreille, jotka olivat tottuneempia
ylhäisön tapoihin ja kasvatuksessa panivat usein
melkein yksinomaan huomiota juuri ulkonaiseen
esiintymiseen. Niinpä niinkin sivistynyt, uiko-
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muodoltaan edullinen ja olennoltaan miellyttävä
henkilö kuin Koskinen tuntui tässä ympäris-
tössä, jota hän oli henkisesti monin verroin ete-
vämpi, avuttomalta ja alakynteen joutuneelta.
Tuo mies, joka oli niin odottamatta saanut kan-
nattajakseen Venäjän keisarivallan mahtavan
edustajan Suomessa ja joka siis ainakin tällä
hetkellä oli tavallaan maan päämies, kuljeskeli
yksikseen sivuhuoneissa, tietämättä mitä tehdä
ja ikäänkuin paeten mahtavien seuraa. Ja kun
Heiden hänet vihdoin löysi, kumarteli Koskinen
hänen edessään mielestämme aivan liian nöy-
rästi. Suurista korvistaan huolimatta kreivi oli
huonokuuloinen, ja kun hän käsi korvan takana
koetti päästä mahdollisimman lähelle Koskista,
tämä aina peräytyi, vastaten kysymyksiin koh-
teliailla kumarruksilla ja esittäen tuota fenno-
maanien ainaista tekonaurua. Näin he kulkivat
joltisenkinvälin, Heiden koettaen lähestyä, Kos-
kinen kumarrellen ja peräytyen. Muistelen aja-
telleeni jo silloin:Kuinka toisenlainen Koskinen
oli siellä Leppälahden vilpoisessa salissaan! Entä
Honkain keskellä laulussaan! Ja pitääkö fenno-
maanien todellakin kulkea tämän katalan hovi-
nöyryytyksen läpi, ennenkuin Suomi on suoma-
lainen!
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Niin loistavalla kannalla kuin fennomanian

asiat siis olivatkin, Aleksanderin palattua kotiin,
eiväthänen perheolonsa olleettällävälin suinkaan
kehittyneet hänelle yhtä mieluisaan suuntaan.

Aleksanderin kaikille nykyisille suunnitelmille
epäedullinen ja epämieluisa Clodtien henki oli
näinä vuosina päässyt perheessä vapaasti kehit-
tymään ja puhjennut kukoistukseensa, uhaten
tehdä tyhjäksi Aleksanderin aikeet kasvattaa lap-
sensa suomalaisiksi ylhäisömalleiksi. Lukemat-
tomat erikieliset guvernantit, joita hän oli toi-
mittanut perheeseen jopoissaolonsa aikana, eivät
olleet saaneet paljoakaan aikaan. Mutta erittäin-
kin huolestuttava oli hänestä hänen neljän poi-
kansa, Kasperin, Arvidin, Eerikin ja vielä kou-
lua käyvän Armaankin kehitys. Tämä nuori
poika alkoi jo koulunpenkiltä asti rimpuilla
lyseosivistystä vastaan, vaatien siirtämistään mu-
siikkiopistoon. Hän soitteli pianoa jopa sävel-
telikin lahjakkaasti, mutta Elisabet ei ollut voi-
nut tämmöistä asiaa yksin ratkaista. Aleksande-
rin ratkaisu, hänen palattuaan kotiin, oli sitävas-
toin lyhyt ja selvä: ensin ylioppilaaksi, sitten
vasta oman nokan mukaan!

Eerik taas, joka oli koulussa osoittanut suuria
taipumuksia matematiikkaan, oli saanutpäähänsä
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vieläkin kummallisempia aatteita. Hän oli tosin
— muistaakseni Kasperin aloitteesta — ruven-

nut hänkin maalaustaidetta harrastamaan ja var-
masti häntä tälle alalle voimakkaasti vetivät
hänen taipumuksensa ja lahjakkuutensa. Mutta
hän oli kerta kaikkiaan saanut päähänsä, että
ihmisen täytyy tulla hyödylliseksi kansalle, ja
koska hän ei voinut käsittää, miten voisi taulusia
maalaamalla olla kansalle hyödyllinen, oli hän
päättänyt ruveta — kansakoulunopettajaksi.
Tässä kohden tapasi hänet kotiinpalaava Alek-
sander. Varmaankin tuntui Eerikin päätös kovin
lopulliselta, ja lieneekin ollut aivan mahdotonta
selittää hänelle, että myöskin yliopistossa, esim.
matematiikkaa tutkimalla, voi tulla hyödylli-
seksi kansalaiseksi. Hän ei aikonut tulla miksi-
kään »hyödylliseksi kansalaiseksi», vaan tahtoi
välittömällä jokapäiväisellä työllä palvella kan-
saa. Semmoisia aatteita sitä oli Balkanin sodan
aikana kasvanut Aleksanderin yrttitarhassa! Vai-
keinta oli, että tuo teräväpäinen nuorukainen
osasi käyttää tuekseen, ei ainoastaan Elisabetin,
vaan itse Snellmanin oppeja sivistyneistön vel-
vollisuuksista kansaa kohtaan. Mutta että juuri
kansakoulunopettajaksi! Tuhat kertaa parempi
sitten vaikkapa taiteilijaksi, joksi pojalla on
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ilmeisiä taipumuksia ja jolla alalla onnellisessa
tapauksessa saattoi edes jonkinlaisia tulevaisuu-
den mahdollisuuksia odottaa. Tähän Aleksan-
derin tekemään suureen ja odottamattomaan
myönnytykseen Eerikin sitkeä vastustus kilpis-
tyi ja hän luopui aikeestaan ruveta opettajaksi.
Asia järjestyi niin, että Aleksander — jalo mies
kun oli eikä mitään kustannuksia lastensa kasva-
tuksessa kammonut — lähetti hänet Pietarin
taideakatemiaan taideopintoja harjoittamaan ja
sittemmin niitä lisäksi Pariisissa jatkamaan.
Pietarissa oli silloin vielä Missäkin professorina.
Kuinka mielenkiintoista olisikin, jos Eerik kir-
joittaisi muistelmansa näiltä opintovuosiltaan
(ja samalla niissä myöskin oikaisisi mitä minä
mahdollisesti olen hänen elämästään vaillinai-
sesti tai väärin käsittänyt).

Ja nyt tulee Kasper.
Aleksanderin alkuperäinen tarkoitus oli tehdä

Kasperista finanssimies. Siinä tarkoituksessa
hän oli neuvotellut ystävänsä ja entisen kadetti-
koulutoverinsa paroni Cronstedtin kanssa, joka
oli Yhdyspankin johtaja, Kasperin ottamisesta
pankkiin harjoittelijaksi, mutta C. oli pitänyt
hänen tulevaisuudelleen edullisempana ensin
suorittaa maisterintutkinnon. Samaa mieltä oli
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Aleksanderkin. Luultavasti hänen mielessään
jo silloin häämöitti vastaisen suomalaisen pankin
mahdollisuus. Ehkä oli tuuma suorastaan lähtöi-
sin neuvottelusta Koskisen ja Ignatiuksen
kanssa. Kaikissa tapauksissa, oh miten oli, Kas-
perin oli saatava laajempi yleissivistys ja perus-
teellisempi tieto rahamaailman taloudellisesta
merkityksestä kuin mitä pankkiharjoittelijana
voi olettaa saavutettavan.

Näin tapahtui, että Kasperin olisi siis pitänyt
ruveta lukemaan filosofian kandidaattitutkintoa
varten, kuunnella kauniisti luentoja ja kiltisti
seurata määrättyjä kurssikirjoja. Mutta hän oli
jo koulussa perin kyllästynyt läksylukuihin ja
aivan sietämättömänä painajaisena oli häntä
vaivannuttuo vieraiden, usein»epäloogillisuutta»
täynnä olevien ajatusten päähän pänttääminen
ja taas oman loogillisuudentunteen häätäminen
kaikkien aitojen taakse. Opettajien pakko-arvo-
vallasta vapauduttuaan ja ylioppilaaksi tultuaan
hän omasta harrastuksestaan, luennoilla käy-
mättä, rupesi tutkimaan kirjallisuudenhistoriaa,
estetiikan ja erittäinkin filosofian kysymyksiä.
Hän oh valinnut ystäväkseen ja toverikseen
Minnin, puhdasrotuisimman suomalaisen kan-
sanlapsen mitä suinkin voi ajatella, mutta joka
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samalla oli myöskin suomalaisin pessimisti ja
mitä kitkerin ja katkerin arvostelija. Minni oli
Kasperia vähän vanhempi ja oli jo ennestään
lukenut sekä filosofiaa että estetiikkaa. Hän oli
hyvin ruma, melkein kaljupäinen ja aivan mah-
doton kaikkialla missä menestys vähänkin riip-
pui käytöksestä ja ulkomuodosta. Mutta järki
hänellä oli partaveistäkin terävämpi, ja sala-
moina välähdellen sinkoilivat nerokkaat ajatuk-
set hänen suuresta, varhaiskypsästä päästään,
joka kellui liian hennon kaulan jatkona.

Minni kammoi suurempia seuroja ja vältti siis
myöskin Elisabetin nuorisokokouksia. Mutta
sitä hartaammin hän seurusteli kahden kesken
Kasperin kanssa. He olivat hengenheimolaisia
ja erottamattomia ystävyksiä. Yhdessä he häi-
käilemättömän arvostelevasti pohtivat filosofian
ja estetiikan pääkysymyksiä. Kasperista kehittyi
myöhemmin kriitillinen Ibsenin-tuntija, ja filo-
sofiassa hän minulle, alkaessani filosofian lauda-
turkurssia lukea, selitti juurta jaksain ja erin-
omaisen helppotajuisesti Kantin aika- ja paikka-
käsitteiden subjektiivisuuden samoinkuin yleen-
säkin koko kategoriaopin. Oli Kasperilla ja
Minnillä kuitenkin paljon eroavaisuuksiakin
luonteenpiirteissä. Minni rakasti skandaaleja,
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erittäinkin kun sai siten joukossa osoittaa miel-
tään olevia oloja vastaan ja suorittaa jotakin
sovinnaisuudesta poikkeavaa. Hän oli tietysti
ollut ensimmäisenä viheltäjänä siinä suuressa
vihellyskonsertissa, jonka Nuija (suomalainen
ylioppilasyhdistys) oli Lauri Kivekkään joh-
dolla pannut toimeen ruotsalaisessa teatterissa
tämän teatterin ohjelmistoa vastaan. Kasperin
mielestä ja tietysti myöskin Minnin mielestä
Läderlappen (Lepakko operetti) oli aivan viaton
kappale, mutta Minni ei vain voinut kieltää
itseltään huvia saada ruotsalaiselle hienostolle
viheltää poskensa ja silmänsä pullolleen. He
olivat varustauneet savikukoilla.

Muutenkaan ei Lauri Kivekkäällä ollut mitään
sanottavaa vaikutusta Kasperiin, joka vihasi
mahtipontisuuksia. Kun minä ihastuneena ker-
roin, miten Pohjalaisessa osakunnassa oli kello
12 yöllä juotu Martti Lutheruksen malja ja sen
jälkeen puhujan esityksestä lyöty kaikki malja-
lasit säpäleiksi, sanoi Kasper, että hänen mieles-
tään sekä maljanesitys että erittäinkin lasien
rikkominen oli järjetöntä. Sain hänet kerran
mukaani Kivekkään pöytään »paremmalle puo-
lelle». Joukko Kivekkään tovereita istui pöy-
dän ääressä ja seurue kasvoi kasvamistaan, tila-
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ten yhä uusia pulloja ja laseja. Kivekäs oli
loistavimmalla tuulellaan, eikä kukaan ravinto-
laan tulijoista, joka hänet näki, malttanut olla
seuraan liittymättä. Minä ajattelin: no nyt
Kasper vihdoinkin saa nähdä, millainen se mei-
dän Kivekäs oikein on, eikä varmaan voi olla
hänkin ihastumatta. Ja aivan oikein: Kasper
yhtyi kerran toisensa perästä hyvä-huutoihin.
Minä olin täynnä jännittynyttä odotusta. In-
nostus yhä paisui. Kivekäs puhui tapansa mukaan
suomalaisuuden ohjelman tinkimättömästä to-
teuttamisesta, yksikielisyydestä. Mutta nyt, kun
hän oli juuri palannut Tukholmassa vietetystä
Nordenskjöldin juhlasta, jossa oli käynyt yli-
oppilaskunnan toisena edustajana ja ankarasti
riitaantunut toisen edustajan kanssa, ei hän
puhunut muusta kuin moderaateista, joiden
tyypiksi hän tahtoi tehdä tuon toisen. Hyvä-
huutojen kannattamana hän yltyi yhä ivallisem-
min kuvaamaan moderaattien valtiollista pikku-
maisuutta, heidän taipumustansa tinkimisiin ja
sovitteluihin. Kun Kivekäs alkoi ivata sovitte-
luja, alkoi kuulijasta todella näyttää, että mitään
sen inhoittavampaa, alhaisempaa kuin sovittele-
minen ei voinut olla olemassakaan. Alas siis
moderaatit! He elävät laskelmissa, sanoi Kive-
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käs, — he puhuvat aatteesta, mutta mielessä
heillä on säästäväisyyden säännöt, ja suurissa
isänmaallisissa tilaisuuksissa he ajattelevat: mi-
tähän booli tulee maksamaan! Samassa kilahti
ensimmäinen lasi Kivekkään kädestä säpäleiksi
vasten permantoa. — Toinen. — Kolmas. —

Ja nyt hän omista eleistään kiihtyneenä yhä
suurempaan innostukseen sivalsi yhdellä pyyh-
käisyllä pöydältä kaiken, mitä siinä oli. — Ää-
nettömyys. — Tämä on sellaista vavahtelevaa
äänettömyyttä ennen räjähdystä. Rohkea ele on
vaikuttanut seuraan sähköttävästi. Minä tun-
nen, että nyt-nyt he sieppaavat Kivekkään
maasta ja innostuksen voimassa nostavat har-
tioillensa kunniatuoliin.

Silloin kauhistuen kuulen Kasperin sanovan
rauhallisella, hiukan suuttuneella äänellä Kivek-
käälle:

— Voi olla aivan totta mitä sinä sanot mode-
raateista, mutta — miksi laseja rikkoa?!

Äänettömyys jatkuu, mutta se on jo toinen
äänettömyys. Miehet alkavat katsella hattu-
jansa. Enkä ole sen koommin kuullut, että
Kivekäs olisi sanojensa vahvikkeeksi enää mil-
loinkaan laseja rikkonut.

Kasper oli arvostelussaan aivan lahjomaton.
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Hän kävi arkailematta vaikka kuinka yleisesti
tunnustetun suurmiehen kimppuun, jos vain
huomasi esimerkiksi minun ottavan arvostelutta
todeksi tuon miehen sanoja, vain hänen arvoval-
tansa perustuksella. Kasper oli huomannut, että
sellaiset ihmiset, jotka pitävät jotakuta toista
ihmistä ihanteenaan, voivat pysyä tässä ihan-
teessaan vain mikäli uskovat hänen olevan aivan
vailla puutteita, ihan täydellisen, erehtymättö-
män. Tämmöinen kanta oli Kasperin mielestä
lyhytnäköisyyden huippu ja aivan sietämättö-
män epäloogillinen. Ja kun minun ihanteeni
oli Snellman, niin hän ei säästänyt itse Snell-
maniakaan.

— Tuo sinun Snellmanisi — sanoi hän kerran
— voi kyllä olla monessa asiassa hyvin viisas
mutta ei kaikissa.

Kohta olin kiukkuisena kysymysmerkkinä,
sillä minunkaan ihanteitani ei saanut raapaista
miltään puolelta, niiden lakkaamatta olemasta
semmoisina. Ja Snellmanista en toki olisi luo-
punut. Oikein sydäntäni riipaisi. Minä kysyin
synkän uhmaavasti, mistä hän päättää, ettei
Snellman muka ollut kaikissa asioissayhtä viisas.

Kasper ei pelästynyt. (Minä olin ruumiilli-
sesti häntä voimakkaampi.)
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— Jo siitäkin, — hän sanoi, — että Snellman

niin ihailee Hegeliä. Se ei ole erikoisen viisau-
den merkki.

Sisäistä kuohuntaa hilliten minä viskasin myr-
kyllisesti, että tuon hän on ilmeisesti onkinut
taas Minniltään. Mutta Kasper vastasi rauhal-
lisesti:

— Minniltäkö? Ei. Minnihän se pitää Snell-
mania suorastaan tyhmänä, jakaikissa kysymyk-
sissä. Olen toista mieltä.

Niin että tämmöiseksi se Kasper oli kehittynyt
lukiessaan omin päin, luennoilla käymättä, filo-
sofiaa ja maailman kirjallisuutta.

Ja tämmöistä omapäisyyttä nyt tekemään
finanssimieheksi!

Aleksanderin mielestä olisi asia ollut aivan
yksinkertainen ja selvä: filosofian ja estetiikan
tutkinnot olisi vain suoritettu, päästy maiste-
riksi, harjoiteltu joitakinvuosiaCronstedtin pan-
kissa ja sitten oltu valmiina kaikkeen mitä tule-
vaisuus tälläkin alalla oli suomenmielisillepitävä
tarjona. Hän ei ollenkaan voinut käsittää Kas-
perin vastahakoisuutta kurssilukuihin ja tutkin-
toihin. Itse puolestaan oli Aleksander nuoruu-
destaan asti suunnitellut tulevaisuutensa linjan
ja nyt oli odottamassa nimitystä suomalaiseksi
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kuvernööriksi, jommoisena hän oli toteuttava
omalta osaltaan suomalaisuuden ohjelmaa ja
suomalaistava vastaisen lääninsä hallinnon. Mut-
ta Kasperpa ei itsensä suhteen voinut sietää
minkäänlaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Ih-
misten alituinenpuhe siitä, miksi kukin on tuleva,
jakysely, miksi kukin aikoo, lääkäriksikö, opet-
tajaksi, tieteilijäksi, tuomariksi, pankkimieheksi
— se oli hänelle perin vastenmielistä. Hän ei
voinut sietää koko tuota translatiivin päätettä
-ksi, jollatiedusteltiin jahuolehdittiintästä muka
ihmisen kardinaaliasiasta. »-ksi! — sanoi hän
vihaisena, »ksi ja »ksi! Aivan kuin ihminen ei
olisi yhtään mitään, ellei hän tule »ksi! Ja aivan
kuin hän aikoisi vasta silloin syntyä!»

Paitsi filosofiaa ja kirjallisuuden historiaa,
joita hän siis harrasti vain mikäli haki ja löysi
niistä vastauksia omiin kysymyksiinsä, harrasti
hän todenteollamyöskin taidetta ollenkaan edeltä
päin päättämättä ruveta taiteilija-£«. Makasii-
nikadulla sijainneesta piirustuskoulusta hän
haki tekniikkansa täydennystä ja pitkiä aikoja
harjoitteli malausta Hjalmar Munsterhjelmin
johdolla, joka ylisteli hänen taipumuksiansa, —

mutta ei sittenkään! Aleksanderin täytyi vihdoin
luopua kaikesta toivosta saada Kasperista mais-
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teri ja finanssimies. Täytyy kuitenkin sanoa,
että Kasper teki usein suuriakin ponnistuksia
voittaakseen vastenmielisyytensä kurssilukuihin
ja täyttääkseen Aleksanderin toivomukset. Luul-
lakseni hän jätti lopullisesti kaikki taideharras-
tuksensakin voidakseen antautua yksinomaan
tutkintolukuihin. Luulen myös, että Elisabet
puolestaan, loppumattomasti ja usein aamuyö-
hön asti keskustellen hänen kanssaan, mitä har-
taimmin kehoitti häntä näihin ponnistuksiin.
Mutta aina kun tutkinto alkoi lähestyä, otti luon-
to voiton ja Kasper jäi kuin jäikin uskolliseksi
omille periaatteilleen. Aleksander luopui verra-
ten aikaisin kaikista yrityksistään taivuttaa häntä.
He olivat pohjaltaan oikeastaan suuria ystävyk-
siä, sanan syvällisemmässä merkityksessä. Paitsi
sitä, että Kasper oli esikoisena Aleksanderinkin
lempipoika, oli heidän luonteissaankin ilmeisiä
yhtymäkohtia. Molemmat olivat samoja rehel-
lisiä totuudenmiehiä ja molemmat pysyivät yhtä
kiinteästi periaatteissaan. Ja vaikka Aleksander
ei voinutkaan oikein käsittää Kasperin vaikutti-
mia, jotka hänestä tuntuivat Clodt-maisilta, oli
hänellä niitä kohtaan kuitenkin eräänlainen rita-
rillinen kunnioitus, joten hän antoi Kasperinsa
olla rauhassa.
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Mutta vielä pahempi vastus Aleksanderin
suunnitelmille uhkasi tulla hänen toisesta pojas-
taan, Arvidista.

