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Kohtalo on usein suopeampi kuin olisimme
ansainneet. Marraskuun 4 päivän tnanifesti soi Suo-
melle enemmän kuin enää viime aikoina olimme
uskaltaneet toivoa ja enemmän kuin tämä riidan-
haluinen ja sekasortoinen kansa, rehellisesti tun-
nustaen, itse asiassa olisi ansainnut. Se soi vanhan
laillisuuden ja uusien uudistusten pohjan, jolle
voimme ruveta uutta tulevaisuuden Suomea raken-
tamaan.

Niin tunnettiin ja se myös julkilausutuin. Olisi
luullut kansan, joka oli ensi kertaa elämässään kamp-
paillut suurpolitiikan pyörteissä, kamppaillut kuusi
raudanraskasta vuotta niinhyvin sen vaahtopäisissä
ristiaalloissa kuin salaisissa virranvuolteissa, olisi
luullut kansan tällaisessa merkikkäässä ajan kään-
teessä seisovan hetkisen syvä vakaumus kasvoillaan
omantuntonsa edessä. Olisi luullut jokaisen voivan
tällaisena hetkenä avoimesti tunnustaa, ettei kukaan
tässä maassa ole läpäissyt näitä vuosia lumivalkoi-
sena, että jokainen puolue on tehnyt jotain ja jät-
tänyt jotain tekemättä, josta mieluummin vaikenee,
vaan jollaiset kokemukset avosilmäinen kansa mer-
kitsee huolellisesti elontiensä päiväkirjaan vastaisen
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taipaleen varalta. Selvää olisi myöskin luullut ole-
van, että jos todenteolla mieli jotain uutta ja koko-
naista rakentaa, ei sitä kykene suorittamaan tämä
tai tuo puolue yksinään, vaan että siihen tarvitaan
koko kansan kättä ja sydäntä, että on välttämättä
jotain unohdettava (ja paljokin) ja kansan ko-
konaisuudessaan omattava näiden kiirasvuosien puh-
distama ja kirkastama uusi tulevaisuudentajunta.

Kohta kuukauden on tätä uuden Suomen ra-
kennusaikaa jo kestänyt.

Miten muurit kohoovat, kuinka nousevat tor-
nien seinät?

Rakennuspaikalta kuuluu äänekästä hälinää.
Siellä muurikivet sinkoilevat — rakentajat niillä
toisiaan kivittävät — laastikauhat välähteleväl
uhaten ilmassa, kuuluu kiivaita, kirkuvia ääniä:

»Mikseivät kaikki saa rakentaa? u

„Olisitte silloin rakentaneet! Pois tieltä,
miksi rakennustyötä viivytätte ?"

„Itse viivytätte, kaiken turmelette!"
„Ei niin, ei niin saa — alas!"
„Ei aittakaan niinkuin te tahdotte — alas,

alas!u

Kansa ympärillä yhtyy kirkunaan, nyrkit ko-
hoo, silmät tulena palavat. Jotkut harvat seisovat
mykkinä syrjässä, käsiään tuskissaan vääntelevät.

Suomen muurit paperilla häilyvät, tor-
nit viivojen varassa.

Olisi luullut kansan kuudessa vuodessa jotakin
oppineen. Se toivo petti. Sakeina ja sokeina len-
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tävät myrkylliset sanat, syytökset ja parjaukset,
vaahtopäisinä kuohuvat puolueintohimojen tyrskyt
nostaen pinnalle itsekkäitä pyyteitä ja toiveita, joiden
olisi luullut jo ainiaaksi pohjaan painuneen.

Onko se ohimenevää, vain vanhojen haavojen
kihelmöintää paranemaan kääntyessä ?

Ei! Niinkauvan kun puolueet kiistelevät val-
lasta, niinkauvan kun niiden äänenkannattajat kii-
hottavat lukijoitaan — sanottakoon se suoraan —

vastapuolueen sanojen, tekojen ja tarkotuksien vää-
ristelemisellä, niinkauvan ei tässä maassa pääse
sydämet tyyntymään eikä päät selvenemään, vaati

me kulemme kuin hullut huumeessa. Joka lukee
yhtä ainoata lehteä, hän kiihkoutuu sett tahdotto-
maksi kaiuksi; kuka lukee eri puolueiden lehtiä,
hän vaipuu syvään apeaan, la jos tätä tällaise-
naan jatkuu vielä jonkun aikaa, saamme nyt esiin-
käännetylle historian lehdelle armotta kirjottaa oman
tuomiomme :

kansa, jolla olisi ollut tulevaisuus edes-
sään, syöksi itse tuhon myrkytetyn nuolen
rintaansa!

Mielet tyyntymään, päät selvenemään! siinä
päämäärä, jonka hyväksi jokainen, jolle Suomen
tulevaisuus on kallis, pitäisi nykyhetkenä uurastaa
niin itseensä kuin lähimäisiinsä nähden. Se on tä-
mänkin kirjasen tarkotus, tarkotus lyhyesti koske-
tella tärkeimpiin vihne viikkojen tapahtumiin ja
niitä puolueettomasti tarkastellen luoda edes hiuk-
kasen tyynen arvostelun pohjaa siihen sokeaan kiih-
koon ja vaaralliseen käsitteitten hämmennykseen,
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mikä on saanut yhä suurempaa jalansijaa kansas-
samme. Toivoisin että kirjaseni joutuisi jokaisen
sanomalehdenlukijan käteen — heille tahtoisin huu-
taa: silmät auki, tyyntykää ja säilyttäkää hiukan
arvostelun oikeutta itsellennekin, huutamatta kaik-
kien kanssa, jotka huutaa tahtovat, ja juoksematta
kaikilla asioilla, joilla teitä halutaan juoksuttaa!
Niin ei uutta Suomea rakenneta.

Niille, joiden mielestä joskus kajoan vähäpä-
töisiin pikkuseikkoihin, pyydän huomauttaa että juuri
näillä pikkujutuilla sanomalehdet kiihottavat mieliä
ehkä enemmän kuin suurilla.

28 p. marrask. 1905.
Syr jästakaisoja.



Kohtaus Senaatintorin kulmassa.
Siitä tuli surullisenkuuluisa juttu. Sensijaan

että se olisi haudattu hermostumisen ja mielenkiihty-
misen tapaturmakuplana, on siitä tekemältä tehty puo-
lueasia, ensimäinen musta pilkku ihmisten mieliin —

pilkku, joka yhä vieläkin kummittelee. Tapauksen
silminnäkijänä pyydän minäkin sanoa siitä käsitykseni.

Koko pääkaupungin suurlakko lopetettiin itse
asiassa sangen nolosti. Muualla lakot yleensä päätet-
tiin yksimielisesti ja juhlallisesti, pääkaupungissa eri
köysistä kiskoen, mielet harmaina ja kiihtyneinä. Kaup-
piaat tekivät omia päätöksiään, valtuusto ja maistraatti
omiaan — työväki päätti vielä sunnuntain kokoukses-
saan lakkoa jatkaa. Tietysti voi, jos niin tahtoo, vie-
rittää syyn työväen päätöksen niskoille. Mutta teh-
tiinkö toisten puolueiden puolelta edes vakavia yri-
tyksiä saada työväki taivutetuksi ja kaikki päätetyksi
yksimielisesti, tyynein mielin? Jos olisi koetettu sopia
yhteisestä lakon lopettajaishetkestä ja siksi määrätty joku
myöhäisempi maanantai-aamupäivän tunti, jolloin työ-
väkikin olisi voinut kaikin joukkoinensa kokoontua,
niin kaiken todennäköisyyden mukaan lakko olisi voitu
päättää toisin kuin tapahtui. Sensijaan puhuttiin vain
sunnuntaina hermostuneesti maanantaisesta »kriissi
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päivästä», jonka tapahtumia ei kukaan voinut mennä
etukäteen arvaamaan.

Ja tuon harmaan, hiukan hermostuneen, toisiaan
vierovan, toisiaan epäilevän ja syyttelevän mielialan
tuloksena minun täytyy pitää tuota surullisen kuului-
saa kohtausta senaatintorin kulmassakin.

Läksin liikkeelle kello hiukan yli 9:11. Jo ensi-
mäisessä pylväässä tapasin kapt. Kockin julistuksen,
ettei ainakaan väkijuomaliikkeitä eikä porttolalta sal-
lita avattavan. Hyvä! ajattelin. Työväki on peräyty-
nyt, niinkuin luultavaakin oli, kaikki vaara on ohitse.
Kulen Aleksanterinkatua — eräitä myymälöitä on jo
avoinna, kaikki rauhallista. Sivuutan senaatintorin •—

ei mitään erinäistä. (Myöhemmin kuitenkin kuulin
eräältä silminnäkijältä, että kansalliskaartilaiset olivat
koettaneet estää Stockmannin liikkeen avaamista, jopa
sen hetkiseksi sulkeneetkin, jolloin oli syntynyt pieni
käsikähmä ja jolloin kapt. Theslöiille lähetettin tuo

onneton sana saapua paikalle kaarteineen, vaikka hänen
tulonsa viivästyi). Asiain näin ollen lähdin asioilleni
toiseen päähän kaupunkia.

Palasin kellon yhtätoista käydessä ja matkani sat-

tui taasenkin senaatintorin kautta. Nyt siellä näin
ihmeekseni Stockmannin kulmassa parven väkeä, jopa
jonkun verran Uniooninkadullakin. Mitä se? Pysäh-
dyn ja katselen. Puodit ovat auki, m. m. Stockmann,
ihmisiä tulee ja toisia menee, joku kansalliskaartin
komppania saapuu poliisikamarin edustalle, toinen läh-
tee — ei muuta. Kysäsen joltakulta syytä. »En minä
vaan tiedä, mahtaa tulla joku kokous.» Torin laidalla
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seisoo muuan kansalliskaartin komppania. Menen luo ja
kysyn mitä on tekeillä. »Emme me tiedä — luulta-
vasti perustuslailliset aikovat häiritä järjestystä*)
— »Mitenkä sitte?» — »Kuka sen tietää, näyttävät
vaan kokoontuvan.»

Käännyn toisaanne. Kukaan ei tiedä, tai: »näh-
tävästi on joku kokous tulossa». Kyselen eräiltä Uni-
ooninkadulla seisoviltakin — sama tietämättömyys
kaikkialla. Väkeä on vielä harvakseltaan, toisia tulee,
toisia menee. Katselen, odottelen, lopulta lähden mi-
näkin.

Mutta kulettuani jonkun aikaa käännyn takaisin:
epäilemättä torille aijotaan kokoontua, eivät ne muu-
toin odottelisi 1 Väkijoukko on sillävälin kasvanut ja
tihentynyt, Uniooninkadullakin on jo melkoinen joukko
pitkin sen pituutta. — Kyselen taasen mitä tämä oi-
kein on, mutta en saa selitystä. Joku punanauhainen
kansalliskaartin johtavia tulee poliisikamarista päin ja
puhuu: »Hajotkaa, hajotkaa; miksi pysähdytte 1» Joku
lähtee, muut seisovat liikkumatta, jotkut naurahtavat —

puhuja menee. Hetken päästä tulee toinen ja huutaa
kiivaalla äänellä : »Miksi te teette kiusaa, miksi tahdotte
järjestystä rikkoa, miksi kadun sulette? Menkää, ja
paikalla!» Joukko seisoo ennallaan.

Odotellaan. Viereeni tulee muuan herrasmies ja
kertoo vihasta vapisevalla äänellä: »Ne ovat hävyttömiä!
Tuolla kaksi herra-nulikkaa aikoi repiä kolmelta kan-

*) Olin jo edellisenä päivänä kuullut kansalliskaartilaisten
tuontuostakin hokevan perustuslaillisista» tavalla, josta ymmär-
sin että välit olivat kiristyneet.
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salliskaartilaiselta niiden punaiset merkkinauhat. Minä
niille sanoin että kuulivat kunniansa mokomat. Se on
sikamaista semmoinen I»

Muuan kansalliskaartin osasto seisoo torilla. Se
komennetaan ylemmäksi ja joku kaartilaisista huutaa
useampaan kertaan: »Työmiehet kaikki torille! Ei
ainakaan työväki saa olla katua sulkemassa, tehkööt
herrat mitä tahtovat!» Hyvin harva näytti sinne siir-
tyvän.

Odotusta, liikehtimistä jatouhua Uniooninkadulla.
Kansalliskaartin ratsuniekkoja on näkynyt silloin tällöin
menevän ja tulevan. Nyt niitä kulkee pari Stock-
mannin kulmasta Uniooninkadulle, ajaen hiljalleen
alaspäin. Huomioni kiintyy sillävälin muuanne, ent.

Pohjoismaiden pankin ovelle, jossa pari kolme henkilöä
näyttää kuin temmeltävän. Se kuitenkin loppuu, ja
kun katsahdan uudelleen Uniooninkadulle, ajaa toinen
ratsastaja täyttä karkua ylöspäin, väki hälisee. Minusta
ratsastajan teko näyttää hurjalta, uhkarohkealta, sillä
katu vilisee väkeä täynnä, vaikka harvaltaan. Olen
kuitenkin ymmärtävinäni että se lienee kansalliskaarti-
läisten viimeisiä yrityksiä estää kadun sulkeutumista.

Hetkinen: »Ylioppilaskaarti tulee!» Se otetaan
voimakkailla hurraahuudolla vastaan. Ajattelen: sitäkö
tässä on odotettu, nyt kai väkijoukko hajoaa. Kansa
kadun reunapuolille, kaarti marssii keskeltä ylöspäin.
Pysähtyy, laventaa rivejään. Sitte kuuluu kiivasta kes-
kustelua, kansakin on äänessä. Taas eteenpäin, taas
pysähdys, jotain liikkeitä, kiivasta selittelyä ja väittelyä,
touhua ja häärimistä.
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»Miksi niillä on aseita — se on uhkaus!» sanoo
joku kansalliskaartilainen, joka tulee sieltäpäin. »Miksi
minulla on ase?» vastaa siihen muuan vierelläni sei-
sova herra taskuaan lyöden. »Ja miksi teillä itsel-
länne on aseita, vastatkaa?» Kaartilainen ei vastaa.
»Kuka liikkuisi tällaisina aikoina aseetta, kellä vaan
sellainen on», jatkaa taasen herra. »Tässä joukossa
on revolvereja niin paljo, että jos siitä jotakin tulee,
siitä tulee teurastus — ei tässä pysytä puolueettomina
syrjäisetkään.»

Väittelyä, touhua ja häärimistä yhä jatkuu Unioo-
ninkadulla. »Mennään pois, ei sitä tiedä mitä siitä
vielä tulee I» sanoivat jotkut. Minäkin yhdyn heihin
— olen saanut tarpeeni näistä helsinkiläisten sotkuista,
joiden syytä ei kukaan tiedä ja josta ei näy edes sel-
vää tulevan. En kuitenkaan pääse montakaan kym-
mentä syltä, kun takanani kuuluu huuto ja ihmisiä
juoksee pakoon: »Ne rupeevat ampumaan!» •—■ »Mitä
p:lettä!» huudahtaa muuan siististi puettu työmies;
»ei niillä vielä taannoin sellaisia hullutuksia ollut.»
Hän lähtee kiireisesti paikalle.

Niin teen minäkin. Ylioppilaskaartin etupää on
jo Aleksanterinkadulla, jotenkin leveänä rintamana.
Joku kansalliskaartin osasto on samoin Aleksanterin-
kadulla, yliopiston kohdalla — niinkuin näkyy: polii-
sikamariin päin menossa. Lähelle päästyäni näen yli-
oppilaskaartin johtajan viittovan käsillään ja kehotta-
van kaikkia »syrjäisiä» heti poistumaan. Jotkut lähte-
vät juoksemaan, minäkin pyörrän kiireesti ympäri.
Mutta kun ei mitään sen enempää kuulu, palaan ta-
kaisin ja tunkeudun joukkoon niin pitkälle kuin pääsen.
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Kaartien väliä on nyt korkeintaan pari syltä.
Tälle välialalle astuu ylioppilaskaartin johtaja (kapt.
Theslöf, niinkuin sittemmin on näkynyt), tekee mo-
lemmilla käsillään liikkeen ja lausuu painokkaalla, hiu-
kan kiihtyneellä äänellä suomeksi: »Asian laita on nyt
sellainen, että jos askeleenkaan astutte, veri virtaa!»
(Mitään revolveria en hänen kädessään nähnyt, vaikka
seisoin tuskin parin sylen päässä; niitä lienee näytetty
aikaisemmin). Kansalliskaartin etupäässä kohoo pari
kolme nyrkkiä: »Ja virratkoon!»

»Hullutusta! Mahtukaa! Ei saa! Väkijoukko
hajalleen!» aletaan huutaa ympäriltä. »Väkijoukko
hajalleen!» huudetaan yhä voimakkaammin.

»Hiljaisuutta — kapt. Kock tahtoo puhua!» kuu-
luu hra Theslöfin ääni (niin olen selvästi kuulevinani).
Minä kiipeän Yliopiston Aleksanterinkadun puoleisille
portaille, paremmin nähdäkseni ja kuullakseni, kosken
tiedä missäpäin hra Kock aikoo puhua. Kukaan ei
puhu, ei ainakaan yleisölle. Sensijaan kuuluu kyllä
kaartien välissä keskustelua ja olen näkevinäni kuin
pari kättä ojentuvan kädenlyöntiin. »Minä en pyydä
muuta kuin joukolleni tilaa lähteä», kuuluu taasen

hra Theslöfin ääni. Samassa kansalliskaarti komenne-
taan syrjään, väki väistyy, ylioppilaskaarti lähtee, kan-
sanjoukko hajautuu.

Käyn katuviertä ymmälläni: mitä tämä oikein
oli, miksi veren olisi pitänyt virrata, miksi kaikki oli
jo yhden silmänräpäyksen varassa?

Saavun ylioppilastalon edustalle. Ylioppilaskaarti
on pysähtynyt sen eteen. Käyn erään ryhmän luo ja
alan kysellä: »Miksi oikein tulitte, eihän siellä mitään
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ollut?» — »Oli pyydetty, lähetetty sana että senaatin-
torilla tapellaan», vastataan. Puhelemme edelleen.
»Polyteknikoista muodostetaan paraillaan toista jouk-
koa, ja niitä muodostetaan niin monta kuin tarvitaan.
Järjestys on tänään pidettävä yllä millä hinnalla hy-
vänsä, muuten voimme menettää kaikki; koko isän-
maan etu on kysymyksessä.» He puhuvat vakavina,
vakaumus äänessään.

Käyn yhä enemmän ymmälle. »Järjestyksen» ja
»isänmaan» tähden, siitä ei epäilystäkään — noista toi-
sista, kansalliskaartilaisista, olin omin silmin nähnyt että
ainakin sinä aikana, kun minä tungoskohdassa liikuin,
he olivat koettaneet pitää järjestystä yllä, puhuneet
ja kehottaneet, ensin maltillisesti, sitte kiivaastikin. Ja
kuitenkin lopulta molemmat kaartit vastakkain — en-
simäinen laukaus vain, ja koko isänmaan etu olisi
ollut yhdellä kortilla.

Olen sittemmin nähnyt sanomalehtien kertomuk-
set. Toiset asettuvat täydellisesti ylioppilaskaartin puo-
lelle, joka oman päänsä uhalla masensi »punakaartin»
ja »verikaartin» kauhean terrorismin (pakkovallan).
Toiset vyöryttävät koko syyn ylioppilaiden, »kansan-
ampujain» niskoille. Minun käsitykseni mukaan kum-
pikin kaarti toimi mitä parhaimmassa tarkotuksessa.
Mutta mielet olivat kiihtyneet molemmin puolin. Epäi-
lemättä vaikutti asiaan suuresti kansalliskaartilaisten ai-
kaisemmat yritykset ehkäistä puotien avaamista —

siitä johtui ylioppilaskaartin paikalle kutsuminen ja
sillä tietysti oli sen johdosta jo tullessaan valmis en-
nakkomielipide: tappelu Stockmannin kulmassa ja kan-
salliskaartin harjottama terrorismi (hra Theslöfin oma
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selitys osottaa paraiten miten epäselvillä hän, muiden
kutsuma, silloisesta asemasta itse asiassa oli). Kansallis-
kaartilaisia taas kuohutti yleisön ilmeinen uppiniskai-
suus: he huomasivat selvästi ettei heitä enää toteltu.*)
Minä en tunne kaikkia yksityiskohtia, mitkä mahdolli-
sesti mieliä kiihdyttivät. Silminnäkijät kertovat, että
jotkut yksityiset kansalliskaartilaiset esiintyivät röyh-
keästi, toiset että eräät herrasmiehet pieksivät aivan ai-
heetta kepeillään kaartilaisia, jopa erään osaston johta-
jan toimeensa kykenemättömäksi. Minun vakaumuk-
seni mukaan se oli tuo yleisö, joka tässä harjotti
terrorismia, eikä kukaan muu. Suurin osa ei tietysti
tiennyt mitään, pysähtyi vaan kun muutkin pysähtyi-
vät; mutta joukossa oli varmasti paljo sellaisia, jotka
halusivat hyvitystä puotien sulkemisyrityksestä (ja ties
mistä muustakin), jotka tiesivät ylioppilaskaartin tulosta
ja odottivat. Sitä ilmaisivat selvästi ne voimakkaat
hurraahuudot, joilla kaartin tuloa tervehdittiin ja joilla
sitä poislähtiessään saatettiin — kansa oli nähnyt ha-
luamansa »näytelmän» ja paukutti käsiään.

Jos kansalliskaartilaisilla olisi ollut malttia heittää
tuo itsepintainen joukko rauhaan siksi, kunnes nälkä

*) Että ainakin osa kaupunkilaisia oli asettunut sille kan-
nalle kuin ei kansalliskaartia enää olisi ollut olemassakaan, jopa
olivat suorastaan vihamielisiä, siitä näki pitkin päivää esimerk-
kejä. Toiselta puolen taas tuntui todella harmittavalta sellaiset
seikat, kuin että vaikka lakko oli jo klo 2 päivällä työväenkin
puolelta lopetettu, eivät kaartilaiset vielä 5 a 6 aikaan i. p. pääs-
täneet ihmisiä rautatienasemalle edes junien kulusta selkoa otta-
maan. Missä määrin tähän mahdollisesti vaikutti ne kaksi ase-
man valtausyritystä, jotka tehtiin, en osaa sanoa.
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olisi ajanut sen hajalle, olisi asia ollut ilman muuta
selvä. Ja jos ylioppilaskaartilla olisi ollut selvillä että
se oli tuo itsepintaisesti kokoontuva väkijoukko, joka
itse asiassa terrorismia harjotti, jos se olisi ruvennut
sitä hajottamaan ja niin tyhjentänyt Uniooninkadun
päästä päähän, niin olen varma että molemmat kaartit
olisivat voineet senaatintorin kulmassa ojentaa toisil-
leen veljen kättä ja virkkoa: järjestys on palautettu!

En tiedä lausuttiinko mahdollisesti kansalliskaar-
tilaistenkin puolelta kiivaita ja uhkaaviakin sanoja,
kosken kuullut mitä kaikkea esim. Uniooninkadulla
sanottiin, mutta joka tapauksessa ylioppilaskaartin joh-
tajan menettely oli aivan maltitonta ja seurauksia ajat-
telematonta. Sellainen sana kuin: ei askeltakaan enää,
muuten veri virtaa, on melkein yhtä kuin lyijy. Riip-
pui vain sattumasta, ettei onnettomuutta tapahtunut.
En tahdo tuomita kapt. Theslöfiäkään kovin ankarasti,
koska katson tässä tapauksessa enemmän motiiveihin
kuin itse tekoon ja kun valtuusto näyttää nimenomaan
käskeneen hänen esiintymään »pontevasti». Mutta sen
opetuksen tästä ottakoot niin komentajat kuin komen-
nettavat, ettei kellään ole oikeutta tällaisissa tapauk-
sissa ruveta paljastamaan aseita ja määräämään vii-
meistä askelta — varsinkin kun koko menettely voi
pohjaltaan perustua väärinkäsitykseen ja hetkelliseen
mielten kiihtymiseen.

Enemmän kuin itse tapausta surkuttelen sen jäl-
kiseurauksia. Nuo molemmat kaartit, jotka olivat kaik-
kea kiitosta ansaitsevalla tavalla lähes viikkokauden
öin päivin valvoneet pääkaupungin turvallisuutta, ero-
sivat tästä leikistä toinen »verikaartin», toinen »teuras-
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tajakaartin» nimellä ja tuhansiin sydämiin kylvettiin
(ja on yhä myöhemminkin kylvetty) katkeruuden mus-
tia mujuja, joista voi vielä kerran nousta miten pu-
nainen vilja tahansa, ellei ajoissa ymmärretä yhteen-
törmäyksen ydintä ja molemmin puolin paineta tuota
kohtausta sinne, minne se olisi välttämättä painettava
— unhotukseen. Vai onko ydin syvemmällä? Sitä
arveluttavampaa ja sitä suurempi syy tukehuttaa sekä
ydin että seuraukset.

Tämän kohtauksen suoranaisia seurauksia oli tuo

kaikin puolin vastenmielinen Enehj elm-välinäytös.
Työväen taholta on selitetty siellä ruvetun ajattele-
maan erotetun poliisimestari Enehjelmin takaisin aset-

tamista sen johdosta, että yhä liikkui itsepintaisia hu-
huja että valtuusto lopultakin asettaisia kapt. Theslöfin
poliisimestarin virkaan, eikä annettu mitään takeita ettei
niin kävisi. Eräät sanomalehdet taas ovat vierittäneet
kaiken syyn kansalliskaartin niskoille, väittäen että
Theslöf-pelko oli pelkkä tekosyy ja ettei hra Theslöfiä
silloin enää ajateltukaan, kun työväki rupesi Enehjel-
min takaisin asettamista puuhaamaan.

Tosiasia näyttää olevan että kaupungin pormes-
tari erään toisen kera maanantai-iltana ilmoitti
poliisikamarissa kansalliskaartille, ettei hra Theslöf päi-
vällisen tapauksen jälkeen tulisi kysymykseenkään po-
liisimestarin virkaan ja kapt. Kock ilmotti luovutta-
vansa seuraavana päivänä klo 12 järjestyksen pidon
kaupungin viranomaisille. Asian olisi näin ollen luul-
lut olevan molemmin puolin selvän. Tiistaina aamu-
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päivällä kuitenkin kerrottiin kaupungilla että kaikista
ilmotuksista huolimatta kapt. Theslöfiä yhä edelleen
ajatellaan poliisimestariksi, jonka johdosta kansallis-
kaarti ja työväen miehet alkoivat hermostua. — Aja-
teltiinko vai ei, selvinnee Hufvudstadsbladetin kerto-
muksesta saman päivän, tiistain, valtuuston kokouk-
sesta (muista lehdistä ei koko asiasta mitään selkoa
saakkaan).