Tämä hyvin vapaata ylioppilaselämää viettävä,
kaikissa Kivekkään kokouksissa riehuva, yltiö-
isänmaallinen, ehkäpä yltiöpäinenkin nuorukai-
nen — ei ollut vielä käynyt ripillä eikä nauttinut
herranehtoollista!

Elisabetin milloinkaan nostamatta semmoisista
asioista puhetta oli koko kysymys rippikoulusta
Aleksanderin poissaolon aikana päässyt ikään-
kuin luisumaan päiväjärjestyksestä. Mutta ko-
tiin palattuansa Aleksander heti otti asian pu-
heeksi, vaatien sen järjestämistä viipymättä.

Arvid ei ollut tietääkseenkään. Umoittipa
vain Elisabetin kautta, ettei hän aikonut ripillä
ollenkaan käydäkään.

Aleksander puolestaan ilmoitti Elisabetille
asettavansa Arvidin kotona-asumisen ehdoksi
sen, että hän alistuu isänsä vaatimukseen.

Elisabetin tehtäväksi tuli nyt taivuttaa Arvid
suostumaan hyvän sään aikana. Ensin Elisabet
ei puhunut tuosta kotiin-jäännin ehdosta mitään,
sillä hän oli varma, että Arvid, ilman tarpeellisia
valmistuksia, olisi heti sanonut: jaha, me siis
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eroamme, ja lähtenyt, itse tietämättä minne.
Arvidin kanssa ei voinut pitkään puhella niinkuin
Kasperin kanssa. Heillä oli niin perin erilaiset
luonteet. Jo pieninä poikasina — sitä Elisabet
muisteli ja kertoi usein — he kerran yhdessä
tarkastelivat eteisen vaatekaapin korkeutta, että
uskaltaisikohan sieltä hypätä alas. Kasper kapusi
ylös ja tarkasteli kaapin korkeutta joka puolelta.
Laskelmat tehtyänsä hän kiipesi taas alas ja
sanoi tulleensa siihen päätökseen, että kaappi
oli liian korkea. Nyt kiipesi Arvid vuorostaan
ylös kaapin korkeutta arvostelemaan. Mutta
peläten, että hän itsekin mahdollisesti pitäisi
kaappia liian korkeana hän ylös päästyänsä
arvelematta ja mihinkään katsahtamatta heti
hyppäsi alas.

Elisabet sen vuoksi hyvin varovasti otti asian
puheeksi, kehoittaen puolestaan riitaisuuksien
välttämiseksitekemään niinkuin pappa vaati.

Arvid: Mutta he sanovat itse, että joka usko-
matta menee herranehtoolliselle, se syö ja juo
itsellensä kadotuksen.

Elisabet: Ah, Arvid, jos emme usko ehtoolli-
seen, emme usko kadotukseenkaan. Eihän kysy-
mys tässä ole mistään muusta kuin papan tahdon
noudattamisesta. Koeta asettua hänen kannal-
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leen. Hän sanoo, että koko sinun tulevaisuutesi
voi mennä pilalle tämän asian tähden ja että asia
olisi pitänyt järjestää jo paljon aikaisemmin,
nyt se tulee päivä päivältä yhä vaikeammaksi.

Arvid: Tuota sinä et usko itsekään, mamma.
Etkö ole itse sanonut, että mitkään jumalat tai
uskonnot eivät voi olla korkeammalla sitä minkä
ihminen tuntee todeksi?

Tämä huomautus järkytti Elisabetia, sillä se
osui hänen oman uskonsa ytimeen. Pitkään
aikaan hän ei voinut sanoa mitään. Sitten otti
jälleen langan päästä kiinni, mutta heikoin sor-

min.
Heikosti hän enää jaksoi ajaa Aleksanderin

asiaa.
Elisabet: Mutta oletko, Arvid, ollenkaan aja-

tellut mitä seurauksia voisi tästä olla?
Arvid: Olethan monta kertaa itse sanonut, että

täytyy puhua totta seurauksia pelkäämättä.
Elisabet: (omana pelkonaan): Entä jos pappa

tekisi ripillä käynnin sinun kotiin jäämisesi eh-
doksi?

Arvid: Aineellisen syyn tähden vielä vähem-
min voisi suostua valehtelemaan. Mutta mam-
ma — enhän ollenkaan tunne sinua! Tietysti
olisi heti lähdettävä!
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Elisabet huokasi syvään. Hän tosin jätti sano-

matta, että semmoinen ehto oli jo asetettu, sillä
hän pelkäsi, että Arvid sen kuultuaan »heti
hyppää kaapilta». Mutta viivyttely oli vain
kauhean katastrofin tuonnemmaksi lykkäämistä.
Eihän voinut ajatellakaan saada Aleksanderia
peruuttamaan kerran sanomaansa uhkausta. Eli-
sabet ei ollut onnistunut. Asia oli menetetty.

Etevämmyytensä tunnossa, mitä tulee väit-
telyihin Elisabetin kanssa, Arvid rupesi ylimie-
lisesti puhumaan muista asioista, nousi ja avasi
jo oven lähteäkseen muuanne, kun äkkiä huo-
masi Elisabetin olevan kyyneltyneenä. Mamma
— kyyneltyneenä!

Niinkuin lasten taikalyhdyssä värikuva ilman
mitään ylimenoa muuttuu silmänräpäyksessä
kokonaan toiseksi, niin muuttui sinä hetkenä
Arvidissa kaikki. Totuudet häipyivät. Ylimieli-
syys meni.

— No, no, mamma — hän sanoi kiireesti
palaten ovelta, — älä nyt, suostun, tietysti
suostun ....

Asia järjestyi.
Aleksander teki parastaan lieventääkseen Ar-

vidille tuottamansa nöyryytyksen.
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Hän menikaupungin silloisen parhaan saarna-

miehen, ihaillun pastori Hildenin luo, kertoi
tälle kaiken, ja he sopivat keskenään, että ripille-
pääsyn ehdot, mitä tulee uskontunnustukseen,
käsitellään mahdollisimmanvapaamielisesti. Hil-
den lupasi suorittaa valmistuksen kahden kesken.

Niin kävikin. Pastori osoitti olevansa
kohteliaisuus ja myötämielisyys itse. Hänellä
oli suuret, molempia huulia peittävät tummat

viikset ja tavattoman sileähipiäinen iho. Suuret
silmät kaarevine kulmineen ja tummine ripsi-
neen erottuivat jyrkästi miellyttävän kalpeista,
maukkaaseenkahvinjuontiin kutsuvistakasvoista.
Sekä opettaja että oppilas olisivat ehkä mieluum-
min tulleet ystäviksi kuin pohtineet riitakysy-
myksiä. Tässä tunnelmassa ollen Arvid olisi
sovinnon säilyttämiseksi ollut valmis myönnyt-
telemään enemmänkin kuin vaadittiin. Mutta
pastori ei vaatinut muuta kuin näpin jumalan
olemassaolon tunnustamista.

Elisabet oli kirkossa rippisaarnan ja ehtoollis-
toimkuksen aikana. Hän oli mietteisiinsä vaipu-
neena eikä näyttänyt ottavan mitään vaikutusta
juhlahetken liikuttavista saarnoista, messuista ja
urkujensoitosta. Kaiken päätyttyä Aleksander
oli tyytyväinen jakeveällä mielellä. Hän puheli
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Arvidin kanssa naurahdellen ja sukkeluuksia
laskien, niinkuin olisi tahtonut alleviivata, että
koko tämä tapaus oli hänen mielestään vain
muodollinen pikkuasia, johon ei tarvinnut sen
suurempaa huomiota panna. Tehty ja unohdettu.

Samoin suhtautui asiaan muukin maailma.
Oli tapahtunut vain kaikille tuttu pieni muodolli-
suus, joka oli jokaiselle yhtä välttämätön täysien
kansalaisoikeuksien saavuttamiseksi. Suhteissa
ihmisiin, sekä vieraisiin että omaisiin, kirkkoon
ja papistoon vallitsi taas rauha ja sula sovinto.

Ainoastaan Elisabetin ja Arvidin keskinäinen
väli oli ikäänkuin liitoksistaan vähän höltynyt.

He huomasivat sen molemmat jokirkosta tul-
lessaan, jakumpikin koetti parastaan saadakseen
nuo liitokset entiselleen, mutta turhaan. Köy-
käisistä joutavuuksista ei voinut hakemallakaan
löytää mitään puhelun aihetta, mutta totisista,
sydämellä olevista oli ikäänkuin myöhäistä pu-
hua ja niitä piti siis välttää.

He kulkivat äänettöminä ja omasta äänettö-
myydestään vaivautuneina.

Ehkä kumpikin aavisti, että tämä asia ei ollut
vielä tähän päättynyt.
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YHÄ ILMEISEMPÄÄ ERIMIELISYYTTÄ
ALEKSANDERIN JA ELISABETIN

VÄLILLÄ.

Aleksanderin tie rupesi nousemaan pystyyn
paitsi poikiensa myöskin Elisabetin itsensä
vuoksi.

Perheen johtajana Elisabet oli noina eron-
vuosina kehityksessään itsenäistynyt, ja Alek-
sanderin palattua hän ei enää ollut sama kuin
heidän erotessaan, vaan oli alkanut katsella oloja
ja asioita omin päin. Kasvavalla innolla hän oli
antautunut Ibsenin ja Björnsonin täälläkin he-
ränneeseen vapaamielisyyden henkeen, erittäin-
kin liittyen naisliikkeen kannattajiin, »naiseman-
sipatsioniin», kuten silloin sanottiin, yhteiskoulu-
aatteeseen ja muuhun sen ajan modernisuuteen,
joka oli Aleksanderille samoin kuin koko hänen
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vanhalle fennomaanistolleen niin peräti luon-
teenvastaista ja inhoittavaa.

Elisabetin suhteenkärjistyi heidänerimielisyy-
tensä varsinkin seuraavan tapauksen johdosta.

Aivan kuohuksissaan ja suunniltaan järkky-
neenä tuli eräänä päivänä Elisabetin luo tuttu
fennomaaninen rouva kertomaan skandaalista,
joka oli kohdannut toista hänen vielä koulua
käyvistä pojistaan.

Ajatelkaa!
Poika oli ollut kotiin tulossa koventista noin

n:n aikaan illalla. Hänen Esplanadin yli tulles-
saan oli hänen seuraansa tunkeutunut hienopu-
kuinen nainen, jokapuhui tukholmalaista murret-
ta, mutta käyttäytyi hyvin sopimattomasti, oli
tahtonut kävellä käsikynkässä, vetänyt väkisin
puoleensa ja tehnyt joitakin ehdotuksia.

Elisabet kysyi kauhistuneena, oliko tyttö mah-
dollisesti ollut juovuksissa.

— Ei ollenkaan, — vastasi rouva. — Mutta
ajatelkaa mitä olen saanut kuulla, ja vielä pääl-
liseksi omalta pojaltani! Nainen oli prostituee-
rattu!

— Mitä se merkitsee? — kysyi Elisabet.
Rouva sanoi itsekin nyt vasta omalta pojalta

saaneensa tietää, mitä prostitueerattu merkitsee.
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Oli olemassa virallisesti suvaittu, terveydellisen
valvonnan alainen laitos, jota sanottiin bordel-
liksi. Hän kertoi ja selitti kaiken, minkä oli
pojaltaan kuullut, nyt myöskin Elisabetille,
joka silmät pyöreinä kuunteli kuin hirveätä
satua.

Rouva oli ollut jo useiden muiden rouvain
puheilla, joilla oli kasvavia poikia, ja hän tahtoi
nyt neuvotella Elisabetinkin kanssa. Hänen
mielensä kuohunta ei ottanut laskeutuakseen ja
sama oli ollut laita muiden rouvain. Kaikki
olivat olleet sitä mieltä, että oli heti ryhdyttävä
mitä jyrkimpiin toimenpiteisiin mokoman lai-
toksen hävittämiseksi, joka uhkasi heidän poi-
kiansa turmiolla.

Päätettiin pitää rouvain kesken jyrisevä ko-
kous asian vireille panemiseksi.

Sitä ennen Elisabet, yhäkään voimatta uskoa
todeksi kuulemaansa, varovasti tiedusteli Arvi-
dilta oliko tämä koulupoikana ollessaan mitään
sentapaista kuullut tai tietänyt.

Arvid kertoi, että heidän ollessaan Kasperin
kanssa vielä pikku poikina, silloinkun koulu oli
Kasarminkadulla ja sinne oli mentävä Antin-
katua myöten, oli tämän ja Fredrikinkadun
kulmassa semmoinen Eldoradoksi nimitetty talo,
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jonka ohi joka päivä mentiin kouluun ja jossa
asui maalattuja tyttöjä. Samassa pihassa ja
porttikäytävän ollessa yhteisenä oli Antinkadun
puolella toinen pitkä puutalo, jossa oli suuri
poliisikonttori. Ja kun koulu sitten muutettiin
Ratakadulle, oli kohta ensimmäisen kulmauksen
takana kaksikerroksinen puutalo, jossa niinikään
asui pelkkiä maalattuja naisia. Mutta siinä ei
sattunut olemaan mitään poliisikamaria ja tytöt
kyllä uskalsivat uutimien takaa vilkutella silmää
ja hymyillä yläluokkalaisille, kun nämä tulivat
koulusta.

Kokous pidettiin.
Se lienee ollut aivan ensimmäisiä kokouksia,

jossa rouvat omin päin keskustelivat ja päätteli-
vät yleisistä asioista. Monelle heistä juuri tämä
kokous oli ensimmäisenä sysäyksenä yhteis-
kunnallisiin harrastuksiin, se toi heidät ikäänkuin
uuteen maailmaan ja uusiin ennen aavistamat-
tomiin tehtäviin, antoi tunnon, että hänkin,
vaikka nainen, on tarpeellinen, jopa välttämätön
myöskin yhteiskunnassa eikä ainoastaan per-
heessä, niinkuin tähän asti oli uskottu.

Naisten ensimmäinen innostus ja mielten
kuohunta kohtasi kuitenkin edessään kallion-
kovan mahdottomuudenmuurin. Niin yksimieli-
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sesti kuin rouvat tuomitsivatkin mainitun lai-
toksen ja niin valmiita kuin olivatkin heti sen
hävittämään, ei ainoakaan kokouksen puhujista
voinut esittää mitään käytännöllistä otetta asian
alkuun panemiseksi ja ajamiseksi, ellei tahtonut
tyytyä pelkkään julkiseen vastalauseeseen, joka
sitä paitsi tuntui liika arkaluontoiselta julkisuu-
dessa esitettäväksi.

Toiseen kokoukseen hankittiin siis miespuoli-
sen lainopillisen asiantuntijan lausunto. Tämä
lausunto tuli suurena yllätyksenä kaikille. Yleis-
ten käsitysten ja vallitsevien lakien mukaan nai-
sella ei ollut mitään mahdollisuuksia saada julki-
sissa asioissa ääntänsä kuuluviin. »Nainen vaiet-
koon seurakunnassa», oli joapostoli Paavali sano-
nut. Ja ilman miestensä valtuutusta naiset eivät
siis saisi oikeastaan kokouksiakaan pitää, saati toi-
mia yhteiskunnallisten laitosten muuttamiseksi.

Eikö naisen ole varjeltava perheensä siveel-
lisyyttä, eikö äitejä ole tehty siitä vastuunalai-
siksi? — kyseltiin kokouksessa. — Kuinka on siis
mahdollista, ettei hänellä olisi sananvaltaa
kysymyksen ollessa perhettä uhkaavista siveys-
vaaroista?

Mutta mitään itsenäisen toiminnan mahdolli-
suuksia eivät laintuntijat osanneet rouville kek-
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siä. Ei auttanut muu kuin pitää kolmas kokous,
johon nyt päätettiin miehetkin kutsua neuvot-

telemaan. Sitä ennen oli rouvien, kunkin koh-
dastaan, parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan
koettaminen vaikuttaa miehiinsä, jotta nämäkin
huomaisivat, kuinka turmiollisesti tietoisuuden
prostitutsionin olemassaolosta täytyi vaikuttaa
siihen nuorisoon, joka oli saavuttamassa kyp-
syyden iän. Asiata näin valmisteltua pidettäi-
siin sitten miesten ja naisten yhteinen kokous.

— Sellaisesta kokouksesta ei kuitenkaan tul-
lut mitään, — kertoi Elisabet näitä aikoja muis-
tellessaan. — Miehet nauroivat koko asiaa.

»Jos tämä laitos hävitettäisiin, — oli Alek-
sander hänelle sanonut, — niin miten silloin
suojelisimme omia tyttäriämme?»

Enimpiin rouviin teki juuri tämmöinen argu-
mentti mitä suurimman vaikutuksen. Todella,
he olivat ottaneet asian vain poikiensa turme-

lusta peläten. Mutta jos laitos hävitettäisiin,
ehkäpä seurauksena olisi, että siveettömyys
leviäisi ennen koskemattomille aloille. Ja hei-
dän täytyi myöntää, että tältä kannalta katsoen
laitos kenties todellakin turvasi heidän omia
tyttäriään tungettelijoilta. Kun vanhat, yhteis-
kunnallisissa asioissa kokeneet miehet kauttaal-
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taan vakuuttivat laitoksen ehdotonta välttämät-
tömyyttä, alkoivat jotkut rouvat ikäänkuin hä-
vetä, että olivat ollenkaan jotakin niin lapsellista
keksineet.

Mutta Elisabetiin vaikutti Aleksanderin vas-
taus järkyttävästi. Kuinka on mahdollista
omien tyttärien turvaamiseksi sallia vieraiden
tyttärien käyttämistä kauppatavarana! — kysyi
hän itseltään. — Ja kuinka on mahdollista,
että oikeamielinen Aleksander semmoista puo-
lustaa!

Ei Aleksander sitä kuitenkaan yksin puolus-
tanut, sitä puolustivat kaikki muutkin sen ajan
vanhoilliset. Outona kummittelijana esiintyi
ajan hengelle sellainen ajatus, että muka yhteis-
kunnallisessakin elämässä voisi ja pitäisi soveltaa
yksilöllisiä siveysperiaatteka, semmoisia kuin:
mitä et omillesi sallisi tehtävän, sitä älä tee vie-
raillekaan. Vuosisatoja oli eletty siinä lujassa
vakaumuksessa, että yhteiskunta oli olemassa
juuri vain suojellakseen jokaisen omaisia, omai-
suutta, perhettä. Perhe oli elämän perus. Ja
porttola oli välttämätön, jotta poikien ei tar-
vitsisi mennä naimisiin, ennenkuin olivat pääs-
seet hyville tuloille, ja jotta tyttäret säilyisivät
viattomina morsiusaikaan asti.
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Mutta Elisabetille juuri tämä tapaus avasi
syvän näkemyksen koko siihen sydämettömyy-
teen, joka ihmisten yhteiselämässä syntyy oman
hyvän suojelemisesta vieraiden kärsimysten kus-
tannuksella. Se oli hänelle olevien olojen epä-
inhimillisyyttä vastaan kohdistuvan pyhän vihan
heräämys.