Istunto alkoi klo ii a. p. Puheenjohtaja ilmot-
taa että järjestyksen valvonta klo 12 luovutetaan maist-
raatille, »joka maanantaiaamuna oli, kuten tunnettu,
antanut sen hoidon kapt. Theslöfin toimeksi maistraa-
tin nimissä toistaiseksi». Kokouksen kestäessä saapuu
paikalle hra Perttilän johtama työväenlähetystö ja vaa-
tii että kapt. Theslöfin nimitys on peruutettava, koska
työväki on eilisen tapauksen johdosta kovin kiihtynyt.
Tähän puheenjohtaja vastaa että hra Theslöf oli järjes-
tysvallan laillisena edustajana esiintynyt pontevasti, kun
kansalliskaarti loukkasi kansalaisvapautta ja että lähe-
tystön valitus oli ensin käsiteltävä valmistusvaliokun-
nassa, ennenkun valtuusto voi ottaa sen käsitelläkseen.
Siihen lähetystö ilmotti tyytymättömyytensä ja vaati
vastausta heti.

Hiukan keskusteltua valtuusto keskeytti istuntonsa
ja valmistusvaliokunta tarttui asiaan. Tälle valiokun-
nalle teki hra Theslöf persoonallisesti selkoa eilisen ta-

pauksen kulusta, jonka selonteon hän uudisti myöskin
valtuustolle ja pyysi eroaan. Eronpyynnön johdosta
ehdotti valiokunta että maistraatti kolmella lisäjäsenellä
vahvistettuna ottaisi poliisihoidon huostaansa, mikä
sitte tuli myös valtuuston päätökseksi. »Ennen pois-

Kuinka uutta Suomea rakennetaan. — 2
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tumistaan valtuuston salista sai kapt. Theslöf vastaan-

ottaa lämpimiä kiitoksia useilta läsnäole-
vilta»*). Ja lehti jatkaa: »Sittenkun maistraatti kapt.
Theslöfin eronpyynnön johdosta näki ole-
vansa pakotettu peruuttamaan hänen nimi-
tyksensä, läksi maistraatin puheenjohtaja ja jäsenet
sekä valtuuston asettama komitea poliisikamariin otta-

maan sitä vastaan.»

Tällä välin kuitenkin, kellon 2 lähetessä, oli
kansalliskaartin keskuudessa yhä enemmän hermostuttu
(niin ilmotetaan työväen puolelta), kun ei maistraatin
taholta mitään kuulunut, ja päätetty jättää poliisika-
mari hra Enehjelmin haltuun, jolta se oli otettukin
ja jota lakossa oleva poliisimiehistö oli ilmottanut ha-
luavansa johtajakseen. Jo aikaisemmin lienee siinä tar-

kotuksessa senaatin välityksellä hankittu kansalliskaar-
tille pääsy kenraalikuvernöörin puheille (erikseen sitä-
paitsi oli jätetty pyyntö noista 160,000 mkasta). Lähetystö,
johon kuuluivat hrat Wallin, M. Helenius ja Hellsten
kävinyt senaatin edustajan v. Boehmin ja noita 160,000
markkaa esittävän senaattori Neoviuksen kera »Slava»
laivassa kenraalikuvernöörin luona, joka suostui Ene-
hjelmin uudelleen virkaan asettamiseen toistaiseksi ja
myönsi Neoviuksen esityksestä nuo 160,000 mk.

Tänä aikana oli maistraatti ottanut hra Kockilta
poliisikamarin vastaan ja ruvennut ratsumestari Malmin
ja översti Gordien johdolla sitä järjestämään. Tämän
järjestelyn vielä kestäessä (ennen klo 4:jää) saapui toht.
Wallin poliisikamariin ja, tietämättä sillä välin tapah-

*) Harvennukset minun, niin tässä kuin myöhemmin.
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tiineestä poliisikamarin luovuttamisesta, ilmotti käyn-
nistä kenraalikuvernöörin luona — sekä vähää myö-
hemmin hra Enehjelm, joka lienee v. Boehmiltä saa-
nut tietää asiain käänteestä kenraalikuvernöörin luona
ja joka nyt otti poliisijohdon haltuunsa.

Kukin tehköön itse johtopäätökset niin toisen
kuin toisen puolen menettelystä. Niin vain syrjäisestä
näyttää, ettei asia ole valtuustoon nähden läheskään
niin selväviivainen kuin on väitetty, vaan (lievimmin
sanoen) paljon tuumia ja toimia näyttää keskittyneen
muutamiin harvoihin n:nen hetken tunteihin, jona
aikana kummallakin taholla toimittiin melkoisessa mää-

rässä yhtaikaa, toisistaan tietämättä — ja toisiinsa luot-
tamatta. Työväen puolelta on erikseen muutamana

lisäsyynä mainittu, että heidän keskuudessaan kaupun-
gilla oli uudelleen puhennut lakko, joka yleiseen miel-
tenkiihtymiseen nähden näytti uhkaavalta. Hra Wallinin
paljon puhuttuun osuuteen ja sen jälkiseurauksiin,
enemmän kuin eri lehtien mielenpurkauksiin siitä, en
tahdo lainkaan kajota, kosken pidä itseäni pätevänä
siitä mitään varmaa lausumaan.

Vielä samana päivänä kävi kansalliskaarti koko-
naisuudessaan kunniatervehdyksellä översti Enehjelmin
luona, marssien kunniaa tehden ja voimakkaita elä-
köönhuutoja kohottaen hänen ohitseen. Mistä kaikesta
tämä äkillinen ihailu johtui miestä kohtaan, jonka
sama kaarti viikkoa aikaisemmin oli toimestaan erotta-
nut, jonkakaltaisista miehistä se oli lausunut tunnetun
ankaran tuomionsa ja jonka entisyyttä eivät eräät Hel-
singissä osotetut oivalliset poliisimiehen ominaisuudet
suinkaan voineet olemattomaksi kirkastaa, se jää syr-
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jäiselle arvotukseksi. Se lienee luettava noihin samoi-
hin, syrjäiselle tuntemattomista puolueiden keskinäi-
sistä seikoista johtuneisiin tuloksiin kuin sekin, ettei
Helsingin työväki lopulla lakkoviikkoa ollut kenelle-
kään niin katkera kuin perustuslaillisille, joiden kanssa
se muutama päivä takaperin oli varsinaisesti lakon
alkuun pannut ja joiden molempien ryhmien yhteis-
tuumatta ei mitään koko maata käsittävää yleislakkoa
olisi koskaan syntynyt — asia, jonka jokaisen tässä
maassa täytyy rehellisesti tunnustaa, ellei mieli totuutta
kieltää.

Senaatintorin kohtauksesta johtuu vielä, ainakin
osaksi, muutamia muitakin sangen laajakantoisia seu-
rauksia, joista myöhemmin.



Me 160,000.

Kuinka paljon melua, kuinka paljon ivaa ja kat-
keria sanoja noista »hopeapenningeistä», »ostajista» ja
»ostettavista» — ja kuinka paljo kärkeviä sutkauksia
ja vastapistoksia taas toiselta puolelta. Ja kuitenkin
täyt}-y jokaisen rehellisesti myöntää, että itse pääasiasta —

siitä että työväki tarvitsi jonkunlaista korvausta — tus-

kin kukaan on ollut eri mieltä. Jos tuo korvauspuuha
ei olisi tavallaan lähtenyt suometarlaiselta taholta, jos
sitä ei olisi myöntänyt eroava senaatti ja jos puoluei-
den välit eivät olisi olleet niin katkeroituneet Theslöf-
juttuineen y. m. kiihottimineen, niin tokkopa kellään
olisi ollut siitä mitään sanomista?

Ei kuitenkaan voi kieltää, että asiaan on sekau-
tunut ylitä ja toista, joka on tuntunut hiukan omitui-
selta. Vielä suurlakkopäivän aamuna, kun työväki jo
edellisenä päivänä oli suurelta osalta lakkoon ryhtynyt,
varotteli Suometar »turmiollisesta häiriöstä», pelotellen
onnettomilla seurauksilla ja suositellen »malttia», jopa
kehottaen vastustamaankin »niitä voimia, jotka maltit-
tomilla ja väkivaltaisilla toimilla voivat maallemme on-
nettomuutta tuottaa». Jotkut suometariaiset maaseutu-

lehdet leimasivat lakon suorastaan hullutukseksi ja
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kehottivat pysymään erossa. Tämäkin puolue sitte
kyllä oli täydellisesti lakossa mukana, mutta hiukan
omituiselta tuntui joka tapauksessa, kun samainen puo-
lue jo maanantain aamupäivällä (ennen lakon yleistä
lopettamista) Kansallisteaatterissa pitämässään kokouk-
sessa riensi ottamaan tuon korvausasian puheeksi. Kun
puuhaa vielä ajoivat perille, paitsi senaattori Neoviusta,
m. m. sellaiset puolueeseen lukeutuvat sosiaalismieliset
miehet kuin h:rat Reiman ja M. Helenius, niin saattoi
todellakin tuntua kuin sillä taholla olisi siten erikoisesti
koetettu hieroutua työväen suosioon, vaikka itse ano-
muksen tekikin kansalliskaartin johtaja.

Muuten olisi tehnyt paljoa paremman vaikutuk-
sen, jos ei tällä korvauskysymyksellä olisi pidetty sem-
moista hoppua eikä anottu määrättyjä 3 m:kan päivä-
rahoja koko ajalta, kun useimmat työnantajatkin ovat

suorittaneet ainakin osan lakonaikuisesta palkasta. On
kuitenkin otettava huomioon, että kun jo lakon aikana
oli täytynyt vapaaehtoisilla varoilla pitää köyhimpien
toimeentulosta huolta, niin sellaisessa kaupungissa, kuin
Helsinki, nyt oli paljonkin todella pikaisen avun tar-

vitsijoita. Sitäpaitsi eivät työnantajat vielä silloin olleet
tehneet päätöksiään, eivätkä kaikki ole tehneet kos-
kaan. On niin paljon puhuttu siitä kuinka työmiehet
suorittivat kunniakkaan tehtävänsä yhteisen isänmaalli-
sen asian hyväksi, mutta kuitenkin kehtasivat ottaa

»palkan», jopa osaksi »kaksinkertaisen». Minäkin oli-
sin suonut, ettei tämä korvauskysymys olisi tullut ol-
lenkaan esille, varsinkin kun tiedämme mikä kunniakas
osa työväellä on viime vuosien vapaustaistelussa ja että

he ovat valmiit aatteen vuoksi uhraamaan enemmän
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kuin oloihin nähden mikään muu kansanluokka. Mutta
olen toisekseen ajatellut että meidän porvarillisten, joilla
kuitenkin on aina jotain takanamme, on niin hyvä
neuvoa »isänmaallisuutta» niille, jotka elävät kädestä
suuhun. Olen sitäpaitsi katsellut heidän anomuksensa
perusteluja. Siellä puhutaan harvinaisista rasituksista
ja ponnistuksista, menoista, jotka ovat kysyneet köyhiä
kukkaroita; »kuinka on valvottu monia vuorokausia
jotenkin läpeensä ja monella tärkeällä asemalla olevat
miehet ovat olleet syömättä kokonaisen vuorokauden-
kin, kun ei ole jouduttu syömistä ajattelemaan. Tästä
äärettömästä ponnistuksesta on seurauksena, etteivät
miehet ole niin ansiokykyisiä kuin normaalisissa oloissa.»
Monien jalkineetkin olivat noissa alituisissa marssimi-
sissa tärviölle kuluneet. En siis pidä tätä anomusta
niin kovin ihmeellisenä. — Toinen asia on, eikö oikeas-
taan kaupungin olisi pitänyt suorittaa ainakin osaa tästä
korvauksesta, mutta kaupungin hallinnon ja työväen
välisistä suhteista olemme jo edellä saaneet ainakin
aavistuksen.

Muuten on moitteihin liittynyt paljon suoranai-
sista puoluesyistä johtuvaa hammastelua, jopa katke-
ruutta niiden puolelta, joiden mielestä h:ra Theslöfin
menettely oli melkein uroteko.



Kiista manifestin synnystä.

Oli itsestään ymmärrettävää, että kun jokainen
puolue oli kuluneina taisteluvuosina ilmaissut selvän
tahtonsa esiintyä yksinään tämän maan »pelastajana»,
niin nyt, pelastuksen tapahduttua, oli syntyvä ankara
kiista siitä, kelle tuo kunnia lopullisesti lankeaisi —

yksin ja jakamattomasti tietysti. Tahdon tämän aikoi-
naan kuuman jupakan sivuuttaa vain merkitsemällä
puolueiden ja puoluelehden menettelyn.

Monet perustuslailliset lehdet ovat kertoneet ma-
nifestin synnyn jokseenkin tunnollisesti, vaikka tietysti
esittäen oman puolueensa ansiot mahdollisimman kirk-
kaassa valaistuksessa. Mutta on niitäkin, jotka yksitysi-
seikkoja salaamalla ovat koettaneet antaa lukijoilleen
sen käsityksen, ettei suometarlaisilla ole mitään osuutta

koko asiassa, vaan että »kansa» erotti vanhan senaatin
ja perustuslailliset puuhasivat yksinään sen julistuskirjan,
josta nyt saamme iloita. Suometarlaisella taholla taas
on uskoteltu, että julistuskirja perustui senaatin ehdo-
tukseen joko »kokonaan» tai ainakin »kaikissa pää-
kohdissaan» ja että jos muilla ryhmillä onkin jotain
osuutta, niin ne ovat vain pieniä lisäyksiä senaatin an-
tamaan »ytimeen».
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Asian kulku näyttää luotettavien lähteitten mu-
kaan olleen lyhyesti seuraava. Jo kahta päivää ennen
suurlakon alkua ryhtyi vanha senaatti (olojen muutok-
sen johdosta Venäjällä) muutamien etevien suometar-
laisten kanssa laatimaan ehdotusta laillisten olojen pa-
lauttamiseksi ja päätti sitä Keisarille lähettäessään samalla
pyytää eroaan, koskei sillä ollut koko kansan luotta-
musta (lienee kuitenkin ajateltu että ainakin jotkut van-
han hallituksen miehet tulisivat uuteenkin senaattiin).
Ensimäisen lakkopäivän (tiistain) iltana oli sekä perus-
tuslaillisten että suometarlaisten etevimpiä miehiä ken-
raalikuvernöörin pyynnöstä hänen luonaan keskustele-
massa asemasta, jolloin hän teki selkoa senaatin tekeillä
olevan ehdotuksen sisällyksestä ja kysyi riittäisikö se
rauhottamaan mielialaa. Perustuslailliselta rahoita vas-
tattiin kieltävästi, asiasta keskusteltiin yhteisesti edel-
leen ja ruht. Obolenski kehotti läsnäolijoita neuvottele-
maan keskenään ja laatimaan sellaisen manifestiehdo-
tuksen, joka tyydyttäisi kaikkia. Manifestin sisällyksestä
oltiin yksimielisiä, mutta sen laatiminen jäi perustus-
laillisten (tarkemmin sanoen: L. Mechelinin ja J. Gro-
tenfeltin) huoleksi, ja päätettiin seuraavana aamupäivänä
kokoontua sitä kaikin tarkastamaan. Tästä yhteisestä
tarkastuksesta ei kuitenkaan tullut mitään, koska useim-
mat perustuslailliset eivät sellaista halunneet — niin-
kuin on ilmoitettu: pelosta että suometarlaiset rupei-
sivat ehdotuksesta jotain »tinkimään».*) Asian näin
päätyttyä kävivät h:rat Danielson, Gebhard ja Bränder

♦) Ne perustuslaillisen valtiopäivätoimikunnan jäsenet, joi-
den mieltä kysyttiin, olivat puolustaneet yhteistyötä.
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heti (k:lo -J- 12) ruht. Obolenskin luona esittämässä että
ehdotus äänioikeusreformista, jota ei ollut senaatin eh-
dotuksessa, olisi välttämättä saatava manifestiin. Ilta-
päivällä jättivät perustuslailliset ehdotuksensa kenraali-
kuvernöörille, joka lähetti sen senaatin ehdotuksen kera
Pietariin, puolustaen ensinmainittua. Pietarissa perus-
tuslaillisten ehdotus, joka sisälsi eräitä kohtia enemmän
kuin suuren anomuksen pohjalle laadittu muuten sa-
mansisältöinen senaatin ehdotus, aivan pienillä muu-
toksilla hyväksyttiin melkein sanasta sanaan — helmi-
kuun manifestia ja kielimanifestia koskevat kohdat kui-
tenkin ovat pääasiassa senaatin ehdotuksen mukaan.

Kiivainta kiistaa on herättänyt se, kenen ansiosta
tuo tärkeä yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta koskeva
määräys tuli manifestiin. Valtioneuvos Danielsonkin
on väittänyt, että se »tuli nimenomaan heidän tahol-
taan manifestiin» (tuolla keskiviikkoisella käynnillä).
Suometar puolestaan esittää asian vielä painokkaam-
min — että Danielson tuon ehdotuksen teki ja sai
kenraalikuvernööriltä sitovan lupauksen että se otetaan
manifestiin sekä että kenraalikuvernööri tavallaan pa-
kotti Mechelininkin ottamaan sen perustuslaillisten eh-
dotukseen, koska »asema oli sellainen, että sitä sillä
hetkellä olisi ollut mahdoton vastustaa». Lehti ei
tahdo kuitenkaan kokonaan kieltää semmoistakaan
»omituista sattumaa», etta perustuslaillisetkin olisivat
johtuneet tiistai-iltaisen keskustelun jälkeen ajattelemaan
tämän reformin tarpeellisuutta ja omasta alotteestaan-
kin sen ottaneet ehdotukseensa — mutta se olisi »to-

distettava» ja joka tapauksessa oli valtioneuvos Daniel-
son tovereineen jo ennen heidän ehdotustaan »lopulli-
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sesti sopinut» tämän tärkeän asian kenraalikuvernöörin
kanssa.

Tämä Suomettaren esitys tuntuu suorastaan nau-
rettavalta jo sen omiin lukijoihin nähden. Lehti nim.
kirjoittaa näin sunnunt. marrask. 12 p:nä, mutta
jo tiistaina 7 p:nä se on itse kertonut samaisille
lukijoilleen, että perustuslailliset kokouksessaan Pa-
lokunnantalolla tiistaina lokak. 3 1 p:nä päättivät mui-
den ponsien ohessa m. m. seuraavan (erikseen kursii-
villa painettuna U. Suomettaressa): i,5) että maan
asiain pysyväinen järjestäminen jätettäisiin yleisen,
yhtäläisen ja välittömän äänioikeuden periaatteeseen
perustuvalle kansaneduskunnalle, jonka aikaansaa-
miseksi ylimääräiset valtiopäivät ovat viipymättä
kokooiikutsuttavat.,. Sekä: »Nämä loppuponnet hy-
väksyttyään päätti kokous yksimielisesti julistaa, että
nyt käyvä vapausliike ei tule lakkaamaan, en n e il-

kun kaikki nämä vaatimukset ovat tulleet
läpiajetuiksi». Seuraavan päivän numerossaan lehti
kertoo että perustuslaillisten lähetystö esitti nämä pon-
net kenraalikuvernöörille tiistaina lokak. 31 p.
ikäpuolella — siis lähes vuorokautta aikaisemmin
kuin lura Danielson niistä kävi puhumassa. Täytyy-
hän tosiaankin uskoa, että kenraalikuvernööri vasta

keskiviikkona kuuli ensi kerran äänioikeusasiasta, ja
vaatia todistuksia siitä, voisiko tämmöisen ponnen ja
julistuksen laatijoita ja perille tohriittajoita kohdata sem-
moinen omituinen sattuma, että hekin tulisivat ääni-
oikeusreformia ajatelleeksi l — Muuten kuuluu tämä
kohta olleen perustuslaillisten ehdotuksen ensimäisessä
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luonnoksessa jo keskiviikkoaamuna, ja sen mukaisesti
sitte itse manifestissa.

Niinkuin näkyy, on äänioikeusasiaa ehdotettu
molemmilta puolilta, suometarlaiselta suullisesti, perus-
tuslailliselta kirjallisesti, valmiiksi muodosteltuna mää-
räyksenä. Samoin on kummallakin puolueella osuu-
tensa koko manifestin synnyssä. On todella rumaa,
ettei tätä ole tahdottu rehellisesti tunnustaa, toisiaan
polkematta ja itseään ylentämättä, kun kerran molem-
milla puolilla on pyritty samaan päämaaliin ja pää-
asioista oltu yksimielisiäkin. Olisi luullut suometar-

laisten voivan tyytyä siihen osuuteen, mikä heillä
todella oli, yrittämättä riistämään omalle osalleen enem-
pää. Ja olisi luullut kaikkien perustuslaillisten voivan
iloita että toinenkin puolue, jopa tuo paljon moitittu
vanha senaattikin, omasta alotteestaan puuhasi saman-
laista ehdotusta, että ainakin tässä asiassa koko kansa
kerrankin oli pääasiassa yksimielinen — tu-

lipa sitte manifestin lopulliseksi sanamuodoksi tämän
tai tuon puolueen ehdotus ja sisälsipä toinen hiukan
enemmän tai vähemmän kuin toinen. *)

') Ei voi olla tosiaan ihmettelemättä, että vaikka senaatin
osuudesta ja eronpyyntöpuuhista jo aikoja on ollut täysi tieto,
Hels. Sanomat vielä jouluk. 2 p:nä syöttävät lukijoilleen seuraa-
van (J. A:n allekirjottaman) palan: »Pelastuimme yhdennellä-
toista hetkellä. Se on etupäässä matkustavan yleisön ja laiva-
miehistön ansio, joka viime tingassa teki >kapinan>, ottaen
komennon omiin käsiinsä. Tuokio vielä ja olisimme olleet hvl-
kynä. Viimeinen hetki oli ehkä kaikista kriitillisin.»



Suomalainen puolue ja ruhtinas Obolenski.

Tunnettua on, että suomalainen puolue jo alun
pitäin asettui tähän kenraalikuvernööriin nähden suo-
siollisemmalle ja toivehikkaammalle kannalle kuin muut

puolueet — niinkuin se yleensä, sovituspolitiikkansa
perusteella, on asettunut kaikkia venäläisen hallitus-
vallan edustajia kohtaan. Ymmärrettävää näin ollen
oli että sen kanta lopulla, niinkuin alussakin, tulisi
olemaan jossain määrin toinen kuin muiden.

Siitä huolimatta oli sen lähetystön matka, joka
perjantaina marrask. 10 p:nä suomalaisen puolueen
kokouksen lähettämänä kävi ruht. Obolenskin luona
kiitosadressin jättämässä, joka tapauksessa yllätys —

epäilemättä useille oman puolueenkin jäsenille. Lähe-
tystöllä oli muitakin asioita: lausua hallitsijalle kiitok-
set manifestista (siitä ei ole mitään sanomista) ja esit-
tää toivomuksensa senaatin kokoonpanoon nähden (sekin
on jätettävä moitteen ulkopuolelle), mutta pääasia oli
kenraalikuvernöörin kiitteleminen ja pyyntö että hän,
vastoin muiden eronvaatimuksia, yhä edelleen pysyisi
virassaan. Ja itse adressin muoto ja sisällys? Jos
lähetystö olisi kiittänyt kenraalikuvernööriä vain lakko-
viikon aikuisista toimistaan, niin siitä ei kellään olisi
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ollut mitään sanomista (tietääkseni on toiseltakin ta-
holta juuri siitä hänelle kiitokset lausuttu), mutta häntä
kiitetään ylitsevuotavasti ensi päivästä nykyiseen —

sitäpaitsi lausutaan selvä vastalause muiden puolueiden
eroamisvaatimusta vastaan. Kaikki tapahtuu »nöyrim-
mästi», »syvimmällä kiitollisuudella ja kunnioituksella».
Olkoonpa etta ruht. Obolenski jo oli oppinut olo-
jamme tuntemaan ja että hänellä oli epäämättömät an-
sionsa niinhyvin lakon kulkuun kuin manifestiin
nähden, kuitenkin olisi luullut puolueen kahdesti miet-
tivän ennenkun meni umpimähkään kiittelemään
miestä, joka — muista pienemmistä seikoista puhu-
matta — oli hajottanut pistimillä suuren, rauhallisen
kansalaiskokouksen ja esim. Androsoffin-Paulutskin
jutussa menetellyt korkealle hallintomiehelle koko-
naan arvottomalla tavalla: valehdellen ja lupauksiaan
rikkoen, ja lakonaikaisella ja senjälkeisellä »puheliai-
suudellaankin» osottanut vähemmän erinomaisia val-
tiomiehen ominaisuuksia. Kun sitäpaitsi puolueen joh-
taja lura Danielson jo »Slava» laivassa manifestin
saavuttua (luotettavan kertomuksen mukaan) oli sekä
»omasta että puolueensa ja koko Suomen kansan puo-
lesta» kiittänyt ruhtinasta toimistaan kenraalikuvernöö-
rinä sekä seuraavana maanantaina puolueen lähetystö,
kansalliskokous-ehdotustaan jättäessään, taas kiittänyt
ja vakuuttanut että ruht. 0:n 010 täällä oli ollut maal-
lemme todelliseksi siunaukseksi, niin olisi luullut tä-
män kolmaskertaisen kiittelemisen vähintäin tarpeetto-
maksi.