Se oli myöskin perimmäisenä syynä hänen
harrastumiseensa »naisasiaan». Hänessä heräsi
tunto, että ellei nainen saavuta sananvaltaa
julkisessa elämässä, jää ihmisten siveellinen ke-
hitys pysähdyksiin. Hän liittyi sen vuoksi
kiinteästi niihin ajanhengen uusiin ilmauksiin,
jotka maahamme tulivat ulkoapäin erittäinkin
Ibsenin ja Björnsonin naisten vapautusta ajavan
kirjallisuuden mukana ja jotka niin pian valloit-
tivat suomalaisen nuorison.

»Vanhain» ja »nuorten» välit eivät siihen ai-
kaan olleet suinkaan vähemmän katkeria kuin
ne tavallisesti ovat kaikkina muinakin kehityk-
sen murrosaikoina. Vanhat inhosivat nuorten

»uusia aatteita» januoret puolestaan olivat »unoh-
taneet vanhojen aikaansaannokset». Kivekkäät
eivät edes kieliasiassakaan muistaneet vanhojen
ansioita, vaan luulivatnyt vasta itse keksineensä
koko suomalaisuuden tahtoessaan hävittää ruot-
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sinkielen olemattomiin. »Valvojalaiset» edustivat
jonkinlaista vapaamielisyyttä ja akateemisessa
arvovallassaan ankarasti arvostelivat kirkollista
suvaitsemattomuutta ja muuta vanhoillisuutta.
Naiset omalta taholtaan paukuttivat »olevia
oloja». Lahkokunnat alkoivat vaatia oikeutta
erota kirkosta. Ja Jonas Castren tahtoi sysätä
Meurmanin pankkivaltuusmiehen toimesta, itse
noustakseen talonpoikaissäädyn valtaistuimelle.
Kaikki olivat erkanemassa omille teilleen ja eri
aatteiden pohjalle oli syntymässä tarkkarajainen
eriseuraisuus. »Vanhat fennotkin», äsken vielä
koko kansan tunnustetut lempilapset, eristyivät
uuden ajan vieraasta kuonasta pieneksi, sapek-
kaaksi ryhmäkunnaksi, joka tosin Heideninsä
avulla sai jo tuntea hallitusvallan ohjain —

meluttomasti mutta sitä asiallisemmin — siirty-
vän omiin käsiinsä.

Elisabet ei kyllä puolestaan eristynyt vanhasta
seurapiiristään. Hän vain antautui usein kiih-
keihin väittelyihin entisten ystäväinsä kanssa,
koettaen kaikilla mahdollisilla todisteluilla saada
heidät vakuuttumaan mielipiteittensä yhtäpitä-
vyydestä terveen järjen kanssa.

Aleksanderille tuotti erikoista mielipahaa Eli-
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sabetin häikäilemättömyys tässä suhteessa, erit-
täinkin se, että Elisabet ei ollenkaan ottanut lu-
kuun, minkä henkilön kanssa keskustelu kulloin-
kin tapahtui, olipa se vaikka itse Koskinen tai
niinkin arvovaltainen henkilö kuin ukko Meur-
man.

Meurman oli suuri naiskysymyksen vihaaja,
mutta hän useimmiten itse aloitti keskustelun ja
kiivainkin väittely Elisabetin kanssa näytti tuot-
tavan hänelle jonkinlaista mielihyvää. Aleksan-
der oli silloin aina kuin kuumilla hiilillä.

Lähtökohtana Meurmanilla oli tavallisesti se
väite, että naisen tehtävä yhteiskunnassa rajoit-
tuu luonnostaan perheen piiriin, ja Elisabetilla
taas, että naisella olkoon luonnollinen oikeus
itse määrätä tehtävänsä elämässä ja jos hän on
menemällä naimisiin valinnut tehtäväkseen per-
heenemännyyden, niin hänellä olkoon sillä alalla
miehen holhouksesta vapaa valta ja vastuu.
Tätäkin tehtävää varten hänen siis täytyy valis-
tua, itsenäistyä, käsittää elämää ympärillänsä,
tuntea yhteiskuntaa, päästä itsetietoisuuteen.

Meurman: Minä en kodissani ollenkaan tar-
vitse naisten »lukeneisuutta», en heidän yhteis-
kunnallisia tietojaan enkä itsetietoisuuksiaan-
kaan.
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Elisabet (silmät pyöreinä tuijottaen Meurma-
nia suoraan silmiin): Ei, ei, mutta he itse ehkä
tarvitsevat kaikkea tuota!

Meurman (ottamatta huomioon vähäpätöi-
syyksiä): Minun Alineni ei ollut saanut mitään
tiedollista oppia, ja kuitenkaan ei minulla ole
aihetta valittaa, ettei hän käsittäisi ihanteitani.
Hän antaa minulle neuvoja, hän hillitsee ja hän
kannustaa minua. Tämän kaiken hän tekee vain
vaistonsa avulla, ilman mitään »itsetietoisuutta».
Usein luen hänelle kirjoituksiani ja luettuani
kysyn hänen mieltänsä. Joskus hän hyväksyy,
mutta myös sangen usein pudistaa päätänsä.
Minä silloin suutun, mutta menen ja kirjoitan
uudestaan jataas uudestaan, kunnes tulee hyvä.
Jumalan kiitos, ettei hän osaa mielipidettään
perustella eikä väitellä. Minä en tarvitse sitä,
minulle riittää hänen vaistonsa.

Elisabet (hiljaisella äänellä, mutta kaikin voi-
min koettaen päästä keskelle Meurmanin ajatuk-
sia ja ikäänkuin sormellaan painaen jokaista
sanaansa)-.Tässä ei ole kysymys siitä, mitä Meur-
man tai joku muu tarvitsee vaimoltansa, vaan
siitä, mitä vaimo tarvitsee itse itseänsä varten.

Meurmanille tämä naisen itsenäisyyden vaati-
mus on niin vierasta, ettei se pääse edes tunkeu-
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tumaan hänen ajatuspiiriinsä. Hän alkaa puhua
vaimonsa erinomaisuudesta käytännöllisenä per-
heenemäntänä ja taloudenhoitajana, kaikki seik-
koja, joita Elisabet omien näkemiensä perustuk-
sella olisi valmis vieläkin enemmän ylistämään,
mutta joilla hänen mielestään ei ole mitään
yhteyttä väittelyn aiheen kanssa. Hän siis
vain huokaa ja luopuu todisteluistaan.

Vanha aika ei voinut tässä asiassa ollenkaan
käsittää uutta.

Aleksanderin ja Elisabetin välien asteittainen
synkkeneminen sattuu yhteen 80-luvun »van-
hain» ja »nuorten» toisiansa vastaan murtautu-
van pesänselvittelyn kanssa, jokakuumeisena ja
usein hyvinkin katkerana riehui melkein kai-
kissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, enim-
män kuitenkin kirjallisuuden ja taiteen aloilla.
Siinä oli jo alun pitäen jotakin sovittamatonta,
ja semmoisena se esiintyi myöskin perheemme
historiassa, Aleksanderin ja Elisabetin suhteessa
toisiinsa.

Olen tästäkin asiasta koettanut, vaikka enim-
mäkseen turhaan, saada Elisabetilta itseltään
selvitystä. Me lapset emme kyllä milloinkaan
huomanneet sellaisia eripuraisuuden ulkonaisia
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merkkejä kuin riitaa tai väittelyä heidän välil-
länsä, eipä edes kiivasta sanaa, joka olisi vahin-
gossa tullut sanotuksi. Mutta sitä painostavam-
pana vallitsi heidän välillänsä alituinen vaitiole-
minen.

Yhden ainoan kerran —jo monen vuoden
kuluttua Aleksanderin palaamisesta — Elisabet
ikäänkuin huomaamattansa ilmaisi minulle
jotakin, joka on säilynyt muistissani tähän
päivään asti ja jota en hevin voi olla tässä
toistamatta. Omiin ajatuksiinsa vaipuneena
hän sanoi:

— Ikävöitsin ja kaipasin häntä suuresti, ja
kärsimättömästi odotin hänen paluutansa Balka-
nilta, kirjevaihtommekin oli kaiken aikaa ollut
mitä sydämellisintä, mutta hän oli tavatessamme
kylmä, melkein tyly.

Muuta Elisabet ei tästä puhunut, huokasi
vain, ikäänkuin olisi tarkoittanut sanoa: ja niin
se sitten jatkui ja on yhä pahentunut.

Vielä vähemmin hän myöhempinä aikoina
halusi palata tähän asiaan, jakaikkein vähimmin
sinä viimeisenä elämänsä vuonna, jona kirjoitin
hänen muistelmiansa.

Mutta romaanin kirjoittajalle olisi juuri tämän
asian selostaminen kaikkein tähdellisintä.
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Suotakoon hänen siis turvautua mielikuvituk-
seen.

Toisenkin tyttärensä, Hiljan kuolemasta vies-
tin saatuansa Aleksander ajatteli Balkanilla ehkä
näin:

»Kahden nuorimman lapsemme terveys ei ole
enää kestänyt tauteja ja sekin, joka nyt on nuo-

rimmaksi jäänyt, on saanut elämänsä puolesta
kovin taistella. Minun olisi siis jo aikaa sitten
pitänyt ymmärtää annettu viittaus. Sen sijaan
olen ollut anteeksiantamattoman heikko. Olen
kaikkien heikkojen miesten tavalla uskonut, ettei
ihminen muka voi vastustaa luonnonvoimia.
Miehen on kuitenkin voitava kaikki minkä hän
tahtoo.»

Ja kuvittelen hänellä tämän ajatuksen mukana
uuden voimakkaan periaatteen syntyneen.

Elisabetin taas kuvittelen miehensä paluun
lähestyessä ajatelleen:

»Kuinka olenkaan kaivannut häntä, ja erit-
täinkin Hiljan kuoleman jälkeen! Vihdoinkin,
vihdoinkin saan Aleksanderin luokseni jälleen
ja päättyy se suru, jota en ole ilman häntä vielä-
kään osannut surra loppuun.»

Kuvittelen sitten, että kun odotettu hetki
vihdoin koitti ja Elisabet, nähtyään ryhdikkään
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nuoren kenraalin laskeutuvan saapuvasta kauko-
junasta asemasillalle, juoksi Aleksanderiansa sy-
leilemään, hän ei päässytkään lähemmäksi kuin
vain tervehtivien kätten ylettyville ja Aleksan-
derin käsi ehkä lisäksi tuntui vähän jäykisty-
neeltä .

. .

Eihän tämän mielikuvituksen näkemyksen
tarvitse sisältää sitä, että Aleksanderin periaat-
teellisuuden ilmaus olisi merkinnyt hänen rak-
kautensa kylmenemistä. Päinvastoin voi näke-
mykseen sisältyä vielä todellisempi ja syvempi
huoli toisen onnesta ja parhaasta. Mutta voi,
kuinka vähän rakkaus sentään sietää periaatteita
ja luonteenlujuuksia!

Näen heidän jo matkalla asemalta kotiin
kaipaavan puheenainetta. Sillä vuosikausien
pitkän kirjeenvaihdon jälkeen lieneekö heillä
ollut mitään asiallista enää suullisesti lisättävää.

»Ja niin se sitten jatkui ja on yhä pahentunut.»
Mutta jos tämä kuvitelma vaikka kuinka tark-

kaan vastaisi todellisuutta, niin luulisihan, että
tuo vaitiolon suhde olisi vuosien kuluessa jälleen
muuttunut ja he olisivat ainakin vanhetessaan
keskenänsä ystävystyneet. Mutta niin ei käynyt.
Sen tähden täytyy otaksua, että tuo kuvitelma,
mikäli se enemmän tai vähemmän vastaa todel-
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lisuutta, on ollut vain alkusyynä siihen toista
vuosikymmentä kestäneeseen vaitiolemiseen,
joka synkkänä varjona jäi painostamaan perhe-
elämäämme, ja että sen varsinaiseksi ja lopulta
ainoaksi syyksi muodostui se Aleksanderin pa-
luun jälkeen päivä päivältä yhä selvempänä
ilmenevä eroavaisuus heidän elämänymmärryk-
sessään, joka vastaavasti niin räikeänä esiintyi
myöskin ajan hengessä.

Ja tämä ei ole enää mitään kuvitelmaa.
Mieleen muistuvat alakuloiset illat, jolloin

istumme ruokasalin suuren pöydän ääressä.
Milloin toinen, milloin toinen vanhemmista
antautuu keskusteluun kanssamme, joskus vilk-
kaastikin ja naurusuin, mutta keskenänsä ei
milloinkaan. Useimmiten vallitsee painostava
äänettömyys. Elisabet istuu teekeittiön ääressä
huuhtoen kuppeja ja käsiliinalla niitä kuivaten,
silmäluomet alhaalla, välinpitämättömästi vain
kuppejansa liikutellen. Ei sano sanaakaan, onpa
kuin valveilleennukkunut. Aleksander istuu vas-
taisella puolella pöytää, hänellä on kyllä silmät
auki, hän on ikäänkuin »vallan päällä», hän kat-
soo mihin tahtoo, mutta hänkään ei löydä mitä
sanoa, vaan näyttää ikävöivän yksinäisyyteen
omien ajatustensa maailmaan.
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Varmasti he joskus tekivät yrityksiä tämän
painostuksen lieventämiseksi. Niinpä muistan
Elisabetin kerran valmistaneen illaksi Aleksan-
derille hänen mielijuomansa, jota sanottiin »olut-
juustoksi», jonkinlaistaoluen ja maidonyhteenkei-
tosta, jota oli käytetty Kuopiossa, hänen nuo-

ruutensa kodissa. Aleksander joi nautinnokseen,
tarjosipa vuorotellen pojilleen ja tyttärilleenkin,
joista joku sai nielaistuksi enemmän, toinen
vähemmän, kertoi jotakin Karjalasta, Kuopion
kodistaan, hymähtelikin. Ajattelin: nyt-nyt he
sanovat jotakin toisillensakin. Mutta —ei sa-

naakaan.
Vanhemmat yleensä eivät tiedä tai väheksivät

sitä merkitystä, mikä heidän keskinäisillä suh-
teillaan on lasten onnelle. Kumpikin elää omalta
kohdaltaan vain lapsia varten. Isä tekee päivät
pitkät työtä heidän hyväkseen, ja kun hän työstä
levähtäenkin illan hämärässä astelee edestakaisin
huoneessaan, ei hän silloinkaan muuta ajattele
kuin lastensa parasta, miten koota ne roposet,
jotkaovat välttämättömiä heidänkasvatukseensa,
miten suorittaa kaikkien koulumaksut, miten
maksaa soittotunnit, miten palkata guvernantit,
miten saada se tai tämä pojista oppiin ulkomaille.
Ja äiti, samoissa säästämisen tarkoituksissa,
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koettaa omin käsin suorittaa kaiken, mikä muu-
ten kuuluisi palvelijain, pesijäin, ompelijain
tehtäviin, ja koko päivän melkein näännyksiin
asti puuhailtuansa sittenkin jaksaa innostuen
kuunnella jokaisen asioita. Ja vielä kaikkien jo
mentyä maata ja hiljettyä kuuluu hänen lasku-
lautansa luisten nappulain kalina, kun hän laatii
tilejänsä.

Näin he kumpikin omalla eri tahollaan pon-
nistelevat ja uhraavat kaikki voimansa lasten
onneksi, ja kaikkensa annettuaan itsekin ehkä
ihmettelevät, mikä siitä vielä puuttuu. Yksi
vielä puuttuu. Vanhemmat eivät aavista, että
lasten riemu remahtaisi ylimmilleen, että onni
alkaisi iloisesti kukoistaa, jos he kerrankin —

sykkisivät toisiaan.
Niinpä kun äänetön 010 illallispöydässä käy

vihdoin kaikille liian ikäväksi, Aleksander nou-
see pöydän äärestä, ja nyt alkaa hänen loppu-
maton vaelluksensa edestakaisin pimeän salin
nurkasta nurkkaan. Vasen käsi on housuntas-
kussa, pää on kumarassa, oikean käden sormilla
hän kävellessään sivelee poskipartansa puolis-
koja, ajatuksissaan vieden parran päitä huulien
vähin ja taas päästäen irralleen.

Hän kuulee ruokasalista vilkasta keskustelua,
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joka on siellä heti hänen lähdettyään virinnyt
Elisabetin ja lasten kesken. Puhutaan uudesta
kirjallisuudesta, taiteesta, nauretaan iloisesti,
innostutaan. Ehkä jokin sana, jokin väkelmä
kantautuu isänkin korvaan, hän pysähtyy kuun-
telemaan, hän ihmettelee, se kuulostaa niin
uudelta, oudolta, melkein tekisi mieli mennä
takaisin ruokasaliin ja jälleen istua lampunvaloon
iloisesti puhelevan perheen piiriin. Mutta mitä
hän siellä sanoisi? Tietämättä mitään heidän
uusista kirjailijoistaan, tuntematta heidän taide-
maailmansa viimeisiä odotuksia. Joskus hän
ei ymmärrä enää perheensä uusia lauseparsia-
kaan, kaikki on outoa ja vierasta. Varmaan he
jälleen vaikenisivat, jos hän tulisi. Ja niin hän
jälleen kävelee nurkasta nurkkaan, kävelee,
kävelee . . .

Keskustelu vilkastuu yhä, se on myös yhä
äänekkäämpää, se kuuluu Aleksanderin korviin
vielä sittenkin, kun hän jo on vetäytynyt huo-
neeseensa, paneutunut makuulle, sammuttanut
lampun ja valvoo pimeässä. Ehkä hän ajattelee,
aikojen murrosta ymmärtämättä: Elisabet vie-
roittaa minulta lapsenikin.

Todella, me olimme paljon lähempänä äitiä
kuin isää. Ja jos meille jotakin tapahtui, — jos
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piti jotakin tunnustaa, jos neuvotella, jos rat-
kaista, — oli meistä kaikki tehty, kun olimme
puhuneet asiasta äidin kanssa. Usein ei juolah-
tanut mieleenkään, että olisi ollut puhuttava
myöskin isän kanssa. Voisin luetella lukematto-
mia esimerkkejä. Tunnustan niistä puhuvim-
man, jota minun tosin täytyy nyt jo itsenikin
oudostella.

Kerran Elisabet kutsui meidät keittiöön kat-
somaan mitä johtovedelle oli tullut. Vesi oli
todellakin omituisen näköistä, se oli täynnänsä
pienen pieniä ilmaporeita, jotka samensivat
sen harmaan väriseksi. Aleksander oli kaiketi
kuullut, että keittiössä jotakin touhuttiin, koska
hänkin tuli sinne. Minä otin astian, täytin sen
vedellä ja toin hänen nähtäväkseen, selvitellen
ja läikytellen sitä vasemmalla kädelläni. Silloin
huomasin, että nimettömässä sormessani oli
raskas kultainen sormus ja etten ollut isälle vielä
kertonutkaan olevani kihloissa.

Kaiketi hän luuli minun tahtoneen tällä ta-

valla valmistaa hänelle yllätyksen. Hän katsahti
minuun oudoksuen, kääntyi ja meni sanaakaan
sanomatta omalle puolelleen.



20.

ALEKSANDER TARKOITUSTENSA
PERILLÄ.

Aleksanderille oli perhe-elämä kuitenkin vain
puolet elämää, niinkuin se tavallisesti on toimen
ja julkisuuden miehille. Aamusta ikäpuoleen
asti hän oli virastossaan (Suomessa toimivan
topografikunnan päällikkönä). Muun osan päi-
vää hän usein vietti tieteellisissä kotitöissä,
istuen työpöytänsä ääressä myöhäiseen yöhön ja
lepäillen vain kävelemällä edestakaisin huonees-
saan. Lahjoiltaan ja taipumuksiltaan hän oh
ennen kaikkea tiedemies, ja ehkä matemaattisten,
fysikaalisten ja astronomisten seikkain tutkimi-
nen tuotti hänelle suurtakin sielullista nautintoa.

Kaikissa tapauksissa, »alakuloiset illat» perheen
parissa ja tieto hänen suunnitelmiensa epäonnis-
tumisesta poikien suhteen ei ollut hänelle koko
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elämä eikä päässyt sitä synkistämään joka puo-
lelta, vaan toinen reuna oli avoinna mitä kirk-
kaimmalle päivänpaisteelle. Sieltä jo heloitti
hänen sydämensä toisen, ehkä syvimmän, si-
simmän toiveen täyttyminen: vapautuminen
Venäjän palveluksesta ja oman maan palveluk-
seen siirtyminen. Tämän teki nyt mahdolliseksi
Heidenin politiikka.

Tultuaan nimitetyksi Mikkelin läänin kuver-
nööriksi ja sinne saavuttuaan hän kohta ensi
töikseen ja virkakuntansa suureksi mielikarvau-
deksi teki suomenkielen lääninsä hallinnon viral-
liseksi kieleksi.

Saatuaan tämän asian sekä lääninvirastossa
että maaseudun virkailijain kirjeenvaihdossa
vakaalle pohjalle hänet vuoden kuluttua nimi-
tettiin kuvernööriksi Kuopion lääniin, jossa hän
heti pani toimeen saman jyrkänkielimuutoksen.

Neljättäkymmentä vuotta oli kulunut siitä
ajasta, jolloin tässä samassa Kuopiossa ruotsa-
lainen kuvernööri lakkautti Snellmanin Saima-
lehden ja kaikki suomalainen kirjallisuus kiel-
lettiin. Neljättäkymmentä vuotta sitten (Kuo-
pion silloisen tuomiorovastin pidoissa) nuoren
kadetin sydämeen syttyi oikeudentunnon pyhä
liekki, jokaei sitten milloinkaan enää sammunut.
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Mutta vasta 50:n ikäisenä hän vihdoin pääsi
lyömään ratkaisevan iskunsa vääryyttä vastaan.
Silloin ei tosin enää hänen pieni äitinsä Aurora
ollut näkemässä poikansa tekoja tässä armaassa
Kuopiossa ja onneksi ei ollut todistamassa myös-
kään sitä vihan raivoa, joka kaupungin vanhim-
missa ja kunnioketuimmissa perheissä nyt nousi
hänen Aleksanderiansa vastaan.

Tämä viha, hakiessaan itselleen tukea ja
kannatusta mahdollisimman laajoissa virkamie-
histön ja sivistyneistön piireissä, koetti pukeutua
kauniisiin laillisuuden jopa isänmaallisuuden
muotoihin. Sen vaikuttimena ei muka ollutkaan
vastenmielisyys suomalaisuutta kohtaan, vaan
se, että suomenkielen viralliseksi julistaminen
oli pantu alkuun venäläisen kenraalikuvernöörin
hallinnollisella luvalla eikä perustuslakien mu-
kaisesti säätyjen aloitteesta. Tämä kaunis puku
ei kuitenkaan voinut salata sitä ilmeistä tosiasiaa,
että 80-luvulla fennomaaneja vastaan käydyn
silmittömän kiihkeän taistelun pohjana oli sama
suomalaisuuden inho, joka tuomiorovastin pi-
doissa 30 vuotta sitten, kysymyksen ollessa tyttö-
koulun suomenkielen tunneista, puhkesi mahta-
van patruunan sanoihin: tarpeetonta! Sitä kieltä
oppikoot tyttäreni karjakoilta!
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Paljon oli sillä välin kuitenkin jo suomalaisuu-
den ystäviäkin Kuopioon kertynyt, lääninsih-
teerinäkin oli Aleksanderin sukulainen, suomen-
mielinen lakimies (Fabritius), papiston kanna-
tusta mainitsematta. Mutta niin kiihkoisana
kuin kaupungin vanhempien perheiden ja ruot-

sinmielisen virkakunnan viha Aleksanderia vas-
taan kytikin, oli »kansan» kiitollisuus ja rakkaus
häntä kohtaan sitä ilmeisempi. Kaikkialla, minne
ikinä hän tarkastusmatkoillaan tulikin, kaukai-
sinta Karjalaa myöten, otti rahvas hänet vastaan
riemukkain myötätunnoin, vaikkapa ruunun-
voudit ja nimismiehet eivät olleetkaan hurraa-
huutoja järjestämässä tälle kuvernöörille. Ja
vanhat ja nuoret talonpojat kokoontuivat san-
koin parvin hänen kokouksiinsa, joissa he liiku-
tuksen kyyneleet silmissä ja hillitty riemu sydä-
messä kuuntelivat hänen suomalaistapuhettansa,
valtoinaan, välittömästi antautuen laajoihin kes-
kusteluihin kuntiensa asioista, hänen uudistus-
ehdotuksistaan, silloista, maanteistä, kaivannoista
järvien laskuista, vaivaishoidosta, yleisistä ra-
kennuksista ...ja pelkästä kiitollisuudesta kaik-
keen suostuen.

Nykyisen kansanvallan aikoina lienee lukijan
vaikea käsittää, mistä tämä ylenpalttinen kiitol-
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lisuus! Eihän kysymyksessä oikeastaan ollut
muu kuin oikeusvaatimuksen toteuttaminen,
vääryydestä luopuminen, joka oli sivistyneen
säädyn alkeellisimpia velvollisuuksia. Mutta
mitään orjamaisuutta eivät nuo rakkauden osoi-
tukset ja kiitollisuuden kyyneleet sentään mer-
kitse. Täytyy ymmärtää, että kansa oli vuosi-
satojen kuluessa tottunut herrojensa muukalai-
suuteen ja vieraskielisyyteen. Komeapukuisen
kenraalin astuminen heidän eteensä supisuoma-
laisin puhein, vilpittömin haluin kuunnella
heidän valituksiaan ja toiveitaan, välitön ja
tulkiton keskustelu heidän kuntansa ja lää-
ninsä asioista, — se toki vaikutti kuin usko-
mattoman sadun muuttuminen todellisuudeksi,
se oli ilmestystä, verhon iloinen katoaminen
synkän nykyisyyden ja valkenevan tulevaisuu-
den väliltä.

Jos ihmiselämää täältä alhaaltapäin katsottuna
voi pitää korkeuksiin sinkoutuvana kaarena,
joka alkaa maasta ja päättyy maahan, niin
varmasti oli tämä Kuopion kuvernööriyden-
kausi Aleksanderin elämänkaaren huippukohta.
Hän oli saavuttanut sen tarkoitusperän, jonka
oli itse jo nuorena itsellensä asettanut ja joka oli
hänen elämänsä johtona säilynyt huolimatta
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kaikista oleskeluista vierailla mailla ja vieraiden
tsaarien palveluksessa.

Tässä mielentilansa nousukaudessa hän sortu-
matta saattoi kestää sen ankaran iskun, minkä
hänelle tuotti vanhimman tyttärensä Ellidan
(Liidän) kuolema, tyttö kun oli parhaassa nuo-
ruuden iässä, morsiamena, ollen kihloissa Uuden
Suomettaren toimitussihteerin Janne Messma-
nin, siis mahdollisimman suosituntulevan vävyn
kanssa.

Onnellisena voi hänen suhteensa pitää myös-
kin sitä seikkaa, että hän Kuopioon muutet-
tuansa joutui niin kauas pois hänen arkaa miel-
tänsä vaivaavista ja loukkaavista helsinkiläisistä
riitaisuuksista, jotka vaikuttivat hajoktavasti
hänen vanhaan, rakkaaseen fennomaaniseen puo-
lueeseensa. Vain ystäviensä kirjeiden avulla oli
hänellä noista hyökkäyksistä ja sekasorrosta
tietoja.

Aikaa ja oloja kuvaavana olkoon tässä julkais-
tuna hänen uskollisen, elämänkautisen ystävänsä
Yrjö Koskisen kirje hänelle Helsingistä Kuo-
pioon.
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»Helsingistä,

Pääsiäispäivänä, Huhtik. 5 p. 1885.
Veli kulta!

Vaikk'en aivan tarkasti ota osaa valtio-
päivätoimiin, on niistä kuitenkin sen verta
työn lisäystä, että kirjeenvaihto aina lyk-
käytyy viikosta toiseen. Senpä tähden olet-
kin saanut odottaa vastausta rakkaaseen
kirjeeseen. Minä olen tästä pkkävetoisuu-
destani sitä enemmän pahoillani, koska saa-
tan hyvin ymmärtää, että se perheellinen
suru, jolla Herra on Sinua etsinyt, näinä
aikoina mieltäsi masentaa, niin että ystä-
vällinen sana saattaa olla tavallista enemmin
tervetullut. Kun ihminen seisoo tuon suu-

ren arvoituksen edessä ja kääntyy omaan it-
seensä, olemuksen salaisuutta miettimään,
tuntuuhan tämä maailma kovin kummalli-
selta. Elämän toimet tosin vähinerin haih-
duttavat kaipauksen, mutta joku arpi saa-
dusta haavasta aina jääpi, jahyvä onkin että
niin jää. Sillä elämän katoovaisuus on
semmoinen tosiasia, jota me myötäkäymi-
sen aikana niin helposti unohdamme, sa-

laamme itseltämme, koska tavallisesti kat-
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somme sitä synkäksi, ikäväksi asiaksi. Vaan
siihen ajatukseen täytyy itseänsä totuttaa,
ja läheltä, kristinuskon valossa katsottuna,
se ei todella olekkaan niin synkkä kuin ensin
luulimme. Silmillemme silloin aukeaa maa-
ilmanjärjestys semmoinen, joka ei lopu tä-
män elämän kanssa, kehityssuunnitelma
semmoinen, jonka yleisiä piirteitä voimme
oivaltaa, vaikk'emme kaikkia yksityiskoh-
tia tarkoin ymmärräkkään.

Olen usein Sinua ajatellut siitä asti kun
kuulin tyttäresi sairaudesta ja kuolemasta,
ja olen toisinaan ollut aikeissa Sinulle kir-
joittaa joku lohdutuksen sana, mutta olen
aina tuntenut kuinka köyhä jakykenemätön
siinä kohden olen. Nytkään en tiedä muuta
neuvoa antaa kuin sitä, jonka uskonto tar-
joo. En edes voi Sinulle siinä asiassa osoit-
taa jotakin theologillista kirjallisuutta; vaan
jos kaipaat jotain, lue yksinomaisesti evan-
keliojen yksinkertaisia kertomuksia. Lue
niitä vaikka juttukirjoina, historiallisina to-
distuskappaleina; jota enemmin niitä lukee,
sitä enemmin niihin mieltyy.

Mutta jo muista asioista jutelkaamme.
Kuopion yksityislyseon asia on ollut Senaa-
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tissa esillä ja siellä niin päättynyt, että
enemmistö on kymmeneksi vuodeksi ehdo-
tellut sille 29 000 m., kaksi jäsentä, A.
Mechelin ja muistaakseni Lerche, ainoas-
taan 18 000 m., ja minä sekä Okerßlom
olemme kehoittaneet vähinerin lakkautta-
maan laitosta sillä tavoin, että ensi lukuvuo-
della se saisi ILsta luokasta 2 500 m. ja
llLsta—VlLstä luokasta 4000 markkaa
kustakin (VIILs luokka opetetaan yhdessä
VlLnnen kanssa eikä siis tarvitse mitään)
eli yhteensä 22 500 m., mutta seuraavilta
vuosilta vähennettäisiin yhden luokan apu-
raha, kunnes kaikki loppuisi. Tähän ehdo-
tukseen kuuluu Heidenkin yhtyneen. Mut-
ta varsin mahdollista on, että Pietarissa asia
saadaan toiselle kannalle; arvattavasti af
Frosterus koettaa vaikutustansa, minkä jak-
saa.

Tulevan oktrojin suhteen voin Sinulle
antaa joitakuita tietoja, vaikka ne tietysti
vielä ovat salassa pidettävät. Se tuskin enää
on salaisuutta, että W. v. Daehn tulee v.
Kraemerin sijaan. A. Mechelintulee myös-
kin lähtemään, vaikka sanotaan, ettei hän
vieläkään ole itse pyytänyt eroa. Hän on-
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kin kynsin hampain pitänyt kiinni porte-
feuille'stään; mutta ei taida auttaa. Kir-
kollisasiain päällikkyys tarjottiin ensin mi-
nulle; mutta minä en millään tahtonut luo-
pua kamari-toimista, joihin nyt olen miten-
kuten perehtynyt; ehdottelin Donner'in.
Kun kuitenkin monien keskusteluin perästä
huomasin, että Heiden ei suostunut Don-
neria esittämään, ja toiselta puolen hyvin
ahkerasti koetettiin Lindelöfiä puolustaa,
täytyi minun, vaikka vastenmielisesti, lu-
pautua A. Mechelin'in jälkeläiseksi, kui-
tenkin sillä nimenomaisella ehdolla, että
joku suomenmielinen tulisi kamari-päälli-
köksi. Niin nyt taitaa käydäkin; sillä Igna-
tiusta on puhuteltu. —On tietysti vielä
mahdollista, että mutkia ilmaantuu, joita
ei saata arvata.

En voi sanoa, että omasta puolestani olen
oikein tyytyväinen. Olen paljoa enemmin
huvitettu aineellisestaedistyksestä kuin kou-
lu- ja kirkko-asioista. Vaan sehän kummin-
kin on hyvä askele eteenpäin, jos Ignatius
saadaan hallituskuntaan. Mitä v. Daehn'iin
tulee, toivon minä hänestäkin hyvää, vaikka
epäilemättä hänen käsityksensä vielä lienee
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enemmin venäläinen kuin suomalainen;
rouva onkin puhdasverinen venakko ja lap-
set käyvät venäläisissä kouluissa. Vaan
mies on itsessään suora ja selvä, eikä ole
suinkaan vähäiseksi eduksi katsottava, jos
hän vähitellen kodistuu ja mukautuu mei-
dänkäsityskantaamme; sillähyvin luultavaa
on, että hän ennen tai myöhemmin tulee
Ehrnroothin sijalle.

Valtiollinen asemamme tähän aikaan ei
ole suinkaan hauska. Venäjän valtiomiehet
sen selvästihuomaa, katsovat Suomenmaan
joksikin abnormkeksi, ja Bruun ei ole suin-
kaan se mies, joka ymmärtäisi semmoista
katsantokantaa vastustaa. Hänessä on par-
venu'n kaikki heikkoudet.

Tuttavistamme olisi syytä antaa Sinulle
tietoja, jos vain nyt muistaisin niistä jotakin
kerrottavaa. Meurman ei ole oikein enti-
sessä kurasissaan; hänellä on ollut talonpoi-
kaissäädyssä rettelöitä »Oinas» Castren'in
kautta japaitsi sitä häntä rasittaa se parjaus-
tulva, joka suomalaisissa maaseutulehdissä
on häntä vastaan levitetty. Suomalaisessa lei-
rissä onkin melkoinen hajous, toiselta puo-
len Kivekkäät, toiselta Rein jaValvojalaiset,
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kolmannella vielä levottomat naiset, kaikki
kulkevat omaa tietänsä. Löfgren ja Uusi
Suometar koettaa pitää vanhaa kohtuullista
suuntaa. Ja luullakseni tämä kuitenkin
tulee johtoa pitämään, ainakin on Suomet-
taren tilausmäärä yhä karttunut.

Valtiopäivä-asiat tiedät sanomalehdistä,
niin ett'en nyt niistä mitään puhu. Lopetan
vain sillä toivolla, ettet minua unohda,
vaikka joskus saat jonkin viikon vastausta
odottaa.

Oma ystäväs
Yrjö Koskinen.

Senaatti on hyväksynyt ehdotuksen,
että kruunu tekisi etumaksun osakas-jaoista
Kuopion läänissä. Asia menee tulevalla
viikolla majesteetille.»

Aleksanderin suomalaisuus oli hankkinut hä-
nelle läänissään oikean »kansanmiehen» arvoni-
men, joka vieläkin elää monin paikoin Itä-Suo-
men vanhemman väestön suussa. Mutta niitä
ominaisuuksia, joita nykyinen kansanvaltaisuus
asettaisi semmoisen arvonimen ehdoksi, ei Alek-
sanderilla kylläkään ollut. Tässä merkityksessä
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kansanvaltainen tai edes kansanomainen hän ei
ollenkaan ollut. Hän ei olisi milloinkaan istunut
samalle penkille yksityisissä asioissa rupattele-
vien talonpoikien kanssa. Seuratessani häntä
kerran tarkastusmatkalla huomasin, että hänen
kokouksissaan kaikki seisoivat, tai istui hän yksin
muiden seistessä. Ilomantsin pitäjässä ollessam-
me hän kutsui kunnallislautakunnan esimiehen
yksityisesti puheilleen. He keskustelivat salissa,
kumpikin seisten, kun tulin sisälle. Pitäen tilan-
netta vähän kankeana minä, tultuani esitellyksi,
avasin savukekoteloni tarjoten esimiehelle.
Mutta kuvernööri rykäisi merkitsevästi ja esi-
mies vetäisi kätensä pois.

Demokraattisuuden ja suomalaisuudenyhteen-
kuuluvaisuus ei suinkaan ollut mikään selviö
vanhojen fennomaanien aikaan, niinkuin se oli
myöhemmin. Snellman itse oli teoriassa ehkä
enimmän demokraattinen heidän joukossaan.
Mutta jo Koskinen oli monessa suhteessa ihan-
teiltaan toinen. Hän kirjoitteli varoittavia sa-
noja liiallista koulujenperustamis-maniaa vas-
taan, peläten »sivistyneen köyhälistön» synty-
mistä, jota selitti suureksi yhteiskunnalliseksi
vaaraksi. Suomalainen vapaaherra, suomalainen
kuvernööri, suomalainen maamarsalkka, senaat-



334
tori — se kaikki kuului vanhojen fennomaanien
ihanteisiin, mutta sellaiset saavutukset ajateltiin
mahdollisiksi vain jo olemassaolevan sivistyneis-
tön tai sen perheissä kasvatettujen jälkeläisten
suomenmielisiksi kääntymisen avulla.

Voidaan ajatella, että joku kuningas täydestä
sydämestä rakastaa alamaisiansa, että hän yöt
päivät miettii, mitenparhaiten palvella matalissa
majoissa jakaukaisissa korvissa asuvaa kansaansa
ja että hänen rakkautensa on todellakin vilpitön,
uhrautuvainen jopa sydämellinenkin alhaisoa
kohtaan. Mutta annapa, että tämä »alhainen»
nostaa nokkansa pystyyn, nousee palatsiin ja
alkaa uhitellen »vaatia» kaikkea mitä kuningas
on rakkaudesta vapaaehtoisesti tehnyt! Ku-
ninkaallinen viha leimahtaa. Ulos Palatsista!
Telkien taa! Täällä on sinulle tilaa vain la-
keijana!

Niin pienemmätkin herrat. Ja niin myöskin
Aleksander. Hän ei voinut sietää nousukkaita.
Sivistyneesti pyöriskelevä aliupseeri, herraste-
leva talonpoika — ne olivat hänen kauhujansa,
yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden aate hänen
inhojansa.

Mutta »uudet aatteet» seurasivat Aleksander
parkaa kuin ulvovat koirat, minne ikinä hän oli-
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sikin niitä väistänyt. Niinpä ne olivat vihdoin
jo täällä Kuopiossakin hänen kintereillään.

Sillä täällä eleskeli juuri uusien aatteiden ja
kaiken vapaamielisyyden kuopiolainen profeetta,
kuuluisa kirjailija ja näytelmäin tekijä Minna
Canth. Ja Elisabet tietysti kohta tutustui häneen,
jopa piti häntä kaikkein hauskimpana tuttavuu-
tenaan niiden lukemattomien kaupungin rouvien
joukossa, joiden seurassa Elisabetin nyt olisi
ollut esiinnyttävä kuvernöörin puolisoa edustaen.