Sittemmin puolue teki vanhan kenraalikuvernöö-
rin paikallaan pysyttämisestä suorastaan taistelukysy-
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myksen, häpeämättä väittää (Suometar) etteivät muut
puolueet vaatineet hänen eroaan muusta syystä kuin
saadakseen sijalle miehen, jota »voisivat esteettömästi
kulettaa talutusnuorassaan», vaikka jokainen tässä maassa
tietää että muut jo ensi päivästä alkaen (jolloin ruht. O.
ei vielä ollut kenenkään »talutusnuorassa») asettuivat
selvästi ja jyrkästi häntä vastaan. Tämän ja muiden
yhtä kierojen väitösten perusteella sitte yllytettiin kan-
saakin tuomaan »voimakkaasti mielipiteensä ja tahtonsa
ilmi» — ja »tekemään pian, mitä tekevät». Puolueet-
tomalle tarkastelijalle ei koko jutusta voi jäädä muuta

kuin ikävä muisto tuosta ryhdittömästä kiittelemisestä
ja tunto, että puolue koko puuhalla tarkotti enemmän
omaa tulevaisuuttaan kuin koko maan parasta — ol-
koonpa että käsitykset tuosta »paraasta» ovatkin erilaiset.

Minä en kuitenkaan voi olla lausumatta muuta-
mia sanoja tuosta »kiitollisuutta» ja »kunnioitusta» kos-
kevasta puolesta, koska ne, jotka eivät tunne suoma-
laisen kansanaineksemme psykoloogista pohjaa, epäile-
mättä käsittävät sen pahemmaksi, kuin se itse asiassa
onkaan. Tämän kansan hämäläisverisellä aineksella on
todellakin äärettömän voimakas hyväntahtoisuuden,
kunnioituksen, kiitollisuuden jopa rakkauden tunne

kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat sille jotakin hyvää
tehneet — se ilmenee niin arkielämässä kuin kaikessa
muussakin. Ja minä en edes soisi, että nämät tunteet
koskaan katoaisivat, sillä niillä on vielä suuri merkitys
kansamme vastaisissa vaiheissa. Mutta tämä tunne on
senluontoinen, että se herkästi unohtaa kaikki vasten-

mieliset jopa loukkaavat muistot ja ajattelee vain sitä,
mikä on hyvää, jolloin se helposti viehtyy ryhdittö-
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myyteen ja leväperäiseen hyvännahkaisuuteen, jota ai-
nesta meikäläisessä veressä muutenkin on kelpo annos.
Ymmärrän siis varsin hyvin kuinka esim. suomalaiset
talonpoikamme saattavat täydestä vakaumuksesta käydä
jollakin vähemmin harkitulla kiitcsretkellä ja kuinka
Suomettaren yleisöosastoon tulee satamalla kiitollisuu-
den ja kunnioituksen ilmaisuja »omille miehille» —

muutenkin kuin »tilauksesta». Tällaista tunnetta, itses-
tään ymmärrettävästi, voi myös helposti johtaa puolue-
politiikan palvelukseen, joten se kaipaa selventämistä
ja terästämistä — niinkuin ylipäätäänkin tämä suuressa
määrässä ryhditön kansa enemmän karskiutta, jos mieli
itse onneaan ohjata.



(Juden senaatin muodostaminen.

Jo torstaina marrask. 9 p:nä tiesi U. Suometar
julaista hra Mechelinin muodostettavaksi annetun uuden
senaatin ehdokaslistan. Sen mukaan tulisi uuteen hal-
litukseen kuulumaan 7 suomenmielistä ja 14 ruotsin-
mielistä jäsentä, joista eräät vanhoillis- ja ylimysmieli-
siä eivätkä kansan suuren enemmistön kieltä taitavia.
Sen johdosta lehti lausui ankaran tuomionsa ehdotuk-
sesta kysyen: näilläkö miehillä muka on kansan luot-
tamus? Ja kieltää ei voi että mielet kuohahtivat tällai-
sesta mahdollisuudesta kautta maan, ei ainoastaan
suometarlaisten riveissä, vaan suomenmielisten perus-
tuslaillistenkin piirissä.

Seuraavan päivän perustuslailliset Helsingin leh-
det ilmottivat ettei Suomettaren lista ollut oikea ja
ettei ehdotus vielä ollut lopullisesti valmis, mutta kun
ne eivät tienneet tehdä muuta oikaisua kuin että hra
v. Blomin sijalla oli hra Kari, niin täytyy olettaa että
semmoista listaa oli ainakin ajateltu. Muutamia päi-
viä myöhemmin lista lopullisesti julaistiin, jolloin siinä
huomattiin eräitä muutoksia, niin että suomenmielisiä
oli lopullisesti 10, ruotsinmielisiä n (talousosastossa
tosin 6 suomenmielistä 5 ruotsinmielistä vastaan —

Kuinka uutta Suomea rakennetaan. — 3
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jotapaitsi jotkut eivät tahdo herroja Mecheliniä ja Gri-
penbergiä lukea aivan ruotsalaisiinkaan).

Suometar tämän johdosta lausui, että tehdyt
muutokset eivät muuta sen aikaisempaa arvostelua ja
ettei sellaiseen listaan voida olla tyytyväisiä. Hufvud-
stadsbladetilla ei tietysti ollut mitään muistuttamista —

sehän oli jo Suomettarenkin julkaiseman listan johdosta
sanonut, ettei kielikysymys enää ole jakajana ja että
»kaikkia siinä lueteltuja miehiä voi nykyään pitää suo-
menmielisinä». Helsingin Sanomia ei oikein miellyt-
tänyt että joukossa oli sellaisia vanhoillisia ja huonosti
suomea taitavia miehiä kuin Anteli ja Stjernvall, mutta
»perustuslailliselta» kannalta, joka lehden mielestä tois-
taiseksi oli pääasia, ehdotus oli hyvä. Helsingfors
Posten jo Suomettaren julkaiseman listan johdosta lau-
sui tyytymättömyytensä vanhoillisten ja virkavaltaisten
ainesten suhteen — jopa että suomalaisuuden harras-
tajat voivat hyvällä syyllä tehdä muistutuksia sitä vas-
taan ja että henkilövalinta olisi ollut niin sovitettava,
että kaikki puhe »ruotsinmielisestä enemmistöstä» olisi
rauennut.

Asian myöhemmät vaiheet ovat kaikille tunne-

tut — tietysti siten väritettyinä kuin kunkin puolueen
lehdet ovat pitäneet tarkotuksilleen sopivana, ja värejä
ei suinkaan ole säästetty. Suomalaisen puolueen lä-
hetystön käynti ruht. Obolenskin luona marrask. 11 pnä
antoi valtioneuvos Edv. Hjeltille aihetta yrittää muo-
dostamaan suometarlais-ruotsalais-nuorsuomalaista ko-
koomuslistaa, mikä tuuma kuitenkin raukesi, koskeivät
nuorsuomalaiset ja ruotsalaiset lupautuneet sellaiseen
listaan. Myöhemmin vapaaherrat E. G. Palmen ja
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Otto Wrede, ministerivaltiosihteeri Linderin sähköttä-
mästä keisarin käskystä, koettivat muodostaa uutta lis-
taa, jossa olisi kaksi suometarlaista ja loput perustus-
laillisia (enimmäkseen Mechelinin listan miehiä), va-
paahra Paimenin ollessa talousosaston puheenjohtajana.
Sekin yritys raukesi, sillä Mechelinin listan jäsenet
eivät suostuneet sellaiseen yhteistuumaan.

Näiden puuhien kera on vierähtänyt viikko toi-
sensa perään ja maa saanut odottaa kipeästi kaipaa-
maansa uutta hallitusta — lopputulos, johon kukaan
ei ole ollut tyytyväinen. Viivytyksen syyn ovat vas-
takkaiset puolueet mitä purevimmin syytäneet toistensa
niskoille, mikä on yhä enemmän kiihdyttänyt mieliä
ja nostanut puolueintohimoja. Eräillä suometarlais-
tahoilla on Mechelinin listasta toitotettu, että se on
viikinki-senaatti, jonka tarkotuksena on suomalaisuuden
ja kansanvaltaisuuden sorto, onpa maaseudulla vaadittu
sellaistakin, että vanhan senaatin pitäisi jäädä paikalleen
— ajatus, joka osottaa yhtä kuumaa puoluekiihkoa
kuin täydellistä nykyisen aseman käsityksen puutetta.
Toiselta puolen taas on haikailematta, jopa solvaavasti,
puhuttu »bobrikoffilais-senaatista», sen kätyreistä, »pi-
meästä juonittelusta» y. m. Koetan seuraavassa sanoa
oman käsitykseni lyhyimmästä tärkimpään.

Mitä n. s. Mechelinin listaan tulee, on se mie-
lestäni, jäsentensä tunnustetusta ammattikuntoisuudesta
huolimatta, sekä kohtuuton että ennen kaikkea poliit-
tisesti lyhytnäköinen. Kohtuuton, koska i) siinä ruot-

salaiset on enemmistönä, vaikka ruotsalainen kansan-
aines on monikertaisena vähemmistönä, minkälainen
hallitus ei enää meidän päivinämme pitäisi tässä maassa
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tulla kysymykseen ; 2) koska siinä on miehiä, jotka
eivät taida tyydyttävästi maan suuren enemmistön
kieltä, jollainen ajatuskin pitäisi olla mahdoton; 3)
koska siinä on vanhoillisia ja epäkansanvaltaisia ainek-
sia, mikä on nurinkurista seisoessamme niin suurien
yhteiskunnallisten uudistusten kynnyksellä kuin nyt on
kysymys. Poliittisesti lyhytnäköinen se on, koska sen
laatijani olisi täytynyt ymmärtää että tuollainen puhdas
puoluelista herättää vastustusta ja kiihottaa mieliä, sen-
sijaan että se tyynnyttäisi tätä verille revittyä kansaa
ja liittäisi sen suureen tulevaisuuden yhteistyöhön, johon
kaikilla olisi halua ja jossa kyllä tarvittaisiin kaikkien
voimat. Miksei senaatin enemmistö kokonaisuudessaan
voinut olla vauraasti suomenmielinen, sekin jo olisi tyy-
dyttänyt vastapuoluetta sen ollessa sillä kannalla, kuin se
alkuaan oli. Miksei siinä, jos listan laatijat olisivat olleet
todella »rauhan ystäviä», olisi voinut olla vaikkapa pari
kiihkotonta, kunnioitettavaa suometarlaistakin? Jokai-
sessa puolueessa on aina miehiä, jotka nauttivat mel-
kein jokaisen puolueen kunnioitusta. Semmoisina roh-
kenen mainita esim. ent. senaattorin L. Gripenbergin
(Nemon) ruotsalaisiin kuuluvista, toht. K. J. Ståhlber-
gin nuorsuomalaisista ja prol. Allan Serlachiuksen
suometarlaisiin lukeutuvista. Eikö jotkut sentapaiset
suometarlaisetkin olisi voineet sopia uuteen senaattiin?

Täytyy ihmetellä kuinka listan laatimisessa osal-
lisina olleet perustuslailliset suomenmieliset ovat voi-
neet olla sen kokoonpanoon tyytyväisiä, ja elleivät ole
olleet — niinkuin aluksi oli näyttävillään — eikö
heillä ole ollut sen suurempaa vaikutusta ruotsalaisiin
tovereihinsa, joiden kanssa ovat niin paljo yhdessä
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työskennelleet, varsinkin kun heidän ryhmänsä, jonka
takana nykyään on niin vankka maalaisväestökin, ei
ole edes pieni?*) On sanottu, ja juuri sillä tätä listaa
nuorsuomalaistenkin taholla jäykästi puolustettu, että
uudelta senaatilta vaaditaan selkärankaa ja tarmo-
kasta puhdistustyötä. Se on totta, mutta kysyä
sopinee että ruotsalaisuusko se selkärangan antaa ja
onko nuorsuomalaisilla niin huono käsitys itsestään,
ettei useampi heistä voisi olla tuossa puhdistustyössä
osallisena, minä kun luulisin sellaisen suometarlaisenkin
kuin prof. A. Serlachiuksen käyvän laatuun — muis-
telen juuri hänen jo viime kesänä, ennen näitä nykyi-
siä »puhdistusaikoja», ahdistaneen kotimaista hallitusta
siitä ettei se ollut puhdistanut hovioikeuksiamme, s. o.
entisiä eteviä lakimiehiä päästetty takaisin uusien vä-
hemmän kyvykkäiden tilalle. Erikoisesti on pistänyt
silmään listan puolusteleminen sillä, että sehän on vain
»väliaikainen», joka kyllä pian parsitaan tyydyttäväm-
mäksi. Eikö tuo väliaikaisuus ole olemukseltaan vähän
samanlaatuista kuin suomettarelaisten paljon ivatut
»väliaikaiset perustuslait?» Nyt juuri, jos koskaan, ei
pitäisi olla mitään väliaikaista, vaan semmoista, joka
mahdollisimman suuressa määrässä tyydyttäisi kaikkia,
jos todella mieli »maata rauhottaa» (niinkuin on tar-

kotukseksi mainittu) eikä näyttää puolueensa mahtia

*) Ja täytyy ihmetellä ettei heidän pää-äänenkannattajallaan,
Hels. Sanomilla, ole ensimäisen kansanvaltaisuuden puuskan
ohimentyä ollut muuta sanottavaa kuin Juhani Ahon tapaiset
lausunnot, että puhe tämän listan ruotsinmielisyydestä ja virka-
valtaisuudesta ei muka ole muuta kuin 2 Suomettaren seinälle
maalaama paholainen»!
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(jota jotkut ovat ruvenneet epäilemään) — olkoonpa
että tällä puolueella onkin suuret ansiot viime vuosien
oikeustaistelussa. Sitäpaitsi olisi uuden hallituksen jo
omalta kannaltaan pitänyt oivaltaa, että se kipeästi kai-
paisi koko kansan tukea niissä ehkä suurissakin vai-
keuksissa, jotka voivat sitä ulkoapäin kohdata — sa-
moinkuin sisäisessä uudistustyössäkin.