Minna Canthilla oli suuri ja hyötyisä kangas-
kauppa aivan Snellmanin puiston (entisen Kus-
taa Aadolfin torin) ääressä. Hän itse asui lapsi-
neen kodikkaassa huoneistossa, erillään kangas-
kaupasta, toisessa piharakennuksessa, ja hänen
talonsa oli aina auki vieraille.

Bergbom oli hänet »löytänyt» ja kangaskaup-
piaasta tehnyt näytelmäkirjailijan. Hänen aat-
teellinen mielialansa oli näissä kirjallisissa puu-
hissa päässyt täyteen kukoistukseensa. Kun
Bergbom taas saapui teatterinsa kanssa kiertueel-
laan Kuopioon ja jokin uusi näytelmän aihe oli
välähtänyt Minna Canthin vilkkaassa mielikuvi-
tuksessa, he aivan hekumoivat keskusteluissaan
ja yhteisissä suunnitelmissaan, miten Canthin
kirjoittama luonnos nyt olisi oikein muovailtava
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ja näyttämölle asetettava. Hyvin oivaltaen ajan
hengen ja teatteriyleisönsä maun Bergbom ei ol-
lenkaan pannut vastaan Minnan meheviä sut-
kauksia, jos ne kohdistuivatkin yhteiskunnalli-
siin epäkohtiin, vaan päinvastoin mielihyvän
loiste silmissä ja suu mehellä kähisi: mainiota!
mainiota!

Hänelle oli tietenkinteatteri ja yleisö pääasiana,
mutta toinen oli kuvernöörin asema. Kun Minna
Canth antoi näytelmänsä päähenkilön, lain ja
oikeuden nimessä vangitun naisen, näytelmän
loppupontena huudahtaa vangitsijoilleen kapi-
nallisia, lakia ja oikeutta halveksivia sanoja, ja
kun kaupungin arvovaltaisimmat isät yhdessä
kirkollisten kanssa alkoivat vaatia kappaleen
kieltämistä, ei kuvernöörin enää sopinut osoittaa
mitään suosiota mokomalle kumoushengen liet-
sojalle, vaan rouva Canth jäi kuin jäikin kuver-
nöörin kutsulistoista pois.

Elisabet taas ei ollut se ihminen, joka kuver-
nöörinrouvana olisi pitänyt edustusvelvollisuuk-
siaan ensimmäisessä sijassa ja suhteitaan ystä-
viinsä toisessa. Hän ei ottanut kaupungin hienon
rouvaston kuiskauksia kuuleviin korviinsakaan
eikä liioin sukulaisten neuvoja, että seurustelemi-
nen rouva Canthin kanssa oli hänen asemassaan



337
muka sopimatonta, vaan jatkoi tuttavuutta kai-
kessa viattomuudessa kuvernöörin palatsin ulko-
puolella, — seikka, joka ei suinkaan vähentänyt
Aleksanderin henkilökohtaista vastenmielisyyttä
tätä kirjallista kuuluisuutta kohtaan.

Aleksanderin vastenmielisyys riippui kuiten-
kin kokonaan vain rouva Canthin vapaamielisyy-
destä eikä olemuksesta, johon hän ei päässyt
milloinkaan edes lähimaille tutustumaan.

Minna Canth oli miellyttävä, valoisa, hyvin
puhelias ja iloluontoinen olento. Ulkomuodol-
taan hän oli täyteläs, ja täyteläisyytensä vuoksi
vähän raskasliikkeinen. Enpä muistissani voi
kuvitella häntämuutenkuin istuvana, jokokeinu-
tuolissaan tai sohvassa laajan pyöreän kahvipöy-
dän ääressä. Hänen kasvonsa olivat pyöreät,
aina hymyileväiset, ja tärkeän kysymyksen esiin-
tyessä olivat kulmakarvat kyllä rypistyvinään,
mutta ainoastaankuin leikillä, sillä hän ei silloin-
kaan voinut olla hymyilemättä pelkästä keskus-
telemisen nautinnosta.

Pöydän reunat olivat aina täynnä odottavia
kuppeja ja suuri kahvipannu kannettiin sisään
tarpeen vaatiessa. Vieraitatulija meni. Jokaisen
tulijan hän otti vastaan mitä sydämellisimmin,
istutti eteensä ja kahvitteli. Itse hän sanoi juo-
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vansa kahvia päivän mittaan vähintään yhdeksän
kuppia. Hänen ensimmäisiä kysymyksiään oli
aina tuo: no onko mitään uusia aatteita, kertokaa,
kertokaa!

»Tasa-arvoisuuden aate» sehän se oli hänellä
kaikkien aatteiden aate. Olihan Snellmankin
puhunut ja kirjoittanut paljon sivistyneistön
velvollisuudesta sulautua kansaan, mutta var-
masti hän ei ollut tasa-arvoisuudella tarkoittanut
samaa kuin nyt Minna Canth. Snellman oli teo-
riaa, Canth praktiikkaa: muutetaan olevat olot
perustuksia myöten ja ollaan kaikki veljeksiä ja
sisaruksia. — Jollei vieraiden joukossa ollut
ketään näiden asiain selostajaa, puhuttiin vaik-
kapa naisliikkeestä, yhteiskasvatuksesta, vapaasta
rakkaudesta tai muusta sellaisesta päivänkysy-
myksestä. Ellei saapuvilla ollutketään, joka olisi
näistäkään asioista keksinyt jotakin uutta sanoa,
keskusteltiin uuden vapaamielisen lehden perus-
tamisesta Helsinkiin vanhoillisen Suomettaren
sijaan. Ja ellei siitäkään, niin käden käänteessä
siirrettiin kaikki kupit pöydältä, kämmenet nos-
tettiin pöydän reunalle, sormet hajokettiin,
peukalot yhdistettiin, naapurusten pikkurillit
liittyivät toisiinsa, ja . . . syntyi suuri, salaperäi-
nen äänettömyys. Pöytä vavahtelee, pöytä tekee
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jonkinlaisia narahtavia töytäyksiä, pöytä liikah-
telee .

. . Nyt täytyy koko seurueen jo nousta,
voidakseen seurata pöydän liikkeiden mukana ja
ollakseen suuressa tungoksessa katkaisematta
sormiketjun yhteyttä. Pöytä vie koko seuran
jonnekin nurkkaan, ellei suorastaan kallistu sei-
somaan kahdelle jalalle tai rupea vinhasti pyö-
rimään.

Näin Minna Canth huvitteli nuorisoa. Syntyi
mitä kiinnostavin keskustelu henkimaailmasta,
spiritismistä, semmoisista mahdollisuuksista,
että vainajat asettuivat eläjien yhteyteen, että
he vastailivat heille tehtyihin kysymyksiin, että
he vihdoin näyttäytyivätkin, että heitä melkein
saattoi valokuvata. Tämä kaikki oli kovin haus-
kaa. Uusia maailmoita aukesi nuorisolle, uusia
jumalia luvattiin, kaikki eli uudestaan, koko
aika kukoisti Minna Canthin kodissa, uusi aika,
nuorison aika . . .

Mutta osasipa hän valitussa seurassa olla toti-
nenkin. Niinpä hän ja Elisabet usein keskusteli-
vat samasta »tasa-arvoisuudesta» ihmisten välillä,
ja silloin Minnakin koetti olla tosissaan. Hänen
kasvonsa saivat melkein vaivautuneen näön, kun
hän yritteli olla hymyilemättä ja pitää silmäkul-
mansa rypistyksissä, mutta ystävänsä Elisabetin
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tähden hän sen teki, ja he keskustelivat tuntikau-
sia ja lopettivat vihdoin posket molemmillakuu-
mina.

Olipa olemassa myöskin syvä eroavaisuus
kummankin näkemysten luonteessa. Jos olisi
soveliasta verrata heitä toisiinsa, pitäisi ehkä
sanoa, että Minna Canth otti tuon ihmisveljeys-
aatteen enemmän vain kirjalliselta kannalta, uu-
tena aatteena, jonkapohjalta singahteli vanhoilli-
suuden pimeälle taivaalle hänen leimahtelevien
ajatustensa ilotulitus. Sen vuoksi hän usein saat-
toi ikäänkuin vain leikillään sillä huvittaa nuo-
risoa ja lukijoitaan. Mutta Elisabetilla oli kaikki
tuo syvintä totta jakokonaan leikkipiirin ulkopuo-
lella. »Jos jumala ilmenee ihmisen omassa rak-
kaudessa lähimmäistä kohtaan — ajatteli Elisa-
bet —-, niin kaikki tuo ihmisten välillä vallitseva
nöyryyden puute ja luokkaero on perin juurin
jumalan tahtoa vastaan». Kirkollisten joukossa
hän olisi kyllä löytänyt ihmisiä, jotka olisivat
olleet halukkaat totisessa sävyssä puhumaan
näistä asioista, mutta he sanoivat yhdestä suusta:
ihmiset ovat kaikki tasa-arvoiset jumalan edessä,
mutta maailman järjestyksessä on jumala itse
säätänyt heidät keskenään eriarvoisiksi. Sen
tähden oli Minna Canth ainoa ihminen koko
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Kuopion kaupungissa, jonka kanssa Elisabet
saattoi tästä kysymyksestä keskustella. He olivat
molemmat sitä mieltä, että moinen kirkollisten
näkökanta oli perustuksia myöten väärä. Ja sitä
paitsi Minna ei milloinkaan nostanut silmiään
taivasta kohden, kun oli puhe rakkaudesta tai
totuudesta tai vaikkapa jumalastakin, vaan kä-
sitteli näitä asioita ihmisen luonnollisimpina
ajatuksina ja tunteina, niinkuin Elisabetkin. Se
teki heidät ystäviksi.

Minna Canthin tavallisimpia vieraita olivat
myöskin Juhani Aho ja Kasper.

Juhani Aho eli siihen aikaan kokonaan käytän-
nöllisissä sanomalehtimies-hommissa. Hän oli
niitä uusia nuoria miehiä (Eero Erkko, Ansas,
Lyly y.m.), jotka olivat Helsingistä käsin levin-
neet melkein kaikkien läänien pääkaupunkeihin
toimittaakseen siellä maaseutulehtiä uuden ajan
hengessä. Aho oli sitä paitsi erikoisesti liittoutu-
nut Jonas Castrenin kanssa ja otti mielellään
lehtiinsä hänen innoittamiaan paloartikkeleka,
joissa käytiin rajua sotaa vanhoja fennoja ja
erittäinkin Meurmania vastaan. Heidän olles-
saan MinnaCanthin luona ei siellä puhuttu mis-
tään muusta kuin välttämättömyydestä perustaa
pääkaupunkiin uusi lehti Suomettaren vastapai-
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noksi. Tätä vastaista lehteä ajattelivat Minna
Canth, Elisabet, Kasper, Juhani Aho, Erkko ja
Arvid etupäässä vain vapaamieliseksi, jota vas-
toin Jonas Castren ja sittemmin Lauri Kivekäs
tamperelaisine ystävineen tahtoivat uutta lehteä
vain jyrkän kieliohjelman toteuttamista ja suo-
mettarelaisten kukistamista varten. Kaikissa ta-
pauksissa, kuuluipa tähän seuraan niitä taikka
näitä, oli sen alinomainen kiehunta Snellmanin
puiston ääressä Aleksanderille liian vaikea sula-
tettava ja vain lähensi tulevaa katastrofia.

Kasperia Minna Canth suorastaan pelkäsi.
Kun Minna joskus tunsi menevänsä aatehur-

mioissaan liiallisuuksiin, vilkuili hän arasti Kas-
periin ja pysyi verraten kohtuullisena.

Mutta kerran hän huomaamatta Kasperin
läsnäoloa antautui kuvittelemaan, miten tule-
vaisuuden ihminen käyttää ravintonaan pelkkiä
kemiallisesti valmistettujapillereitä, miten hänes-
tä on jäljellä vain pää ja hermosäikeet, miten
koneet täyttävät hänen tahtonsa, miten hänen
ei tarvitse enää kävelläkään, sillä hän lentää
minne ikinä haluaa.

Silloin Minna äkkiä huomasi Kasperin, joka
vaiti ollen muljotti häneen oven suussa. Minna
pelästyi ja punastui korvia myöten.
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— Niin, hän lentää! hän lentää! hän lentää! —

huusi hän uhmaten Kasperin odotettua kritiikkiä
ja ollenkaan aavistamatta minkä suuren ennus-
tuksen oli lausunut.

Mitä Kasperiin muuten tulee, niin hän ei ollut
voinut täsmälleen toteuttaa elämänsä ohjelmaa
olla vasten kaikkia ihmisten sovinnaisia vaati-
muksia tulematta miksikään, se on, vain olla
ihminen. Hänelläkin oli jo pieni -ksi, hänellä
oli kielenkääntäjän toimi kuvernöörin virastossa,
ja kun hän meni naimisiin nuoren opettajattaren
kanssa, täytyi hänen, muutettuaan vanhempien
kodista, ottaa oman talouden tueksi hoitaakseen
kielenopetustunteja muutamassa koulussa. Hä-
nen periaatteellisuutensa puolustukseksi täytyy
kuitenkin sanoa, ettei hän kohonnut eikä milloin-
kaan edes pyrkinyt kohoamaan tätä yhteiskun-
nallista asemaa korkeammalle, vaan on kuin on-
kin tähän päivään asti pysynyt vain ihmisenä.

Hänen vaimonsa (jo kauan sitten vainaja) ja
Elisabet olivat hyvin kiintyneet toisiinsa. Hän
oli työmiehen tytär. Ja tietysti kohtalo, joka
ajaa tasa-arvoisuuden asiaa tämän maan päällä,
sommitteli asiat siten, että opettajattaren isän
kuoltua äidin veli oli tyttären lähin miespuolinen
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sukulainen, joka taas oli ammatiltaan niin sa-

nottu kivalteri, se on kuvernöörin ovenaukaisija
jatarkastusmatkoilla lisäksi vielä hänen kuskinsa.

Siinä sitä oltiin.

Ei ollut kulunut vielä kuin enintään viisi tai
kuusi vuotta Aleksanderin kuvernöörikaudesta
Kuopiossa, kun yli läänin levisi huhu, että hän
aikoo jättää Kuopion ja muuttaa kuvernööriksi
Vaasan lääniin.

Tämä sanoma oli lääniläisilleperin odottama-
ton. Joka suunnalta alkoi tulla hämmästyneitä
kyselyjä ja hartaita kehoituksia päätöksen pe-
ruuttamiseen. Mitä mieltä se oli herättänyt sekä
Aleksanderin lähimmissä sukulaisissaettä muual-
la läänissä, näkyy ehkä parhaiten hänen veljensä,
Kontiolahden rovastin kirjeestä, joka kuvaavana
palasena olkoon tässä julkaistuna.

»KontiolahtiLokakuun 24 p. 1888.

Rakastettu veli!
En malta olla parilla rivillä sinua lähes-

tymästä saadakseni ilmoittaa hämmästyk-
seni sinun pikaisesta poismuuttamisesta Sa-
von sulo maisemilta, Karjalan kauniilta kan-
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kalulta, ja vielä sitte aivan oudoille maail-
moille, jossa ruotsi on pääkielenä. Kummas-
telleet me vaan olemme täällä tätä päätös-
täsi, mutta tottapa sinulla siihen lienee
pätevät syyt. — Vaan kyllä kipeästi sydä-
meeni koski, kun kuulin ja luin sanoman
tuosta. Arvelin: kun nyt tuo rakkain vel-
jeni joutuu noin kauas täältä, niin tokkopa-
han enää tässä elämässä tavannemme toi-
siamme. Kun asuit täällä samassa läänissä,
niin olitpahan kumminkin ikäänkuin koti-
seuduilla, ehkä, valitettavasti kyllä, saimme
harvemmin, kuin olisin sen puolestani
suonut tavata toinen toisiamme. Mutta
nyt — tiesi Jumala — jos ja milloin se
tapahtuu.

Onkohan sinulla nyt niin pikaisesti
muutto tehtävä, ettet enää ennätä käydä
täällä edes jäähyväisillä; jos sievä rekikeli
tulisi, niin pianhan tuon reissun tekisit;
saisimme siten vielä kerran johdattaa mie-
leemme entisiä, suloisia aikoja, jolloin isän
ja armaan äitimme kotona yhdessä piimää
pistelimme ja kattilapaistista »nuora lihaa»
söimme, ja »maitopartana pahaisna piimä-
suuna pikkaraisna» juoksentelimme pitkin
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Hovilan pihoja ja Kymenniekan kukku-
loita voi niitä suloisia lapsuuden ai-
koja, semmoiset ajat eivät koskaan palaja
jälleen, eivätkä unohdu.

Mutta mitäs niistä sitten muistelee. Sii-
näpä se on — kun ei jaksa unohtaa, niin
minkäs sille tekee.

Suuren mielipahan on poismuuttosi syn-
nyttänyt täällä sekä herroissa että talon-
pojissa; jokainen kyselee: »miksi, miksi!»
Miksi heitti niin monet hyvät alulle pannut
työt kesken? ja kuka niitä jatkaa? eikö hän
ole veljelleen mitään virkkanut syistä, jotka
ovat hänet tähän pakottaneet? — Minun
on siihen täytynyt vastata: ei! en tiedä
mitään! Ja enhän minä tarvitsekaan tietää.
Sen vaan tiedän, että suuren mielipahan ja
ikävän on tämä poismuuttosi synnyttänyt
lidassani, joka sinua rakastaa kuin omaa
veljeänsä, ja minussa.

Mutta Jumalassa on juoksun määrä ja
hänen kädessään onnemme ohjakset — olen
vakuutettu että tämäkin on hänen tahdos-
tansa tapahtunut. — Siis olkoon hän, rakas
veli, kanssasi ja ohjatkoon tiesi niin, että
kuten tähänkin asti, uudessa toimessasi pi-
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dät rakkaan isänmaamme parasta silmämää-
ränäsi, sitä toivoo sinun rakkain veljesi

Klas.

lida ja Saimi lähettävät sinulle sydämel-
lisimmät terveisensä. Sano myöskin ter-
veisiä Roralle ynnä muille.»



21.

VAASASSA.

Vaasaan muuttaminen oli ollut Elisabetille
sangen pulmallinen kysymys. He olivat pohti-
neet Kasperin kanssa sitä asiaa puoleen jos toi-
seenkin ja tulleet hyvin valottomiin tuloksiin.

Elisabetin itsensä oli kovin vaikea sulattaa
sitä ajatusta, että täytyy erota Kasperista, jonka
nyt oli jääminen Kuopioon. Vaasahan oli aivan
toisella puolen Suomea. He olivat kuin kaksi
yhteenkas vanutta olentoa, olivat aina olleet.
Samat tunteet heillä oli ja samat ajatukset, ja
ellei ollut, hioivat he niitä keskusteluissaan,
kunnes ne tulivat samoiksi. Tätä heidän ensim-
mäistä eroamistansa oli Elisabetin melkein mah-
doton ajatella.

Kasper koetti häntä lohdutella, sanoen, ettei-
hän heidän eronsa ollut ainainen, ja lupasi tulla
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jonakin kesänä sinne vaimoineen kesää viettä-
mään. Mutta Kasperilla oli itsellääntoisia, aivan
lohduttomia syitä Elisabetin Vaasaan muuttoa
vastaan, joiden pätevyyttä hän tuolla takovalla
tavallaan väkisin koetti saada Elisabetin myön-
tämään.

— Kuopion jälkeen Vaasaan! — sanoiKasper.
— Sehän on kamalaa. Koko Pohjanmaa on la-
keaa tasankoa, siellä täällä vaivaispetäjiä, kivis-
tä, matalaa merenrantaa. Voiko siellä kukaan
viihtyä? En ymmärrä miten aiot ollenkaan tulla
toimeen semmoisessa maassa.

— No, — en katsele näköaloja, ainahan sitä
tulee toimeen, kun vain muistaa ettei antaudu
ikävälle.

— Sinä näyt ottavan asian helpolta kannalta,
— sanoi Kasper, — mutta asemasi kuvernöörin
rouvana on ollut kyllin vaikea täälläkin, kuinka
siis aiot esiintyä Vaasassa?

— No aivan niin kuin olen esiintynyt täällä.
— »Aivan niinkuintäällä», sanot, mutta täällä

kaupunginrouvat osaavat edes vähän suomea
tai ainakin ymmärtävät, mutta siellä ei yksikään
ymmärrä mitään.

— Ah Kasper, elä nyt ole noin huolissasi . . .

— Minä en ole huolissani, minä kysyn si-
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nulta, miten — aiot — esiintyä — kuvernöörin-
kutsuissa ? Miten ?

— No puhukoot keskenänsä, ja minä esiinnyn
niinkuin esiinnyn.

— Miten? — kysyn minä.
— No jollakin lailla.
Kasperin epätoivo oli todellakin suuri. Mutta

näin he lohduttelivat toisiansa. Ja kun lähtö
sitten tuli eteen, tekivät he niinkuin ei mitään
erinomaista olisikaan tapahtumassa, tilanteen
helpottamiseksi kummallekin. Varmasti kuiten-
kin heidän sydämensä olivat repeytymäisillään.

Alutta jo kohta ensimmäisissä kirjeissä, jotka
Kasper sai Elisabetilta Vaasasta, osoittautui,
että kaikki kuvittelut ja pelot olivat olleet liioi-
teltuja eivätkä ollenkaan vastanneet todellisuutta.
Suureksi lohdutuksekseenKasper sai nyt tietää,
että Vaasa ei ollutkaan millään toivottomalla
lakeudella, kivikkorantoineen ja vaivaispetäji-
neen, niinkuin oli kuviteltu, vaan että Elisabetia
oli siellä kohdannut raikastuulinen, sinilaineinen
meri, kauniit petäjiköt sisämaassa ja ihanat
kalastajamajat rannikolla — aivan kuin luotuina
Kasperille maalausten aiheiksi, kirjoitti hän.
Luonto on — hän edelleen kirjoitti — niin peräti
samanlaista kuin muualla Suomessa, että voisi
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aivan kuvitella olevansa Hikiässä Haukankallion
juurella tai Takkulassa Kontiolahdella, tai vaik-
kapa Kuopion Vihtakannassa. Aivan samanlai-
set sammaleet kivissä ja samat valkeat jäkälät
maassa, samat niittyjen pientareet ja samat
ojakukat. Kaupunki on hyvin siisti, vähän pie-
nempi kuin Kuopio, ja jos täällä ei olekaan rak-
kaita Killisiä ja Kahroja, vaan joitakin -daaleja
ja -rooseja, niin ovat nämä sen sijaan reippaita,
iloisia ja vapaita, niinkuin heidän tuulinen me-
rensä. He puhuvat jotakin hauskaa, laulavaa
ruotsia, osaavat nauraa enemmän kuin me siellä,
ja kaikki on heillä iloista ja avonaista, teeskente-
lemätöntä. Tyttöjen kautta olemme tutustuneet
moneen nuoreen ja hauskaan ihmiseen, esimer-
kiksi Siiri Branderiin, joka todellakin on aivan
riippumaton siitä »mitä ihmiset sanovat». Niinpä
hän puheli kanssamme avonaiseen ikkunaan
katukäytävältä ja osoittaakseen riippumatto-
muuttansa hajoitti tukkansa ja rupesi sitä jäl-
leen palmikoimaan—huolimatta siitä, että vasta-
päätä, esplanadin toisella puolella, asuu hovioi-
keuden presidentti nuorukaisilleen. Sinun pitäisi
välttämättä tutustua Siiri Branderiin. Idän on
innokas eläinystävä ja ylipäänsä hän elää sielul-
laan eikä maneereillaan, niinkuin monet muut
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ihmiset. Tietysti on täällä vielä paljon meille
outoa ja vierasta. Mutta kun ajattelee, että nämä
oudot ja vieraat ovat asuneet näillä mailla satoja
vuosia ja aina rakastaneet ja rakastavat tätä sa-
maa meille kotoista suomalaista luontoa, niin
todellakin alkaa tuntea yhteenkuuluvaisuutta
heidän kanssaan, melkeinpä unohtaa, että pu-
humme eri kieliä. Alita se oikeastaan merkitsee,
jos kerran rakastamme samaa luontoa.

Toisissa kirjeissä Kasper saa tietää, että kyllä
Elisabet oli löytänyt täällä suomalaisiakin tut-
tavuuksia. Niinpä oli eräänä päivänä hänen
luokseen ilmestynyt Otto Edvard Könni, kuu-
luisan ilmajokelaisen kellosepän pojanpoika, sa-
ma Könni, joka oli ollut Arvidin luokkatoveri
Helsingin suomalaisessa alkeisopistossa ja lähes
vuoden asunut ja ollut ruoassa Elisabetin luona
(Aleksanderin ollessa Balkanilla). Hän oli nyt
jo naimisissa, eli maanviljelijänä ja sanottiin
tulevan pian edusmieheksi talonpoikaissäätyyn.
Hänen kanssaan oli hauska puhella entisistä
asioista. — Vielä oli Elisabet saanut tutta-
vakseen Vaasan suomalaisen tyttökoulun joh-
tajattaren neiti Naimi Ingmanin, jota sanoi
hyvin uskonnolliseksi, mutta vapaamielisessä
merkityksessä, niin että hänen kanssaan saattoi
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puhua jumalasta ilman mitään veriuhreja, mie-
lin määrin.

Mutta »kansaa» oli Elisabetin täällä ollut pal-
jon helpompi lähestyä kuin Kuopiossa tai
muualla. Ensiksikin oli köyhien joukossa paljon
maalta kaupunkiin muuttaneita suomalaisia, ja
toiseksi oli hän itse nyt keksinyt keinon miten
saattoi asemastaan huolimatta seurustella heidän
kanssaan. Kuopiossa hän ikävä kyllä ei ollut
vielä ymmärtänyt tätä keinoa käyttää. Mutta
täällä Vaasassa hän oli kohta keksinyt, että kuver-
nöörin rouvalle pidetään hyvin sopivana har-
joittaa julkista hyväntekeväisyyttä, ja nykyjään
kun hätääkärsivien hyväksi pidetään myyjäisiä,
näytellään teatteria ja tanssitaan, oli hän saman
julkisen hyväntekeväisyyden nimellä perusta-
nut alaluokkaan kuuluvien joukkoon oman yksi-
tyisen ompeluseuran, jossa kyllä ommeltiin hä-
tääkärsiville, mutta myöskin keskusteltiin elä-
mänkysymyksistä. Ja Kasper sai tietää, että
Elisabetilla oli Vaasassa suuri joukko »muija-
tuttavuuksia» ja että hän oli aivan hämmästyk-
sissään heidän elämänkokemustensa syvyydestä,
mikä havainto oli hänelle suorastaan heräämys
johonkin uuteen iloon. Ja nämä tuttavuudet,
tämä lähestyminen oli valopilkkuna, ei ainoas-
Vanhempicni romaani II — 23
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taan täällä Vaasassa, vaan varmasti tulisi ole-
maan valona koko hänen elämässään.

Itse puolestani sain vasta parin vuoden kulut-
tua Aleksanderin ja Elisabetin Kuopiosta muu-
ton jälkeen tilaisuuden nähdä heidän elämäänsä
Vaasassa.

Aleksander teki tässäkin läänissä pitkiä tarkas-
tusmatkoja, joka paikassa kutsuen väestöä ko-
koon ja ottaen selkoa heidän toivomuksistaan,
keskustellen erittäinkin kansakouluasiasta, tilat-
toman väestön asemasta ja vaivaishoidosta.
Hänen suomalaisuutensa herätti täälläkin kaik-
kialla suurta innostusta, joka taas puolestaan
auttoi siihen, että hänen kaikki ehdotuksensa
saivat kansan puolelta aulista kannatusta. Niinpä
hänen kuvernöörikautensa lopulla ainoastaan
pari kolme Vaasan läänin pitäjää oli kansakoulua
vailla, mikä silloisissa oloissa oli aivan tavaton
edistys. Mutta virkamiehistön piireissä ei hä-
nen suomalaisuutensa tietenkään Vaasankaan
läänissä voinut olla lisäämättä hänen ruotsin-
mielisten vihamiestensä lukua. En ollut mil-
loinkaan ennen huomannut, että tämä suhteiden
katkeruus olisi päässyt järkyttämään hänen miel-
tänsä ja vaikuttanut hänen terveyteensä. Nyt
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täytyi se huomata. Hän oli asemastaan rasittu-
nut ja alkoi näyttää väsyneeltä, vaikk'ei hänellä
ikää ollut kuin noin 58 vuotta.

Hiuskarvan tarkkaan hän kaikissa tapauksissa
koetti noudattaa oikeamielisyyttä kaksikielisen
lääninsä kumpaakin asutusaluetta kohtaan, teh-
den taajoja matkustuksia myöskin ruotsalaisille
alueille. Niinpä seurasin häntä tarkastusmat-
kalla keskisen Pohjanlahden selille, Merenkur-
kun äärimmäisille ulkosaarille asti. Suuressa
luotsiveneessä saattoi meidät purjehtija ensin
Replotiin, sitten kauas Björköhön, ja vihdoin
tulimme ihmeelliselle, mutta sittenkin asutulle
saarelle, jonka kummut olivat muodostuneet
kauttaaltaan meren hiomista suurista, nyt jo
sammaltuneista pyöreistä kivistä.

— Näetsen, näetsen, — sanoi Aleksander
karjalaisesti; — tämä korkea kumpu on vanhaa
vesijättöä!

Ja siitä tavattomasta mielenkiinnosta, millä
hän tarkasteli maaperän kivistöä pilkisti esille
tiedemies. Aleksander kyykistyi alas ja melkein
lapsellisen hellästi siveli sammaleisia pyörylöitä.
Ehdottomastikin tuli ajatelleeksi: tiede on hänen
oikea alansa, sitä hänrakastaa, jakoko tuo kuver-
nööriys on vain uhraus isänmaan alttarille!
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Paikoitellen oli metsikköjä ja niiden suojassa

kalastajain asumuksia, välistä pienten peltotilk-
kujenkin ja vähäisten niittyjen ympäröiminä.
Varmasti ei tällä saarella sinä ilmoisna ikänä
mikään kuvernööri ollut käynyt. Väestö katseli
kenraalipukuista miestä suut ammolla, ja erää-
seen siistiin asuntoon tultuamme talonväki otti
meidät vastaan tuupertuen pirtin perälle naiset
eturiviin ja miehet heidän taaksensa. Kuver-
nööri kysyi missä isäntä oli. Hänelle osoitettiin
vuoteessa täysissä pukimissa selällään viruvaa
miestä, joka nyykäytti hänelle päätä tervehdyk-
seksi. Kuvernööri puheli miehen kanssa kauan,
seisten muutaman askeleen päässä vuoteesta,
kyseli saaren asioita, tiedusteli kalastuksen tuot-

tavuutta, lasten opetuksen mahdollisuuksia —

mies ei noussut vuoteelta, vastailipa vain lyhyeen
ja haluttomasti, niinkuin ainakin vieraalle kyse-
lijälle. Veneelle palattuamme luotsi selitti näillä
saaristolaisilla olevan tapana osoittaa tuntemat-
tomille vieraille, kuka on talon haltija, siten, että
isäntä puhuttelee vierasta lojuen vuoteessaan.
Kaiketi vasta sitten kun vieras on ovensuussa
tunnustanut kumarruksella jatervehdyksillä alis-
tuvaisuutensa, isäntä nousee vuoteeltaan japyy-
tää vierasta peremmälle.
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Palausmatkalla vallitsi ankara tuuli ja kova

aallokko. Minä tulin merisairaaksi ja koko maa-
ilma sumeni silmissäni. Alutta Aleksander istui
luotsin vieressä peräpenkillä virkeänä ja toime-
liaana, kaiken aikaa tiedustellen häneltä saaristo-
laisten oloja ja tarpeita, pitkä harmaa parta
tuulessa hulmuten. Ja koko matkasta jäimieleen
se vaikutelma, että hän oli näillä ruotsalaisillakin
seuduilla yhtä suosittu kuin suomalaisilla. Tuot-
tipa siis hänen oikeamielisyytensä hänelle paljon
lohdutustakin.

Muuten, olihan Aleksander tähän aikaan saa-
nut tuntea edes jonkinlaista lohdutusta pojistan-
sakin, jotka olivat kehityksessään poikenneet
hänen suunnitelmistaan. Armaskin, vaikka oli
heti ylioppilaaksi tultuaan antautunut soitannon
alalle ja siirtynyt musiikkiopistoon — näin siis
hänkin tehden tyhjäksi Aleksanderin toiveet
— oli nyt jo ehtinyt herättää huomiota taiteelli-
silla taipumuksillaan ja häntä pidettiin Helsingis-
sä hyvinkin lupaavana kykynä. Eerik taas oli
ehtinyt Pariisin näyttelyissä tulla palkituksi
kultamitaleilla ja sen jälkeen kotimaassakin tul-
lut tunnustetuksi. Lisälohdutusta Aleksander
sai vielä eräästä uudesta tuttavuudesta, nuoresta
soktotaiteilijasta, joka oli mennyt kihloihin



358
hänen nuorimman tyttärensä kanssa. Tämä mies
miellytti Aleksanderia kohta ensi näkemältä. Se
oli nuori Jean Sibelius, meillä Janneksi kutsuttu.
Aleksanderia ihastutti tämän rakkaus vanhaan
karjalaiseen kansanrunouteen, Kalevalaan ja sen
perisuomalaiseen runotyyliin, ihastutti myöskin
se, että tämä ruotsinkielisessä kodissa kasvanut
nuorukainen oli käynyt suomalaisen koulun ja
oli syvästi kiintynyt suomalaiseen henkeen,
mutta ihastutti ennen kaikkea myöskin hänen
avonainen, vaikutuksille altis ja toisen ymmärtä-
misessä herkkä luonteensa. Sibelius oli siihen
aikaan todellakin niin eloisa, niin hurmioitunut
elämän sykkivästä nykyisyydestä, nkn yhteiseen
innostukseen sytyttävä, että häneen täytyi jokai-
sen kiintyä. Siinä nuoruus, joka osasi nauttia
kaikesta, hyvästä sikarista, keskustelusta, juoma-
seurasta, luonnon elämästä. Kun hänet näki
maalla, esimerkiksi vain jollakin niityllä, osasi
hän siinäkin elää omaa täyteläistä elämäänsä:
linnun piiperrys — hänhöristää korviansa, pai-
mentytön hoilotus — sen melodia on ainiaaksi
painunut hänen mieleensä. Hän otti sisäänsä ja
muutti Sibeliukseksi kaiken, mikä joka hetki
tuoksui, mikä saapui hänen korviinsa, mikä
näkyi hänen silmiinsä. Hän eli joka hetki niin
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voimaperäisesti, että välistä suorastaan muistutti
jotakin eläintä, koskessa loiskahtelevaa kalaa tai
nuorta metsästyskoiraa, joka vainuten nuuskii
ilmaa, — tai lintua, joka hiljaakin istuessaan
kulmikkaasti kääntelee päätään, kuullakseen joka
risahduksen ja ottaakseen huomioon kaiken mitä
nykyisyydellä on sille sanottavaa.

Ja taisipa Aleksanderilla olla lohdutusta vielä
Arvidistakin, siitä pojastaan, joka ei ollut antau-
tunut millekään taiteilijan uralle, vaan oli suo-
rittanut lakit, kand.-tutkinnon, ollut suvun edus-
tajana aatelissäädyssä, toiminut tulkkina ja sih-
teerinä lakivaliokunnassa ja joka mahdollisesti
siis oli kohoava korkeaan virka-asemaan ja suo-
malaisena sivistyneenä toteuttava Aleksanderin
alkuperäisen suunnitelman poikiensa suhteen.
Pitäköön Elisabet vaikka kaikki muut pojat,
Arvid oli ainakin jäävä Aleksanderille.

Samalla Vaasan matkalla tapasin Elisabetin
odottamattoman virkeänä, ilomielisenä, uusiin
asioihinsa innostuneena, ja pian pääsin perille,
että tähän oli syynä hänen »muija-tuttavansa» ja
ihmeellinen keksintönsä miten »kuvernöörskana-
kin» sentään saattoi tasa-arvoisuuden aatetta
ajaa. Tämä aate oli hänen uskontonsa. Jos
jumala on rakkaus, sanoi hän, niin ihmisellä ei
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tässä elämässä ole muuta tehtävääkään kuin
koettaa rakastaa toista ihmistä oloihin jatapoihin
katsomatta. Mitä merkitsee tuntea keskinäistä
tasa-arvoisuutta vain jumalan edessä? Alinkä
jumalan? Jos jumala on rakkaus —ja niinhän
kaikki uskovat — niin onhan ihmisen päästävä
eriarvoisuudesta juuritämän rakkauden nimessä.
Näin hän todisteli todistelemistaan kaikille, jotka
vain tahtoivat kuunnella, ja ihmetteli, että ihmi-
set joutuivat mietteisiinsäeivätkä ottaneet myön-
tyäkseen niin selviin terveen järjen johdelmiin.
Ilmeisesti hän oli sadoille ihmisille puhunut
tätä samaa, ennenkuin nyt puhui minulle. Ja
minäkin olin kaiketi yhtä välinpitämätön noiden
terveen järjen väitteiden suhteenkuin konsanaan
muut hänen kuulijansa. Uskovaisten kanssa hän
ei lainkaan voinut puhella, koskapa perustui
vain pelkkään terveeseen järkeen, ja sehän heillä
merkitsee, ettei ihmisellä ole uskoa.

Mutta nyt oli Elisabetille äskettäin sattunut

suuri yllätys, joka teki hänelle mahdolliseksi
vihdoinkin keskustella myöskin uskovaisten,
erittäinkin vapaakirkollisten kanssa, joita Poh-
janmaalla vilisemällä vilisi.

Asia oli tämmöinen.
Hänen Pietarissa asuva sisarensa Olia (Olga)
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oli sieltä lähettänyt hänelle suuren määrän
venäläistä kirjallisuutta, joukossa myöskin Tols-
toin uskonnollisia, Venäjällä kiellettyjä kirjoja,
joita sinne oli saatu Genevestä, painettuina sikä-
läisessä venäläisessä kirjapainossa. Näihin teok-
siin tutustuttuaan ja saadakseen niiden johdosta
purkaa innostustaan edes jonkun elävän sielun
kanssa hän oli kohta toimittanut Tukholmasta
samojen kirjain ruotsinnoksia. Niitä hän sitten
luetti Vaasassa olevilla tyttärillään Ellillä ja
Ainolla, jotka eivät venättä ymmärtäneet. Kaik-
kia näitä kirjoja oli hänen huoneensa pöydät
täynnä ja niitä näkyi vierashuoneessakin. Aina
heidät tapasi niitä selailemasta, ja he olivat lu-
kuunsa niin syventyneet, ettei heitä tahtonut
saada muusta puhumaankaan. En voinut käsit-
tää mistä tämä innostus!