Suometarlaisia on erikseen äkäisesti syytetty siitä,
että he ovat jos jonkinlaisin kujein »juonitelleet» tätä
listaa vastaan ja panneet maat ja taivaat liikkeelle en-
tisen valta-asemansa säilyttämiseksi. On huomautettu
ettei mikään kunniallinen puolue missään perustuslail-
lisessa valtiossa olisi alentunut tällaiseen tahdittomuu-
teen hallituksenvaihdoksen aikana. Huomautus ei liene
aivan paikkaansa pitävä, sillä meidän nykyinen, perin
harvinainen asemamme ei ole mitenkään verrattavissa
tavalliseen ministeristönvaihdokseen ulkomailla. Minä-
kin olisin pitänyt suometarlaisille kunniakkaampana,
että olisivat antaneet Mechelinin listan mennä läpi ja
asettuneet pelkäksi vastustuspuolueeksi, niinkuin al-
kuaan ajattelivat. Mutta suorastaan lapsellinen on väite,
ettei muka joku valtiollinen puolue, kun sen vakau-
muksen mukaan vastapuolueen aikeet eivät ole koh-
tuulliset eikä maan tulevaisuudelle onneksi, olisi »oi-
keutettu» vastustamaan ja koettamaan saada muutosta

aikaan. Tekisi mieli nähdä miten jalomieliselle ja »tah-
dikkaalle» kannalle moittijat itse asettuisivat tällaisessa
tapauksessa. Puheen entisen valta-aseman tavottelusta
taas luulisi raukeavan itsestään, koskei liene todistuksia
siitä että puolue olisi yrittänytkään puhtaan oman listan
laatimista, vaan tyytynyt osuuteen, jopa 2 sijaan 2i:sta.
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Jos suometarlaisella taholla on tästä senaattori-
kysymyksestä pidetty hälinää ja tehty asiata, niin tus-
kinpa vähemmin toisellakaan. Vapaahra Palmen oli
»kurja kätyri» ja jos mikä, tehden omin ehdoin ka-
malia salajuonittelumatkoja Pietariin. Luotettavan to-
distuksen mukaan hän ei kuitenkaan ole tehnyt sen
pahempaa kuin käskystä (Linderin sähkösanomakin on
julaistu) koettanut rehellisesti muodostaa senaattia, jossa
olisi sija kahdella suometarlaisellakin (hänellä itsellään
hallitsijan nimenomaisesta toivomuksesta. *) Annettu teh-
tävä muuten oli luonnoton, sillä jottakukistuneeseen puo-
lueseen jamuodostettavan hallituksen vähemmistöön kuu-
luva mies olisi »pääministeri», oli muodotonta. Paljon
häläkkää on perustuslaillisella taholla pidetty siitä, ettei
suometarlaisilla olisi muka ollutkaan koko senaattori-
asiassa kysymys »suomenmielisyydestä» ja »kansan-
valtaisuudesta», koskei Paimenin lista ollut sen suoma-
laisempi eikä kansanvaltaisempi kuin Mechelininkään.
Puolueettomalle tarkastajalle jää kuitenkin käsittämättö-
mäksi kuinka se olisi juuri toisenlainen voinut ollak-
kaan, kun yksi ruotsinmielinen (O. Wrede) oli jo
Pietarista käsin määrätty. Tämä koskeekin vain ta-
lousosastoa, oikeusosastosta eivät moittijat ole mitään
virkkaneet — siellä oli vapaahra Paimenin tarkotus
kyllä vahvistaa suomalaista ainesta, jos yritys olisi ot-

tanut onnistuakseen. Muuten on ollut omituista nähdä

*) Kuvaavaa meidän puoluemoraalillemme on, ettei tätä
vapaahra O. Wreden selontekoa otettu Hels. Sanomun, vaikka
kirjottaja nimenomaan lausui sellaisen toivomuksen H:bladissa,
jossa selonteko julaistiin — olisihan sitä voinut oikoa, jos oiko-
mista oli.
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kuinka tässä kamppailussa ovat kaikki keinot kelvan-
neet. Suometarlaisella taholla on jostakin Mechelinin
listan suomenmielisestä tehty »ruotsinmielinen» ja
Hels. Sanomat taas tekivät vapaahra O. Wredestä
»ummikkoruotsalaisen», vaikka mainitun herran suo-
menkielen taito kuuluu olevan kokolailla tyydyttävä.

Asian ratkaisu on yhä lykkäytynyt — ties miten
suureksi vaurioksi maan tulevaisuudelle, koska kaikki
on vasta paperilla. Suometarlaisia on syytetty »veh-
keilystä» ja minä olen viimeinen heidän touhujaan
puolustamaan, mutta vastapainoksi ei voi olla huo-
mauttamatta että jos Mechelinin lista olisi laadittu
hiukan selvänäköisemmin, olisimme säästyneet kerta
kaikkiaan koko senaattorikysymykseen liittyvästä veh-
keilystä ja mielenkuohusta ja jo aikoja sitte voineet
käydä käsiksi parempiin asioihin.

Puolueiden näin keskenään taistellessa, toisiaan
syytellessä ja sättiessä, on pääasia jäänyt syrjään ja
yhä hämmentynyt. Niinpä ei siitäkään komiteasta,
jonka vanha senaatti asetti uutta eduskuntalaitosta kos-
kevaa perustuslakiehdotusta laatimaan, tullut mitään,
koskei komitea vanhan hallituksen kokoonpanemana
ryhtynyt työhönsä. Tosin perustuslaillisista (jotka oli-
vat niin kovin varmoja uuden senaattinsa suoraapäätä
nimittämisestä) saattoi tuntua oudolta, että vanha senaatti
enää rupesi koko komiteaa asettamaan, mutta kun asia
todellakin oli kiireellinen eikä komitean kokoonpanoa
kukaan voine moittia puolueelliseksi eipä edes onnis-
tumattomaksi, olisi ollut suotavaa että komitea olisi
pitänyt vaan itse asiaa silmällä ja ryhtynyt muitta
mutkitta työhönsä. Olisihan sitte uusi senaatti, jos
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olisi sen tarpeellisena pitänyt, voinut sitä täydentää
uusilla aineksilla. Valtiopäiviin on enää kolme viikkoa,
ja asia on yhä alkuunkaan pääsemättä.

Sen jälkeen kun ylläoleva kirjotettiin, on n. s.
Mechelinin lista Pietarissa hyväksytty parilla pienellä
muutoksella, mitkä eivät mitenkään muuta sen kokoon-
panoa niistä suhteissa, joista olen edellä ajatukseni
lausunut.



Valtioneuvos Danielson ja varakans-
lerin virka.

Ei ole ihmeteltävää että tämä kysymys on he-
rännyt, mutta surkuteltavaa on se kiivas taistelumuoto,
minkä se on saanut ja minkä ohessa eivät eräät kir-
jottajat ole malttaneet olla lausumatta suoranaisia sol-
vauksiakaan valtioneuvos Danielsonista. Toiselta puolen
taas on maaseutukin sähkösanomineen ja luottamus-
lauseineen temmattu taistelun tuoksinaan ja annettu

asialle väritys, joka ei ole todellisuuden kanssa yhtä-
pitävä. Sivuutan tämän kysymyksen vain muutamilla
huomautuksilla.

Siihen asemaan nähden, mikä valtioneuvos
Danielsonilla on puolueensa keskuudessa, saattoi jo
etukäteen arvata että kysymys muuttuisi »araksi».
Tähän katsoen ja ottaen lukuun nykyisen kireän ase-
man, olisi toivonut että tuo eroamisvaatimus olisi vä-
hemmän tärkeänä kysymyksenä ainakin lykätty toistai-
seksi, jolloin sen olisi voinut toivoa suoriutuvan vä-

hemmän mieliä ärsyttävällä tavalla. Tai, antaessa hiu-
kan arvoa sillekin mielipiteelle, että näiden sekasorron
vuosien jälkeen olisi ehkä jotain »tingittävä» niin puo-
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lella kuin toisella — sivuutettu koko tuo tulenarka ky-
symys, varsinkin kun vastapuolueenkin taholta on
myönnetty »varmaksi», että hra Danielson »on par-
haimman vakaumuksensa ja omantuntonsa mukaan
suorittanut tehtävänsä varakanslerina», vaikka hänen
eräistä menettelyistään ollaankin eri mieltä. Olisi saat-

tanut ottaa harkittavaksi, eikö juuri tässä olisi ollut
muuan sellainen tapaus. Varmaa onkin, että koko
eroamisvaatimus, ainakin eräillä tahoilla, johtuu enem-
män hra D:n poliittisesta kannasta kun toimista vara-
kanslerina.

Mitä itse eronvaatimuksiin tulee, ei tyynesti pun-
nitseva ihminen ole voinut ajattelematta sivuuttaa 900
ylioppilaan eronvaatimuksen muotoa. Ei perusteeksi
sanaakaan valtioneuvos Reinin takaisintoivomisesta,
vaan ainoastaan opiskelevan nuorison »katkeruudesta»
hra Danielsonia kohtaan ja hänen »virka- ja mielival-
taisesta kohtelustaan» sekä viittaus laillisten olojen pa-
laamiseen. Kun sitte syytetty pyytää lähempää perus-
telua noista »virka- ja mielivaltaisuuksista», ei lähetys-
töllä ole muuta vastausta kuin että »heitä ei oltu val-
tuutettu yksityiskohtaisesti selittämään niitä tekoja, joita
mainitulla ilmaisulla oli tarkoitettu». Minäkään puo-
lestani en tahdo tähän kirjelmään ja selitykseen muuta

lisätä kuin — ajatusviivan.
Suometarlaisella taholla taas on tästä, niinkuin

monesta muustakin kysymyksestä, lopulta tehty pelkkä
»suomenmielisyys»- ja »ruotsinmielisyys»-kysymys ja
sitä julistettu niin valtavasti, että luulisi kivienkin ha-
vahtuvan puhumaan. Koko eroamisvaatimus on muka
lähtenyt raivostuneista ruotsinmielisistä, eikä mistään
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muusta. Ja »valtioneuvos Danielson ei saa luopua
asemastaan sentähden, että sotaretki häntä vastaan on
vaan ensimäinen hyökkäys kaikkia suomenmielisiä vir-
kamiehiä vastaan. Jos ensimäinen asema vallotetaan,
kyllä sitten ryntäys jatkuu pitkin linjaa.» Olisi luul-
lut suometarlaisten lehtien voivan pelkillä asiasyilläkin
puolustaa valtioneuvos Danielsonin paikallaan pysy-
mistä eikä tarvitsevan tässä kohden käyttää tällaisia kei-
noja. Minäkin uskon että jollain tahoilla vielä kuohah-
telee vanha ruotsalaisuuden hapatus ja että sitä voi
eräillä henkilöillä olla pisara joukossa tässäkin kysy-
myksessä, mutta turha on yrittää tekemään tästä »kie-
limielisyys»-kysymystä, koskei kerran sijalle aijota mi-
tään ruotsinmielistä, vaan suomenmielisiin lukeutuva,
vanha, kunnioitettu saman viran hoitaja, joka omatta

syyttään siitä erotettiin. Luulisi vastapuoluelaistenkin
ymmärtävän tämän viimemainitun syyn ja osaavan an-
taa sille arvoa. Ja luulisi oivallettavan että esim. sellai-
set seikat, kuin hra Danielsonin läsnäolo v. Plehven
hautajaisissa juuri sen jälkeen, kun samainen mies oli
karkottanut kolme yliopistomme opettajaa maanpakoon,
voi muista tuntua vastenmieliseltä ja loukkaavalta,
vaikkei itsestä tuntuisikaan.

Asettumatta omasta puolestani enemmän vaati-
jain kuin vastustajainkaan kannalle, tahdon vain huo-
mauttaa, että tokko lie oikein luonnollista jotta sellai-
sen korkeakoulun, jossa on useihin eri puolueisiin kuu-
luvaa nuorisoa, etunenässä on jonkun yksityisen puo-
lueen johtaja, olkoon hän minkä mielinen tahansa
— etenkin jos hän ottaa puolue-elämään osaa siinä
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määrässä, että matkustelee maaseudullakin pidettävissä
puoluekokouksissa? Ajattelen että jos tästä seikasta
olisi valtioneuvos Danielsonille sopivasti huomautettu,
ehkä hän olisi voinut antaa sille jotakin arvoa, ja me
kaikki — puolueet ja puolueihmiset — säästyä tästä
ikävästä varakanslerikiistasta.



Puolueiden kokouksia ja päätöksiä.

Niitä on ollut lukemattomia — tahdon kosket-
taa vain eräisiin merkillepantavimpiin kohtiin.

Suomalaisen puolueen kansalliskokous-
puuha. Se otettiin puheeksi jo lakkoviikolla, keski-
viikon kokouksessa, ja useampaan kertaan esillä ol-
tuaan esitettiin kenraalikuvernöörille lakon päätöspäi-
vänä, maanantaina. Koko ajatus on vastapuolueen ta-
holta leimattu kurjaksi työväen suosion kosimiseksi ja
ivallisia sanoja on lausuttu sen »laittomuudesta»,
vaikkei viimemainittua syytöstä ole yritettykään vaka-
vasti todistamaan. Minä puolestani en voi umpimäh-
kään syyttäjiin yhtyä. Voin uskoa, että siinä on ollut
työväen suosion tavotteluakin, *) mutta saattaa sitä
koettaa ymmärtää muultakin kannalta. Työväki oli

*) Tulkoon muuten ohimennen sanotuksi, ettei työväen
kannatus, ja tuskinpa »suosiokaan», ole ollut niillekään puo-
lueelle kovin vastenmielistä — ei edes perustuslaillisille. Työ-
väenlehdet mielisti hutkivat kaikkia porvarillisia puolueita, ja ta-
vallaan huvittavaa on nähdä millaisella innolla joka puolueen
lehdet etsivät niistä makupaloja — toistensa mustaamiseksi. Ne
ovat silloin >totuuksia>, »suoraa puhetta» j. n. e. — muutun

nuo lehdet syytävät >törkeyksiä>, joihin ei kannata edes kajota.
Vielä lakon jälkeenkin oli Hels. Sanomain »Teemulla > se ilo-
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ottanut kansalliskokouksen ohjelmaansa (ja eikö tuo
ollut lakkoviikolla monilla muillakin 1), ja kun se ei
voinut toteutua alkuperäisissä puitteissaan, en pidä niin
kummallisena jos aina »sovittelukannalla» olleet suo-
metarlaiset koettivat työväen tyynnyttämiseksi saada
tuon aatteen nykyisiinkin oloihin soveltuvaksi (eräillä
toisen puolueenkin tahoilla lienee samassa tarkotuk-
sessa ajateltu jotain rauhottavaa, esim. selvää kantansa
ilmaisemista »kamarikysymykseen» nähden). Ja ei suin-
kaan itse aatteessa: että koko kansa saisi itse suunni-
tella vastaisen eduskuntamuotonsa — perustuslain sään-
nökset, jotka ehkä tulevat pätemään vuosisatoja — kan-
sanvaltaiselta kannalta katsottuna ole mitään kohtuu-
tonta — vai onko ehkä? Vasta kun valtiopäivät ja
siihen mahdollisesti liittyvät tapaukset ovat ohi, voim-
me lopullisesti päättää, olisiko tuo tuuma ansainnut
osakseen ainakaan niin ylimielistä ivaa.

Aivan toinen kysymys on, eikö koko ajatus ol-
lut käytännölliseen toteuttamiseen nähden liian vähän
harkittu, niinkuin yleensä kaikki »hätäkeinot» — eten-

kin kun jo etukäteen tiesi etteivät kaikki puolueet
voineet eivätkä »tahtoneet» yhtyä sitä kannattamaan.
Jo siihen nähden se näytti alun pitäin kuolemaan tuo-
mitulta. Kun sitäpaitsi annetussa manifestissa jo oli
eduskuntamuutoksen tie ilmaistu ja suuntakin viito-
tettu, niin koko yritys lisäpyyntöineen ja »väliaikai-
sine perustuslakineen» tuntuu hallitsijaankin nähden
vähemmin onnistuneelta — varsinkin kun koko maa

päivä, että tapasi »Työmiehestä» erään kirjotuksen, jossa löyly-
tetään suometarlaisia oikein olan takaa. Ja iloa hän siitä piti
— »oikeasta sananrieskasta oikeassa paikassa käytettynä.»
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ei kerran voinut yhtyä sitä kannattamaan. Siinä on
jotain hämärää, sekavaa ja väliaikaista, jota en ole voi-
nut koskaan itselleni kirkastaa. Tuuman hylkääminen
olisi itse vaalitaisteluunkin nähden ollut suureksi eduksi,
kun olisi vapauduttu tuosta kiistanalaisesta loukkaus-
kivestä ja voitu koko ottelu keskittää vain kamppai-
luksi kansanvaltaisuuden ja vanhoillisuuden välillä,
puolueisiin katsomatta (jos olisi voitu, ainakin olisi
sopinut koettaa). Itse pääkysymys olisi siten voitta-
nut eikä mielet entisestäänkin kiihtyneet ja myrtyneet.

Mutta aivan väärin on silti soimata puoluetta
»laittomuuden polun» astumisesta ja jos jostakin. Itse-
pintaista oman köyden vetämistä se minunkin käsityk-
seni mukaan on ollut, mutta ratkaisematta jääköön
missä määrin muutkin ovat antaneet siihen osaltaan
aihetta. Osotettiinhan puoluetta jo manifestiehdotuk-
sen laatimisessa tavallaan »omille teilleen» — ikään-
kuin ei sillä saisi olla enää mitään sanomista tämän
maan tulevaisuutta suunniteltaessa.

Nuorsuomalaisten järjestyminen. Se on
epäilemättä ollut meidän puolueolojemme tärkeimpiä
tapauksia suurlakon jälkeen. Tämän puolueen tai ryh-
män suurimpia heikkouksia on kaiken aikaa ollut, että
vaikka sillä on jo koko pitkä taival takanaan, sillä ei
ole koskaan ollut mitään selvää ohjelmaa eikä puo-
luejohtoa — väliin se on esiintynyt, väliin ei; väliin
niin, väliin näin. Yhtenä syynä on varmaan ollut se-
kin, että puolueeseen on kuulunut niin monenlaisia
aineksia, ja kun ei ole ollut varmaa ohjelmaa eikä
puoluejärjestvstä, mikä olisi niitä hallinnut ja sulatta-
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nut, niin tämä kirjavuus ja epämääräisyys on yhä edel-
leen jatkunut. Se on ollut sitä valitettavampaa viime
vuosien sekasortoisissa oloissa. Jos puolue olisi ollut
järjestynyt, olisi se ollut omansa luomaan selvyyttä
vastakäytyyn oikeustaisteluummekin. Se olisi estänyt
suometarlaisia eroutumasta niin suuressa määrässä
omille teilleen ja vaikuttanut terveellisesti ruotsalaisen
puolueenkin menettelyyn monessa suhteessa — moni
vihan ja eripuraisuuden siemen olisi varmaan jäänyt
kylvämättä ja itämättä. On turhaa luulotella että ny-
kyiselle pääkysymykselle on siitä mitään etua, että joku
puolue muka »sovinnon» vuoksi on muihin kysymyk-
siin nähden epämääräisellä ja värittömällä kannalla —

selvyys luo aina selvyyttä, siitä ei mihinkään pääse.
Puolueen tavallaan »perustava» kokous Kansal-

listeaatterissa on siis merkillepantava tapaus. Ei silti
että kaikki olisi vielä tuon hätäisesti läpikäydyn ohjel-
man hyväksymisellä tehty. Päinvastoin tämä kokous
mielestäni osotti että puolueella on paljo voittamista
omassa itsessään, ennenkun se saavuttaa sen selvyy-
den, ryhdin ja varmuuden, mikä on tarpeen jos mieli
että sillä on koskaan täyttä merkitystä ja vaikutusta
itsenäisenä puolueena. Ymmärrän kyllä lojaalisuuden
vaatimukset näiden vuosien taistelutovereita kohtaan ja
annan sille arvoa, mutta tuo »lojaalisuus» on siksi ve-
nyvä käsite, että se voi helposti venyä ryhdittömyy-
deksi ja ponnettomuudeksikin.

Sivuutan kielikysymystä koskevan kohdan. Kuu-
lemani mukaan oli kokouskin sen sivuuttanut enem-
mittä puheitta, itsestään selvänä, vaikka eräiden mie-
lestä lienee tuntunut että se olisi sietänyt perusteelli-

Kuinka uutta Suomea rakennetaan. — 4
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sempaakin pohtelua. Kokouksen ponsi on kaikille tun-
nettu, mutta alustuksessa oli heti sen jatkona ikään-
kuin väärinkäsityksen välttämiseksi vakuutus »laajakat-
seisesta ihmisyyden pyrinnöstä», joka arvaa oman ti-
lansa ja antaa arvon toisellekin. Minustakin se sieti
sanoa, mutta kun sittemmin eräässä Hels. Sanomain
kirjotuksessa juuri tuohon vakuutukseen pantiin eri-
koista painoa, niin se teki siinä yhteydessä hiukan so-
kerinpalan vaikutuksen eräässä vississä tarkotuksessa —

niin että tuota kohtaa voitanee selittää useammallakin
tavalla. Se siitä. Paljoa huomattavampi oli puolueen
taktiikkakysymys valtiopäivämiesvaaleihin nähden. Mais-
teri Ailion esitys, että puolue päättäisi valita ylimää-

räisille valtiopäiville ainoastaan sellaisia miehiä, jotka
eduskuntarelormiin y. m. pääkysymyksiin nähden ovat

puolueen hyväksymällä kannalla, oli mielestäni selvä
ja suora — siinä oli ryhtiä. Mutta puolue ei tahto-
nut sitoa käsiään, se vain päätii että kaikin voimin
koetetaan vaikuttaa valtiopäivien kokoonpanoon
valitsemalla sellaisia miehiä, jotka ovat kokouksen kan-
nalla. On koetettu selittää että hra Ailion ponsi oli
muka muodoton ja sopimaton siinä yhteydessä ja ettei
kokouksessa olemattomia puolueen jäseniä voitu sitoa
muuta kuin päätöksen »moraalisella» voimalla. Mutta
millä muulla kuin moraalisella voimalla kokous voi
päättää esim. yksikamarijärjestelmän puolueen ohjel-
maksi? Ja siinä ei ainakaan ole »moraalista voimaa»
vähääkään, että puolue päättää asettua yksikamarikan-
nalle ja puhutaan uljaita sanoja kuinka taattua sen lä-
pimeno on, mutta kun pitäisi ottaa ensimäinen päät-



51

tävä askel että siitä todellakin olisi takeita, niin silloin
jänistetään vain »koettamaan».

Uskon että nuorsuomalaiset aikaa myöten kars-
kistuvat, mutta alku näyttää todellakin kokolailla han-
kalalta. Olen ymmärtävinäni, että helsinkiläisillä nuor-
suomalaisilla siinä oli vähän »politiikkaakin» mukana —

että siten saataisiin Helsingistä valituksi useampia kan-
sanvaltaisia kuin muuten. Tällaisella politiikalla voi-
daan kuitenkin »politikoida» koko puolueen arvo ja
ryhti. En voi olla lausumatta kunnioitustani Viipurin
nuorsuomalaisille siitä, etteivät he lainkaan »politikoi-
neet» eivätkä ainoastaan »koettaneet», vaan todella
äänestivät puhtaalla kansanvaltaisella listalla, vaikkapa
tällä kertaa tappasivatkin parillasadalla äänellä. On
hyvä, että edes jotkut pitävät puolueen »moraaliakin»
pvstvssä.

Perustuslaillisia kokouksia. Heti nuor-
suomalaisten kokouksen jälkeen oli suuri perustuslail-
listen yhteinen kokous — tai oikeastaan kaksikin, koska
osanottajia oli niin paljo, että piti yhtaikaa kahdessa
paikassa kokoontua. Näistä kokouksista tahdon panna
merkille vain pari kohtaa. Niissä yhdyttiin kannatta-
maan m. m. vksikamarijärjestelmää, jonka johdosta
suomenkieliset perustuslailliset lehdet ovat julistaneet
ja yhä julistavat, että koko perustuslaillinen puolue,
sekä ruotsalaiset että suomalaiset, ovat siinä asiassa
yksimielisiä. Panen sen vain merkille, palatakseni
siihen uudelleen. N. s. Mechelinin senaattoreistakin
otettiin puheeksi. Palokunnantalon kokouksessa pari
vankanlaista puhujaa toi esiin sen ajatuksen, että lista
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oli yksipuolinen, että siinä oli suomenkielen vaatimus
syrjäytetty ja että eikö siinä olisi voinut olla joku suo-
metarlainenkin. Suometarlaisuuden ja yksipuolisuus-
väitteet kokous heti tappoi, mutta suomenkielen vaati-
musta käytiin pohtimaan. Joku ehdotti, että kun uutta

senaattia ei vielä oltu nimitetty, olisi siitä poistettava
suomea taitamattomat ja sijalle pantava toisia. Kokous
päättikin, että hallituksen jäsenten tulee tai-
taa maan molempia kieliä. Seurahuoneella niin-
ikään joku uskalsi lausua Mechelinin listasta samaan
tapaan, mutta se vastaanotettiin salintäyteisillä »ei»-
huudoilla, jonka jälkeen muuan selitti, että ne ovat
»suometarlaisia», jotka niin puhuvat. Suomenkielen
vaatimusta senaattoreihin nähden ei siellä kukaan tul-
lut ajatelleeksikaan, päinvastoin oli joku talonpoika pi-
tänyt »kansan nimessä» kiitospuheen ruotsalaisille ja
esittänyt, että pitäisi kokouksesta lähettää sähkösanoma
Pietariin että lista on juuri semmoisenaan hyväksyt-
tävä. Kun kuitenkin Palokunnantalon kokouksesta lä-
hetystön kautta ilmotettiin kielentaitoa koskeva pää-
tös, niin se tietysti tuli kokouksen yhteiseksi pää-
tökseksi.