Näistä Tolstoin kirjoista Elisabet kertoi huo-
manneensa, että Jeesus, jonka nimeä Elisabet
tuskin milloinkaan elämässään oli edes mainin-
nutkaan, koska se nimi hänellä edusti terveelle
järjelle eli siis totuudelle kaikkein vastaisimpia
dogmeja, olikin oikeastaan se melkein ainoa
maailman ihmisistä, joka oli uskonut että ju-
mala on rakkaus ja uskonut niin, että oli uskonsa
loppuun asti toteuttanut. Oltuaan siis se nimi,
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jota hän ei ollut saanut suustansa, niin, jonka
lausuminen oli häntä suorastaan hävettänyt juuri
tuon järjettömyyden vuoksi, se nimi tuli nyt
hänelle rakkaimmaksi nimeksi maailmassa. To-
sin hän ei uskovaisten kanssa puhuessaan nyt-
kään voinut sitä käyttää ilmaisematta samalla
omaa jyrkästi eriävää kantaansa, mutta vapaa-
kirkollisten kanssa kävivät keskustelut — eräin
edellytyksin ja molemmin puolin pidätetyin
ehdoin—jotakuinkin hyvin. Heidänkin koko-
uksiinsa oli Elisabetin kuitenkin hyvin vaikea
ottaa osaa, koska hän ei voinut polvistua heidän
kanssaan eikä yhtyä muihinkaan ulkonaisiin
rukoilemisen ilmaisuihin.

Kaikissa tapauksissa hän oli saanut Tolstoinsa
avulla paljon uusia tuttavuuksia, joihin pani
mitä suurinta arvoa.

Näiden joukossa oli myöhemmin myöskin
Mathilda Wrede. Hän oli vapaakirkollisistakin
vapain, ja heistä tuli kohta suuret ystävykset.
Mathilda Wrede oli aito ylimysnainen, mutta
ennen kaikkea hengen ylimys, joka ei mihinkään
muuhun pyrkinyt kuin saavuttamaan jumalal-
lensa kelvollista tasa-arvoisuutta tämän maail-
man alimpien kanssa. Siitä hänen tarmokas ja
taloudellisestikin miltei rajaton uhrautuvaisuu-
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tensa kaikkia tarvitsijoita kohtaan, aivan riippu-
matta heidän kielestään, kansallisuudestaan, ro-
dustaan (hänen viimeinen elämäntyönsä oli Va-
lamon venäläisten munkkien avustaminen!), siitä
myös hänen elinikäinen erikoispyrkimyksensä
kaikkia vankiloihin teljettyjä lohduttamaan ja
palvelemaan.

Aivan päinvastoin kuin körttiläiset ja entiset
pietistit, joiden herännäisyyden pääilmauksena
oli heidän surunsa maailman pahuuden johdosta,
heidän mustiin pukeutuva alituinen totisuutensa
ja »suruttomien»seurasta eristäytymisensä, useat

uudet lahkokunnat koettivat todistaa herännei-
syytensä ilon ilmaisuilla. Puhumattakaan laes-
tadiolaisista, »hihhuleista» ja muista vähemmin
kehittyneistä uskovaisista oli kaikkien vapaa-
kirkollisten yleisenä ominaisuutena ilomielisyys,
erittäinkin heidän keskinäisissä kokouksissaan,
joissa he hartäitten rukoustensa ja polvistumi-
siensa välillä, yhteistä veljistymistä tuntien,
aivan lapsenomaisella välittömyydellä riemuitsi-
vat.

Mutta Alathilda Wrede riemuitsi aina ja kaik-
kialla ja kenen seurassa tahansa. »Armo ja
rauha» oli suurin, lävistetyin kirjaimin kirjail-
tuna hänen hopeiseen kaulasolkeensa, ja että
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solki ilmaisitotta, sitä hän tahtoi kaikille todistaa.
Ainainen ilo loisti hänen suurista, ruskeista sil-
mistään, välkkeen ihanasti taittuessa niiden kos-
teudessa. Ja jokaisen sielu, vaikka tiedottomas-
tikin aavistaen, kysyi: mistä tämä rauha ja ilo?
— ikäänkuin tuntien ihan luonansa näkymättö-
män syvän lähteen sykintää. Kaikki sen tunsi-
vat, vanki, jokakitui kopissaan ja hänen tultuaan
sai ilon tartunnan, muukalainen, joka kulki
kodittomana ja nyt riemastui kotioven aukene-
misesta, sairas, joka alkoi uskoa kärsimystensä
ohimeneväisyyteen, lapsikin, joka oli tuonut täti
Mathildan nähtäväksi vesimyllynsä, sillä kohta
Mathilda jätti kaikki keskustelunsa Elisabetin
jamuiden aikuisten kanssa, teeskentelemättömän
totisena syventyi myllyn rakenteeseen, kyseli
sen laitteita, koetti nähdä rataspyörän allekin ja
vakuutteli, että hänen ymmärtääkseen se tulee
pyörimään hyvin nopeaan, — kunnes lapsi
meni hänen luotansa onnesta säteillen.

Elisabetin uusia tuttavuuksia oli myöskin
kuuluisa vapaakirkollinen saarnamies Edvard
Björkenheim, Orisbergin suurtilan omistaja Oris-
malassa.

Vietimme siellä jonkin seuraavista kesistä,
muistaakseni 1892.
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Alaakartano oli hyvin vanha, ruotsinaikainen.

Sen suuren, Kustaa III:n tyyliin rakennetun
päärakennuksen näköalana oli laajahko suopuro-
jenvesistä muodostettu tekojärvi, tekosaarineen,
tekosalmineen, pikku siltoineen, valkopylväisine
katoksineen, metsikköineen ja iänikuisine saarni-
puineen, joiden lehvät hipaisivat tyyntä, tum-
maa suoveden pintaa. Patolaitteista vesi virtasi
vanhanaikaiseen pajaan, jonka kahta hirmuisen
suurta teräsvasaraa sen oli määrä panna liik-
keelle. Alutta »hamarit» olivat aikaa sitten py-
sähtyneet, niiden kalkutus ainiaaksi vaiennut, ja
vain kaksi ruotsalaista seppäukkoa eleskeli enää
vanhuutensa päiviä kartanon muonassa. Syr-
jempänä, suurien pihojen ympärillä olivat valta-
vat navetta- ja tallirakennukset, väen tuvat ja
Orismalan kuuluisien maanviljelys- ja karjakko-
koulujen huoneistot. Alaatilat olivat niin laa-
jat, että kun ajoimme isännän kanssa ulommai-
sille karjakartanoille, meni matkaamme melkein
koko päivä. Orisbergin kartanolla oli myöskin
oma kirkkokappelinsa, jossa sinä kesänä vuosi-
kokoukseen kokoontuneet »evankelistat» Björ-
kenheimin puhetta johtaessa pitivät keskustelu-
ja hartauskokouksiaan. Uskovaisia oli silloin
koolla melkein kaikista Suupohjan pitäjistä.
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Björkenheim saarnasi joka pyhä väelleen kou-

lutuvassa. Talvisin hän kyllä saarnaili muillakin
paikkakunnilla, jopa joskus Helsingissäkin niin
sanotussa Allianssitalossa. Silloin tämä vapaa-
kirkollisten suuri kokoussali oli ääriä myöten
täynnänsä yleisöä, lehtereiltä permannon ovi-
pieliin asti, seisomassa, istumassa, puhujalaval-
lekin tungeksimassa. Tämän menestyksen ka-
dehtijat kyllä väittivät, että sen aiheuttajana
etupäässä oli saarnamiehen harvinaisen kaunis ja
miellyttävä ulkomuoto. Hän oli todella hyvin
kaunis, mutta arvostelijat eivät ottaneet lukuun
hänen saarnansa kaunista ja voimakasta sisäl-
töä eivätkä ymmärtäneet sitä kirkollisissakin
piireissä jo puhaltamaan ruvennutta uuden ajan
henkeä, jonka airuita ihmiset niin innokkaasti
riensivät kuuntelemaan. Siihen aikaan olivat
nuoret tulevaisuuden naiset uuden ajan virtauk-
sien suhteen paljon valveutuneemmat kuin mie-
het, ja siinä todellinen syy miksi he tavallisesti
enemmistönä täyttivät vapaakirkollisten salit.

Samana kesänä oli vihdoin Kasperkin saapu-
nut Vaasan tienoille, niinkuin oli Elisabetille
erotessa luvannut.

Hänen ei olisi ehkä vieläkään tullut lähdetyksi
niin pitkälle matkalle perheensä kanssa, mutta
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hän oli saanut kuulla ihmeellisiä viestejä. Ensik-
sikin oli Arvid, Elisabetin ja hänen tolstoilaisten
kirjainsa vaikutuksesta, päättänyt jättää lainopin
alan ja keskeyttänyt käräjäharjoittelunsa. Tämä
ei nyt olisi vielä ollut niin erinomaista, olihan
Arvid arvelematta hypännyt koulunkin katolta
(ja taittanut jalkansa) — miksi hän ei olisi tullut
suorinta tietä alas niiltäkin lainopin korkeuk-
silta, jonne oli kenenkään pyytämättä kiivennyt.
Mutta ihmeellisempää oli, että Elisabet oli ru-

vennut uskovaisten kanssa puhumaan Jeesuk-
sesta! AIkähän uskovaisia ne olivat! Kasper oli
kyllä Kuopiossa paljonkin väitellyt uskovaisten
kanssa, mutta ei ollut koskaan tavannut heissä
muuta kuin äärimmäisintä epäloogillisuutta. Hän
pelkäsi pahoin, että sama oli näidenkin uusien
uskovaisten laita ja että molemmin puolin oli
ehkä kierrelty arkaa ydinkysymystä: Elisabet
ei ehkä ollut hennonut kyllin jyrkästi esittää, että
Jeesus hänen mielestään oli tavallinen ihminen,
ja uskovaiset puolestaan ehkä koettivat jotenkin
vaitiollen lieventää tätä erimielisyyden kuilua.

Aivan oikein. Heti Orismalaan päästyänsä
Kasper veti kaikki selville vesille. Keskusteltu-
aan perusteellisesti uskovaisten kanssa ja hyt-
kyteltyään heitä tiheimpien seulojen läpi hän
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sanoi Elisabetille: sinä uskot, että jumala on
rakkaus, jota ihmisen täytyy omin ponnistuksin
suurentaa, mutta nämä uudet uskovaiset, vaikka
koettavatkin lieventää veriuhrin pakanallista kä-
sitettä, itse asiassa uskovat yhä samaan synneistä
lunastukseen kuin vanhatkin, ja siis teidän kan-
tojanne on mahdoton millään sovittelemisella
yhdistää. Semmoinen oli hänen ankara tuo-
mionsa.

Kuitenkaan Kasper ei näyttänyt pääsevän
tästä asiasta pelkällä logiikallaan. Hän tosin
painui maalailemaan Orismalan sammaleisiin
metsiin, ikäänkuin hänellä ei olisi ollut tässä
kysymyksessä enää mitään selittelemistä, mutta
ehkäpä juuri tässä metsäisessä yksinäisyydessä
pääsikin liikahtelemaan se ihmeellinen arvoitus,
joka lähtemättömänä kysymysmerkkinä alkoi
hänen mieltänsä vaivata. Se kysymys oli: mistä
johtuu näiden uskovaisten ilo? He itse sanoivat:
se johtuu siitä, että me emme perusta omiin
ponnistuksiimme, vaan ainoastaan uskomme
sielujemme lunastukseen Jeesuksen Kristuksen
veren kautta. Kasper rupesi uudelleen ja yhä
uudelleen tutkimaan heidän ilonsa lähdettä.
Uudelleen hän seuloi heidän ajatuksiaan. Luita
ja munaskuita myöten hän tutki ja kaiveli heitä.



Kasper maalaa Orismalan metsässä.
(Valokuva tekijän öljyväri-harjoitelmasta.)



Aleksander senaattorina.
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Paljon hän tietenkin löysi heidän joukostaan
niitäkin, joiden ilo oli jotakin tartunnaista ja
hävisi jälleen yhteisten riemulaulujen vaiettua,
mutta oli niitäkin, joiden ilo oli lauluista ja
yhteisyyden virikkeistä riippumatonta, aitoa,
ikäänkuin todellakin jumalallisesta hengestä läh-
tenyttä. Tämä tosiasia se saattoi Kasperin ym-
mälle. Kuinka oli mahdollista, että tuo ilo olisi
ollut jumalasta lähtenyt, kun kerran heidän
perusdogminsa oli väärä, kun hän kerran tiesi
vääräksi juuri sen dogmin, jonka tunnustami-
sesta he sanoivat ilonsa johtuvan?

Tästä sai alkunsa se sitkeä, väsymätön, her-
moille käypä aivotyö, jolla on hänen myöhem-
mässä kehityksessään ollut niin keskeinen osa.

Ei sitä lahkokuntaa, ei pelastusarmeijaa, ei ad-
ventismia, ei sitä vaeltavaa maallikkosaarnaajaa,
jota hän ei olisi ytimiin asti ruotinut ja kuulus-
tellut, ei sitä Drummondia, ei Farraria, ei Eu-
roopan eikä Amerikan uskonnollista filosofia,
jonka teoksia hän ei olisi kannesta kanteen luke-
nut ja jälleen lukenut.

Ja kaikki filosofit, kaikki Tolstokkin jälleen
tutkittuansa hän aina tuli takaisin vanhaan alku-
peräiseen arvoitukseensa, tiedusteli, kyseli ja
tutkimistaan tutki.



22.

ALEKSANDERIN ELÄMÄNKAARI KÄÄN-
TYY MAATAKOHDEN.

Koskisen valtiollisiin suunnitelmiin olisi kai-
keti kuulunut, että Aleksander olisi yhä edelleen
jäänyt kuvernöörinvirastojen kielioloja järjes-
telemään, joko pysyen toistaiseksi vielä Vaasassa
tai sitten muuttaen johonkin neljänteen lääniin,
jossa ruotsinkielellä oli valta-asema ja jossa sa-
mat mullistukset kielioloissa olisi siis ollut
toimeen pantava. Itse oli Koskinen sillä välin
koonnut muut fennomaaniystävät lujaan ket-
juun ympärillensä, ja tässä ahtaassa ryhmäkun-
nassa nyt suunniteltiin senaatin vastaisia talous-
osaston päälliköitä, Aleksanderin tietenkin jää-
dessä näiden ehdokkaitten ulkopuolelle.

Mutta Aleksander alkoi jo olla lopen väsynyt
jylhään yksinäisyyteensä. Viimeksi hän oli he-
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rättänyt karvasta vihaa virastonsa ulkopuolella-
kin, kosketellen asevelvollisen armeijankin arka-
luontoisia kielioloja. Se oli tapahtunut eräässä
senaatin kuvernööreiltä vaatimassa lausunnossa.
Sattumalta olen itse saanut tähän lausuntoon
tutustua, se kun oli niiden asiapaperien joukossa,
jotka lakivaliokunnan tilauksen mukaisesti olin
sen sihteerinä noutanut senaatista. Valiokun-
nassa luettiin myöskin senaatin talousosaston
keskustelupöytäkirja Koskisen antamine lausun-
toineen, jotka osoittivat hänen olleen päätä pit-
tempi kaikkia muita silloisia talousosaston jäse-
niä. Hänen kaikki lausuntonsa yleensä osoitti-
vat tavatonta asiallisuutta, laajoja kameraalisia
tietoja ja äärimmäisintä valtiomiehen varovai-
suutta. Mutta Aleksanderin Suomen sotalai-
tosta arvosteleva lausunto ei osoittanut suinkaan
valtiomiehen varovaisuutta. Se oli kyllä rauhal-
lisiin ja asiallisiin sanoihin puettu, mutta sisäl-
löltään häikäilemätön ja uhmaava. Hän näet
vertaili Suomen ja Venäjän sotalaitoksia toi-
siinsa, mitä kummankin sotilaalliseen henkeen
tulee, ja antoi etusijan empimättä —jälkimmäi-
selle! »Suhde upseerin ja sotamiehen välillä, tuo
armeijan sotakuntoisuuden herkin ja tärkein
sisällinen tekijä, oli Venäjällä verrattoman pai-
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jon luonnollisempi, keskinäisesti luottavampi,
kodikkaampi, yhteyttään tuntevampi kuin kon-
sanaan meillä. Ja syynä meidän arveluttavaan
huonommuuteemme tässä suhteessa ei ollut
mikään muu kuin upseeristomme epäkansalli-
suus, sen ruotsalaisuus, mikä piti päällystöä ja
miehistöä toisillensa vieraina, ja sehän oli epä-
kohta, joka pahimmin alensi armeijamme sota-
kuntoisuutta.» — Arvaahan sen, minkä luimis-
tavan vihan moinen huudahdus saattoi niinä
aikoina herättää Aleksanderia vastaan, erittäin-
kin kun samaa miestä epäiltiin pääsyylliseksi
siihen, että Heiden majaili Suomessa, uhkaillen
senaatinkin täydellistä suomalaistamista.

Paitsi tätä ympäröivän vihan alituista her-
moille käypää ja väsyttävää rasitusta, joka alkoi
nopeasti heikentäähänen terveyttänsä, kohtasivat
häntä •— juuri tuon heikkenemisen seurauksena
— ensimmäiset pyörrytysoireet, jotka olisivat
vaatineet ehdotonta lepoa. Alutta Aleksander ei
ollut mikään levon mies. Päinvastoin kaikenlai-
set »väsymyksen oireet» juuri yllyttivätkin häntä
vielä tarmokkaampiin ponnistuksiin. Ja niin-
kuin hän nuorena kadettina ei ollut varjellut
itseään vilustumiselta tai muita ruumiin hem-
motteluja tunnustanut, niin hän nyt ukkonakin
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peräti ylenkatsoi »mokomiakin pyörrytyksiä», ja
kun eräs saattaja, hänen vähän horjahdellessa
kadulla pyörrytyksen aikana, tahtoi ottaa häntä
käsipuolesta, hän työnsi auttajan kimmastuen
syrjään ja meni menojaan.

Vaasaan jääminen tai johonkin uuteen lääniin
siirtyminen alkoi hänestä tähän aikaan tuntua
— Koskisen suunnitelmistahuolimatta — tarkoi-
tuksettomalta. Aivan kuin hänet olisi jätetty
penkille istumaan, koska hän ei muka olisi jak-
sanut omin voimin määrän päähän astua!

Verraten ankaran sairauden jälkeen terveh-
dyttyään hän siis, kenenkään neuvoja enää seu-
raamatta, kääntyi ystävänsä Heidenin puoleen
ilmoittautuen halukkaaksi senaattiin. Hänet ni-
mitettiin silloin senaatin sotilastoimituskunnan
päälliköksi, ja niin hän muutti perheineen Hel-
sinkiin.

Aleksander joutui siis jälleen vanhojen fenno-
maaniystäväinsä seuraan, oltuaan heistä erossa
suunnilleen kymmenen vuotta. Näin ollen hän
tavallaan oli kyllä päässyt kaameasta yksinäi-
syydestään. Mutta paljon olivat sillä välin
Helsinginkin olot muuttuneet, eikä enää enti-
sestä kotoisesta politikoimisesta höyryävien toti-
pöytien ääressä ollut tietoakaan. Kaikki oli jo
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toista, kylmää ja vierasta: Suomettaren rinnalla
rehokti Erkon vapaamielinen jokapäiväinen leh-
ti, joka oli julistanut, että kielikysymys oli men-
nyt jo polttopisteensä ohi (voi kiusan kappaletta!)
— naiskysymyksellä oli etevät ajajansa kaikissa
säädyissä, — valtiokirkon yhteys oli uhattu, —

Koskinen piti neuvotteluja jo aivan toisten
miesten kanssa, — Ignatiuksella ei ollut aikaa,
— Meurman oli vanhentunut ja järkyttynyt
katkerassa taistelussaan nuoria vallananastajia
vastaan.

Viimeisen kerran näin näitä harmaantuneita
fennomaanivanhuksia koolla Koskisen perusta-
man kansantaloudellisen seuran päivällisillä —

ei enää minkään vaatimattoman kodin kutsuissa,
vaan Kämpin juhlallisessa yksityissalissa eikä
enää tutunomaisessa keskinäisessä rupattelussa,
vaan puolivirallisessa esitelmätilaisuudessa, joka
oli järjestetty päivällisten yhteyteen ja johon oli
saapunut Aleksanderille tuntemattomia nuoria
nousukkaita, taloustieteilijöitä ja yhteiskunnalli-
sia toimihenkilöitä. Siellä oli myöskin useita
vanhojen fennomaanijohtajien sukuihin kuulu-
via lupaavia tulevaisuudenmiehiä.

Minä puolestani olin tähän tilaisuuteen saapu-
nut Aleksanderin tahdosta ja hänen seurassaan.
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Tuntui niinkuin hän olisi tahtonut minulle näyt-
tää, mihin saavutuksiin tällä välin oli jo ehditty,
ja koko tuosta hartaasta halusta johtaa minut
Koskisen yhdistykseen jäi minulle se vaikutus,
että hän ei ollut vielä heittänyt viimeistä toi-
voansa nähdä minun sittenkin palaavan juri-
diikan ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille,
joten ainakin yksi hänen pojistaan olisi jossakin
korkeammassa asemassa jatkanut suomalaisuu-
den ohjelman toteuttamista.

Esitelmänpitäjäksi oli kutsuttu saksalainen
tieteilijä, joka siihen aikaan oleskeli Helsingissä
saksalaisen seurakunnan pastorina. Sisältönä
oli sosialismin ilmiö semmoisena kuin se oli
Saksassa esiintynyt. Esitelmöitsijä tahtoi vas-
tata kysymykseen: miten tätä ilmiötä olisi koh-
deltava valtiovallan puolelta? Hän arveli, että
kysymys oli aktuaalinen täälläkin, niinkuin se

oli jo vuosikymmeniä ollut Saksassa, sosialis-
min emämaassa. Laajassa historiikissa hän lo-
puksi esitti, miten ovelasti suuri valtiomiesten
valtiomies Bismarck oli ymmärtänyt sosialis-
mia kohdella, milloin ollen myöntyvinään sosia-
listien kaikkein epäkypsimpiin vaatimuksiin,
siten vain saadakseen tilaisuuden osoittaa niiden
täydellisen hallinnollisenmahdottomuuden, mii-
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loin taas mennen heidän vaatimustensa edelle,
esittäen niitä omina aloitteinaan. Esitelmänsä
saksalainen lopetti moneen kertaan toistamallaan
valiolauseella, jonka hän tahtoi sekä suunnan
osoitukseksi että hienoksi varoitukseksikin näin
painaa suomalaisten valtiomiesten muistiin:
»Alan soll dem Sozialismus nicht entgegentreten,
sondern entgegenkommen.» (Sosialismia ei ole
vastustettava, vaan kohdeltava myönnytellen.)

Koskinen oli asettunut puoli lepäävään asen-
toon sohvalle, niinkuin mies, joka väsyttävän
virkatyön jälkeen vihdoinkin on saanut syö-
dyksi hyvän päivällisen. Hän olikin jo aikalailla
vanhentunut ja rasittuminen näkyi hänen pääl-
tään niinkuin ei milloinkaan ennen. Hiukset ja
tuo tuttu siro suorakaiteen muotoinen pukin-
parta hänellä olivat jo aivan valkoiset. Odotin
kovin uteliaana, mitä hän nyt on sanova saksa-
laisen niin äkkipäätä herättämästä kysymyksestä,
joka ei tosin vielä ollut minkään virallisen huo-
mion esineeksi joutunut, mutta meidän nuorten
kesken oli mitä aktuaalisin.

Senaattori näytti kuitenkin hyvin haluttomalta
ryhtymään mokomaa ohjelman ulkopuolella ole-
vaa, tuulesta temmattua kysymystä pohtimaan.
Hän olisi mielellään antanut muiden puhua.
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Mutta kun muitakin vain haukotutti, täytyi hä-
nen seuran esimiehenä edes jotakin lausua.

Tavanmukaisesti kikettyään esitelmänpitäjää
Koskinen sanoi yläpuolelta punnksijan hidas-
televaan sävyyn, että hänen nähdäkseen koko
tuolla sosialismiksi sanotulla liikkeellä ei ole
mitään edellytyksiä saada jalansijaa Suomessa,
— että täällä ei ole olemassa sitä suurtilallisuutta,
joka Saksassa mahdollista kyllä on luonut val-
tiollisesti uhkaavan irtaimen ja tehdasväestön,
— että meillä ovat vallalla keskikokoiset talon-
poikaiset maanviljelystilat ja sopivien palstokus-
lakien avulla aiotaan irtaimelle väestölle suoda
tilaisuus itsenäisten pikkutilojen muodostami-
seen, mikä tietenkin on auttava tilatonta väes-
töä takaisin maanviljelykseen.

Lämpimästi lehahti entisyydestä Koskisen
optimistinen, hilpeä, valoisa »Honkain keskellä
mökkini seisoo» .

. .

Mitään muita puheenvuoroja ei käytettykään.
Ovela saksalainenkin oli vaiti tykkänään, niin-
kuin mies, joka säpsähtäen huomaa virittäneensä
sävelen aivan vieraasta oopperasta.

Koskisen lausunto osoitti kuitenkin, että »van-
hat fennot» olivat jo vanhentuneet, ei ainoastaan
ulkonäkönsä puolesta, vaan että heidän huomio-
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kykynsäkin kaiken sen suhteen, mikä ei ollut
välittömässä yhteydessä heidän aikansa kansalli-
sen herätyksen kanssa, oli alkanut himmetä.
Sillä juurihansamoina aikoina oli »Työmies» lehti
jo olemassa, lehdellä oli oma kirjapainonsa, ja se
oli ehtinyt jo saada aikaan suurenmoisen mai-
nostuksen työväen asialle: välit olivat niin kär-
jistyneet, että kaupungin isät kielsivät Työmie-
hen kirjapainolta sähkövoiman käyttämisen ja
lehden painatus pysähtyi. Silloin työläiset heit-
tivät takkinsa ja paitahihasillaan, voimakkain
käsivarsin panivat painokoneen käyntiin. Siinä-
kin tulenkantajat. Se melkein muistutti innos-
tusta Suomalaista Alkeisopistoa perustettaessa,
se oli yhtä voimakasta ja yhtä nopeasti leviävää.

Mutta vanhentuminenhan on luonnonlaki.
Kuka olisikaan osannut aavistaa, että Llegelin

jälkeen, joka tuli Suomeen Snellmanin purressa,
Marx niin pian seilaisi perästä!

Ja niinpä näillekinvanhoille, ihanille ukoille
jo kuului uuden ajan kolea hyvästely: Mauri on
tehnyt tehtävänsä, Mauri saa mennä.

He rupesivatkin yksi toisensa perästä teke-
mään menoansa.

Ensimmäisenä suoriutui matkaan Aleksander.
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Hänellä oli ollut jo toinenkin lähtövaroitus.

Tietysti hänen mielestään vain taaskin pieni
pyörrytyskohtaus.

Vaimoni ja minä, pikku Eeron ja sylissä kan-
nettavan Liisan kanssa, vietimme silloin kesää
Hollolan Siikaniemessä, Vesijärven rannikolla.
Olimme niihin aikoihin jo ruvenneet ajattele-
maan kokonaankin maalle muuttamista ja kyse-
limme sopivaa palstatilaa.

Eräänä päivänä saapui odottamatta luoksemme
Helsingistä ukko Aleksander. Sanoi aivan välin-
pitämättömästi ja ohimennen vain aikovansa
jonkun päivän levähtää luonamme kaupungin
kesäkuumasta.

Nyt eivät asiat ole oikealla tolalla, ajattelin.
Pappa tunnustaa tarvitsevansa lepoa — sem-
moista ei ole vielä milloinkaan tapahtunut. Hän
olikin todella vähän toisenlainen: ei huolinut
pitää itseänsä aivan yhtä solakan suorana kuin
ennen eikä yhtä usein ojentua, kun hartiat her-
pautuivat. Tavan takaa rinta-asentoon ojentu-
minen oli hänellä muuten ollut jo kadetti-ajoilta
periytynyt liike. Nyt häneltä olat unohtuivat
pitkiksi ajoiksi lyyhyksiin. Joskus hän ojentui,
mutta jo taas unohti reipastelunsa.

Näin unohtautuneena hänen olentoonsa oli nyt
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liittynyt jokin uusi, sanomaton lämpimyys —

niinkuin se olisi hänen huomaamattaan jostakin
lymystä vihdoinkin päässyt näyttäytymään. Syn-
tyi outo halu kosketella häntä hyväilevästi. Se
olisi kuitenkin ollut niin outoa, ettei sitä voinut
tapahtuvaksi ajatellakaan, sitä ei ollut vielä mil-
loinkaan tapahtunut.

Käykö ihmisten välillä näkymättömiä, hellit-
tämättömiä taisteluja, joista he itse ovat melkein
tiedottomia ja jotka kumminkin määräävät hei-
dän etäisyytensä toinen toisestaan?

Iloluontoinen vaimoni vei ukin heti pikku
Liisaa katsomaan, jonka hän asetti alastomana
potkimaan ja pärskyttelemään kootun vuoteen
valkoiselle päällykselle. Ukki nauroi ja nautti,
leperteli lapsen kanssa, sanoi pikku nöpöseksi ja
kärpäsen muoriksi ja valitteli vain, ettei Liisalle
vielä ollut ennättänyt kasvaa niskaan saparoa,
josta olisi saanut vetäistä.

Mutta vielä enemmän hän hämmästytti meitä
ehdottamalla, että lähtisimme yhdessä Heinola-
laivassa katsomaan sitä kruununpuustellia, jonka
vuokralle-ottamista olimme vaimoni kanssa suun-
nitelleet.

Ja me kun olimme kuvitelleet, että hän oli
meidät lopullisesti hylännyt saatuaan tietää
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aikeemme muuttaa ainiaaksi maalle! Vielä
mitä!

Laivaan tultuamme hän alkoi tiedustaa miel-
täni, olisiko hänen vielä jäätävä toimeensa vai
katsoinko, että hänen oh jo aika vetäytyä syr-
jään. Minä kehokin jälkimmäiseen, sanoen,
ettei mikään olisi niin ihanaa kuin tietää hänen
vihdoinkin lepäävän ja että jokainen hänen
työpäivänsä tuntui iskulta omaantuntoon. Hän
oli hämmästyttävän myöntyväinen tähän virka-
eroajatukseen, jopa sanoi aikovansa siinä tapauk-
sessa mahdollisesti asettua luoksemme asumaan
ja avustaa meitämaanviljelyskaluston sekä muun
kapitaalia kysyvän irtaimiston hankkimisessa.

Laivamatkan jälkeen meidän oli suoritettava
vielä aika pitkä jalkapatikka. Tarkasteltuamme
virkatalon ja päästyämme takaisin laivaan hän
todella näytti väsyneeltä ja hänen piti mennä
hyttiin lepäämään. Siellä oli kuuma ja tukah-
duttava ilma. Hänen ohimo- ja otsasuonensa
olivat paisuksissa.

Seuraavana aamuna kahvinjuonnin aikaan hän
sai toisen varoituksen kaikkinaista liikarasitusta
vastaan. Se tapahtui jälleen pyörrytyskohtauk-
sen muodossa ja hän kadotti hetkeksi tajuntan-
sakin.
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Toimelias vaimoni lähetti hädissään voudin

heti soutamaan Vesijärven ylitse Lahteen lääkä-
rinapua hakemaan.

Lääkäri määräsi tietenkin täydellistä lepoa.
Mutta vouti oli Lahdessa tainnut toitotella

liikoja, koska jo seuraavan päivän Nya Presse-
nissä oli huomattavalla paikalla tiedokus, että
sotilastoimkuskunnan päällikkö, kenraaliluut-
nantti J. oli saanut halvauksen.

Lehden saavuttua käsiimme Aleksander luki
uutisen omasta lopustaan näennäisesti aivan
kylmäverisesti. Hänenkasvoissaan ei huomannut
värähdystäkään. Rauhallisena hän nousi sairas-
vuoteeltaan, joi kanssamme kahvia ja sitten sanoi
aikovansa vielä samana päivänä matkustaa Hel-
sinkiin virkatoimeensa.

Suuri muutos oli hänessä jälleen tapahtunut.
Ei rahtuakaan mistään hentomielisyydestä enää.
Ei merkkiäkään sairaudesta tai väsymyksestä-
kään. Olat eivät lyyhyksissä, hartiat jälleen
koholla, aivan entisellään suora solakkuus.

— Joutavia! Olen aivan terve, — sanoi hän
torjuen, kun tahdoin saattaa häntä Lahteen.

Ja vain keksimällä, että täytyyhän minun
peruuttaa uutinen ja kehoittaa Pressenin herroja
käymään sotilastoimituskunnassa senaattoriakat-
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somassa, sain hänet taipumaan. Hänen nenänsä
venähti ja sen pielet painoivat ylähuulta. Se
merkitsi hänellä hymähdystä aiotun sukkeluu-
den edellä, vaikka sukkeluus tällä kertaa jäikin
sikseen.

Matkustimme yhdessä.
Ja pitkät ajat Aleksander vielä toimi virastos-

saan, Senaatin neuvotteluissa ja täysi-istunnoissa,
kestäen kaikki kestettävänsä ja saamatta pyörry-
tyskohtausta edes niistä Pressenin sydämettö-
mistä ivakirjokuksista, joissa hänen alkavaa haja-
mielisyyttänsä pilkattiin.

Mutta kolmas pyörrytyskohtaus, kun se vih-
doin tuli, ei ollutkaan enää pelkkää varoitusta,
vaan se teki täyttä totta.

Tosin sittenkin sattui vuorokautta ennen pie-
noinen varokuskohtaus, jota olisi ollut tilaisuus
totella. Aleksander oli nimittäin pitkän ja rasit-
tavan virkatyön jälkeen päättänyt mennä par-
haan ystävänsä tähtitieteilijä Donnerin kanssa
rakkaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuransa
kokoukseen seuran omaan taloon. (Omaan ta-
loon! Mikä unelmien unelma olikaan toteutu-
nut!) Kun ystävykset kulkivat yhdessä Senaa-
tintorin yli, huomasi Donner, että Aleksander
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horjahteli. Donner tarjosi silloin apuansa, tu-
kien häntä käsipuolesta. Mutta Aleksander
työnsi hänet syrjään, niinkuin oli kerran minul-
lekin Vaasassa tehnyt.

No mitäpäs siitä. Kokous meni onnellisesti.
Mutta myöhään illalla sain viestin Elisabetilta

(he asuivat Ritarikadun 9:ssä), että oli tultava
sinne.

Aleksander oli jo paneutunut vuoteeseensa,
kun ennätin saapua Kaivopuiston Ullanlinnasta,
jonka yläkerrassa me puolestamme asuimme.
Hän näytti nukkuvan tavallista, rauhallista unta
eikä ollut enää tainnoksissa, niinkuin oli ollut
aikaisemmin, joten Elisabetin ylenmääräinen
pelästys näytti aiheettomalta ja oli kaikkea syytä
luulla hänen virkoovan niinkuin aina ennenkin.

Varmuuden vuoksi lupasin sentään jäädä yöksi.
Jotta ukko ei epäilisi häntä vahdittavan, menin

hiljaa hiipien hänen makuuhuoneensa ovelle,
avasin sen raolleen ja yövyin viereisen huoneen
sohvalle, makuulle riisuutumatta, sillä aioin
valvoa yön.

Tuntikausiin ei kuulunut muuta kuin samaa
rauhallista hengitystä. Aamupuoleen yötä vai-
vuin tahtomattani uneen. Siitä kavahdin he-
reille viereisestä huoneesta tulevaan voihkinaan.
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Isä makasi alusissaan, kyynäspäähänsä noja-

ten, keskellä lattiata. Hänen leveä, punerva-
ihoinen rintansa näkyi paidan aukosta.

— Vihdoinkin!— sanoi hän minut nähtyänsä.
Hän ei voinut nousta. Autoin hänet pystyyn,
mutta hänen jalkansa eivät kantaneet. Painaen
syliäni vasten kohotin hänet maasta. (Voi,
kuinka voimakas sitä oli siihen aikaan!) Hetken
tunnustelin käsissäni isän koko vartaloa, sem-

moisenaan, ilman sotilasverkaa välillä, hetken
olimme puristuksissa rinta vasten rintaa. Vih-
doinkin!

Peitin hänet vuoteeseen ja katseemme kohta-
sivat toisensa. Hänen nenänsä venähti huulta
painamaan, eikä tällä kertaa jäänyt sukkeluus-
kaan sanomatta:

— No nyt mennään valmistamaan Nya Pres-
senille iloa! — myhisi hän.

Nämä olivat hänen viimeiset sanansa. Ne
sanottuansa hän koetti tavoittaa seinästä sähkö-
nappulaa, kutsuakseen palvelijoita, mutta käsi
rupesi mahdottomasti vapisemaan, silmäin mus-
tuaiset oudosti laajenivat, hän huusi rajusti, ja
lopullinen aivohalvaus oli alkanut.

Omaisista toinen toisensa jälkeen saapui ollak-
seen läsnä viimeisinä hetkinä. Elisabet viipyi.



386
Ollenkaan ottamatta lukuun, että yleinen tapa

vaati omaisten kokoontumista kuolinvuoteen
ympärille Elisabet puolestaan tuli myöhään ja
silloinkin asettui vuoteen pääpuolen taa, siten,
että Aleksander, jos olisi vielä avannut silmänsä,
ei olisi häntä nähnyt ja siitä arvannut mitä oh
kysymyksessä.

Kysyin häneltä hiljaa, miksi hän ei ollut ennen
tullut.

Aito Clodt-maisella koruttomuudella ja avo-
mielisyydellä hän vastasi:

— Pelkäsin häiritä hänen viimeisiä hetkiään,
tiesin, ettei hän uskonut vielä kuolevansa.

Näin Aleksanderin mutkaton ja selväpiirtei-
nen elämänkaari kohtasi jälleen maan, Elisa-
betin elämänkaaren vasta alkaessa kohota ylim-
pään keskikorkeuteen.
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Viime joulun merkkiteos oli

Arvid Järnefeltin
VANHEMPIENI ROMAANIN

alkuosa.
Tri Rafael Koskimies lausui siitä U. Suomessa:

»Arvid Järnefelt ei tyydy vain persoonallisiin yksi-
tyiskohtiin ja rajoitetusti psykologiseen kuvaukseen.
Hän antaa samalla, hänelle ominaisella syvällisellä kult-
tuurihistoriallisella aistilla mitä arvokkaimman kuvauk-
sen Snellmanin 'Saiman' aikaisen suomenmielisyyden
historiasta. — "Vanhempieni romaani', johon korkea
kulttuuri, viisaus ja mielenaateluus ovat kirjoitetut
joka sivulle, on harvinainen kirja, suuri ja viehättävä
tosielämän romaani.»

Kirjailija Lauri Viljanen Hels. Sanomissa:
»Elämäkertako vai romaani? Kumpaakin, ja vielä

enemmän. Se on kerta kaikkiaan kirjallisuutemme mie-
lenkiintoisimpia biografisia romaaneja. Samalla kuin
se on tehnyt meille läheisiksi eräitä kallisarvoisia piir-
teitä sivistyshistoriastamme, on se tehnyt meille entistä
läheisemmäksi Arvid Järnefeltin itsensä suomalaisena ja
europpalaisena kirjailijana. — Siinä on avaran, harmoo-
nisen, ihmeteltävän valppaan ja avokatseisen persoonal-
lisuuden aatclisleima.»

Kirjailija Santeri Alkio Ilkassa:
»Se, mikä teoksesta varmaan jättää pysyvän ja kau-

naimman muiston, on hyvien ihmisten seura. Kerro-
taan näet niin monesta hyvästä ihmisestä, joiden elä-
mäntapoja ja toimintaa ohjailee pyrkimys kauneuteen,
hyvyyteen ja rehellisyyteen. Arvid Järnefelt on tässä
teoksessa antanut varmasti yhden kaikkein parhaita kir-
jallisia lahjojaan kansallensa.»
I osa, 3. p. 400 sivua. 45:—, sid 55:—, 1/2'naö^c- ?5: —.

Hinta 45 mk.