Näin kokouksessa. Mutta heti sen jälkeen pide-
tyssä yhteisessä illanvietossa kuuluu eräs suomen-
mielinen puhuja esittäneen pontevin sanoin, että
vaikka ehdotetussa senaattorilistassa onkin miehiä, jotka
eivät taida tyydyttävästi suomea, on kuitenkin vaadit-
tava että se hyväksytään sellaisenaan, ainoatakaan ni-
meä tinkimättä — mikä yhteisillä »hyvä»- ja » eläköön»-

huudoilla vahvistettiin.
Se sikseen — jokainen liittäköön tähän sellaisen



5 3

kysymysmerkin kuin haluaa. Joka tapauksessa sadat
maalaisedustajat veivät tästä kokouksesta kaikkiin Suo-
men kolkkiin sen tiedon, että kaikki perustuslailliset
olivat nyt yksimielisiä niinhyvin suomenkielen asiasta
kuin kansanvaltaisuuden huipusta: yksikamarijärjestel-
mästäkin. Eräs helsinkiläinen puhuja vielä lennokkain
sanoin vakuutti, että nyt vasta oli päästy oikeaan ilo-
tunnelmaan: »kansa oli nyt yksi», kaikki oikeuden
pohjalla taistelevat muodostivat nyt yhden suuren puo-
lueen, »Suomen kansan». (Niitä on nyt siis
kaksi »koko Suomen kansaa» : perustuslaillisten ja hei-
dän niin paljo ivaamansa suometarlaisten »koko Suo-
men kansa!»).

Jos niin olisi ollut kuin luultiin ja kuviteltiin,
olisi kaikki ollut hyvin. Mutta kokouksen pitäjät oli-
vat unohtaneet erään tekijän, joka tosin ei ole »koko
Suomen kansa», vaan ehkä vähän enemmänkin — pää-
kaupungin oikeitten ruotsalaisten »ylpeät traditsionit»,
jotka uskaltavat asettua »joukkojen» ja »mustien sot-
nioiden» (työväen) pakkovaltaa vastaan. Se nähtiin-
kin pian. *)

Helsingin vastaperustettu »Perustuslaillinen klubi»
heti tämän kokouksen jälkeen ehdotti, että Helsingissä
olisi pantava toimeen koevaali valtiopäivämiesvaalia
varten, johon kansan tahdon ilmaisemiseksi saisi ottaa

*) Asian laita oli nim. se, että kokoukseen oli saapunut
niin paljo maalaisia, että vain harvat pääkaupunkilaiset saivat
siinä sijaa. Se oli suuri vahinko, sillä noiden hyväuskoisten
maalaisten olisi sietänyt kuulla mitä vanhoilliset ruotsinmieliset
ajattelevat kansanvaltaisuudesta ja yksimielisyydestä — ja näiden
herrain taas kuulla mitä kansa maalla ajattelee.
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osaa jokainen täysi-ikäinen mies ja nainen. Oikein
mieltä hykäytti, se oli kuin keväinen tuulahdus' tuo

ehdotus.
Mutta se tapettiin pian. Seuraavana päivänä ko-

koontunut »Ruotsalainen puolue» oli kovasti äkeissään,
ettei sille oltu valmistettu tilaa Palokunnantalon ja
Seurahuoneen kokouksiin, löylyyni Perustuslaillista
klubia sen »epäperustuslaillisesta» ehdotuksesta ja sanoi
ettei se tahdo olla siitä tietävinään. Seuraavana sun-
nuntaina taas oli »Perustuslaillisten kansalaisten» ko-
kous (Uusmaalaisten talo portaita myöten täynnä, eikä
kaikki sittekään sopineet). Siellä puhuttiin (ruotsiksi) kovia
sanoja vksikamarijärjestelmästä, kuinka nuorsuomalaiset
ovat narranneet nuorruotsalaiset perässään, ja päätettiin
että uuden hallituksen tulee valmistaa ehdotukset sekä
yksi- että kaksikamarijärjestelmän pohjalla, jotka ehdo-
tukset sitte tarkastetaan »perustuslaillisten kokouksissa
ympäri maata» (ei tietysti muiden ensinkään!) ja edus-
miehet saavat harkita niitä vapaasti.

Loppu on tunnettu. Sekä ruotsalaisten että suo-
malaisten perustuslaillisten taholta valittiin yhtä monta

valitsijamiestä ehdokaslistaa laatimaan, ja tämän listan
mukaan (jossa on sekä kahden- että yhdenkamarin
miehiä) on sitte pienten hankausten jälkeen yksimieli-
sesti äänestetty.

Edellisestä lienee selvinnyt miten tämän »koko
Suomen» yksimielisyyden laita on ollut. En sitä ih-
mettele, sillä Helsingin vanhoillinen ruotsalainen ryhmä
on kyllä tunnettu, mutta ihmettelen Hels. Sanomia.
»Ruotsalaisen puolueen» kokouksesta se ei ole virk-
kanut halaistua sanaa, koevaali sai hiljaisesti nukahtaa
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ja »Perustuslaillisten kansalaisten» kokouksesta oli vain
muutama rivi. Tämän ohella lehti julistaa kerta ker-
ran perään kuinka perustuslaillisten ohjelma on varma
ja selvä: yksikamari j. n. e. Minäkin rakastan rau-
haa, mutta miksi sitte sättiä joka numerossa yksinomaan
suometarlaisia ja vaatia heiltä »selviä viivoja», kun omalla
tahollakin on ainakin koko Uusmaalaisten talo epäsel-
viä ja käyriä viivoja täynnä? Se on, kursailematta sa-
nottuna, »talonpojan puijaamista» ja käsitteiden sotke-
mista niiden piirissä, joiden ainoana tietolähteenä on
sanottu lehti. *)

Kuvaavaa on muutenkin nähdä miltä kannalta
ruotsalaisella taholla nuorsuomalaisten yhteistyö ruot-

salaisten kanssa on käsitetty ja käsitetään. Helsinfors
Posten on yleensä sangen vapaamielinen ja ennakko-
luuloton lehti. Siinä saa vapaasti sijaa muutkin kuin
toimituksen omat mielipiteet ja minun täytyy suoraan
tunnustaa, että se on esim. näinä viimeisinä villiinty-
misen viikkoina ollut vähemmän lukijoitaan kiihotta-
valla kannalla kuin mikään muu pääkaupungin lehti,
jopa tuon tuostakin sisältänyt rauhan ääniä ja oman-
tunnon mukaista arvostelua perustuslaillistenkin menet-

telystä. Mutta yksi asia sillekin näyttää olevan arka.
Se on saanut päähänsä (syystäkö vai syyttä, jääköön
sanomatta) että nuorsuomalaisten tulee aina kulkea tah-
dottomina ruotsalaisten liepeissä yhteisen perustuslailli-
suuden lipun alla. Kun sitte nuorsuomalaiset kerran-

*) Myöhemmin, jouluk. 8 p:nä näyttää lehti vihdoin mai-
nitsevan, että puolue on vain »enemmistöltään» omaksunut yksi-
kamari järjestelmän. Se on »selvä viiva» se!
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kin saivat sen verran ryhtiä, että uskalsivat pitää tuon

ennen mainitun kokouksen, oli lehti hämmästynyt.
Mikä tarve nuorsuomalaisilla nyt on järjestyä omaksi
puolueeksi? Kielikysymyskö taas esiin? Lehti kuiten-
kin lohduttelee lukijoitaan sillä, että nuorsuomalaisten
järjestymisellä lienee vain »puhtaasti käytännöllinen
merkitys» ja että se on tavallaan välttämätöntäkin, osot-

taakseen syville riveille etteivät nuorsuomalaiset ole,
niinkuin suometarlaiset ovat väittäneet, hylänneet suo-
malaisuuden asiaa. Kun sitäpaitsi nuorsuomalaiset
kokouksessaan vakuuttivat, että suomenkielen asian
edistämisen tulee tapahtua »vapaaehtoisuuden tietä»,
joten ei mihinkään lakivaraisiin toimiin ryhdytä ruot-

sinkieltä vastaan, niin ei koko asiaa tarvitse ottaa ko-
vin vakavalta kannalta, vielä vähemmin ryhtyä »kosto-
tuumiin puolustusmobiliseerauksen muodossa». Onhan
meillä sitäpaitsi ruotsalainen klubi, nuorruotsalainen
kohta perustetaan ja maaseudulla on samantapaiset yh-
distykset (ne siis ovat luvallisia, mutta nuorsuomalaiset!)

Kun sitte ruotsalainen puolue kutsui Helsingin
vaalimiehet kokoukseen, asettamaan valitsijamiehiä yh-
teisen valtiopäivämieslistan laatimista varten, eivätkä
nuorsuomalaiset saapuneet tähän tilaisuuteen miehissä,
vaan ainoastaan lähetystön kautta ilmottivat valinneensa
omasta puolestaan ne ja ne, niin H. Posten huomautti,
ettei se suinkaan ollut »kaukonäköisesti tehty» eikä
tehnyt »juuri miellyttävää vaikutusta» — mutta, »elä-
köön vapaus!»

Johtopäätökset niin suuntaan kuin toiseen jääkööt
lukijalle itselleen.
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Työväen edustajilla oli niinikään suuri yh-
teinen kokouksensa Tampereella. Siellä päätettiin lo-
pullisesti pysyä vaaleista kokonaan erossa, vaikka oli
paljo niitäkin, jotka osanottoa puolustivat — päätettiin
vain varustama mahdollisesti tarpeellisen suurlakon va-
ralta. Näin syrjästäkatsoen olikin melkein parempi,
että työväki teki tällaisen päätöksen, sillä vaalien lopul-
liseen tulokseen se ei olisi kuitenkaan paljonkaan vai-
kuttanut. Se oli mielestäni parempi »rauhan» tähden
tässä muutenkin rauhattomassa maassa, sillä kun kum-
pikin porvarillinen puolue olisi kaikin keinoin koetta-
nut saada työväen puolelleen, niin siitä olisi vain syn-
tynyt yhä kiihkeämpi vaalitaistelu, mikä olisi entistä
enemmän katkeroittanut kaikkien puolueiden eikä suin-
kaan vähimmän työväen mieliä. Joka tapauksessa hei-
dän miehiään tulee nytkin useita valtiopäiville — vaikka
tvöväki ei tahdokkaan sellaisia enää lukea omikseen,
vaan pitää niitä jonkunlaisina »lakonrikkureina».



Arveluttavia toimenpiteitä.

Ken oli läsnä senaatintorilla marrask. 7 p:nä, työ-
väen suurlakkoa lopettaessa, ja kuuli siellä esiintyvien
työväenpuhujain raisuja lauseita, hän epäilemättä sai
yhtä ja toista miettimisen aihetta. Kaikesta huomasi,
että näennäisesti tyynen pinnan alla kuohui. Ei sääs-
tetty semmoisiakaan valeita kuin että ruht. Obolenski
oli eräälle työväenlähetystölle muka sanonut sosiaali-
demokraattista puoluetta ainoaksi Suomen puolueista,
jonka kanssa ruhtinas viitsi edes keskustella, eipä sääs-
tetty edes suoranaisia uhkauksia. Minä puolestani en
voinut niille antaa mitään erikoista merkitystä, sillä
samantapaista on työväen taholta kuultu agitatsioni-
puheissa jo vuosikausia, eikä työväki kuitenkaan ole
koskaan ryhtynyt mihinkään väkivaltaisiin tekoihin.
Mutta epäilemättä tuollaiset sanat monen herkkäluuloi-
seen kenties jo ennestään harmaaseen mieleen jättivät
tumman täplän.

Vielä toinen seikka. Kansalliskaartia, joka oli
perustettu suurlakon päiviä varten, ei sen päätyttyä
hajotettukaan, vaan päinvastoin sitä ruvettiin järjestä-
mään, lisäämään ja harjottamaan ■— eikä vain pääkau-
pungissa, vaan sen mukaisesti eräin paikoin maaseu-
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dullakin. Mitä varten? Vastaisia tarpeita varten, vas-
tattiin. Mutta millaisia? Järjestyksenpitoa, koska ajat
ovat vielä levottomat ja valtiopäivien aikana voi lakko
puhjeta uudelleen, ellei työväen vaatimuksia oteta huo-
mioon — ja työväen mielenosotuksia varten, tietysti
vain rauhallisia. Mutta kun tämmöisen sotilaallisen
järjestelmän päämäärä siitä huolimatta tuntui hämärältä,
ja kun jotkut varomattomat lausunnot olivat sille an-
taneet jonkunlaista salaperäistä painoa japontta, niin ei
kumma, jos herkät mielet alkoivat kaartin tarkotuksista
kuvitella vaikka mitä. Enkä minäkään, vaikken suin-
kaan siinä näe mitään pelottavaakaan, voi pitää koko
puuhaa oikein sopivana. Siinä on jotain ärsyttävää,
koska jo järjestyneen ja toimeensa tottuneen joukon
pitäisi voida ilman muutakin kokoontua milloin tahansa
järjestyksenpito- ja mielenosotustarkotuksessa. Ja se
voi vivahtaa suorastaan uhkaukselta sellaisten lausun-
tojen valossa kuin hra Perttilän (valtuustossa, sanoma-
lehtien mukaan) että ellei työväki saa oikeuksiaan
hyvällä, täytyisi sen käyttää »raakaa voimaa», koskei
sillä tätä nykyä muita voimakeinoja ole — lausunto,
jota kuitenkin täytyy pitää enemmän harkitsematto-
mana pelotteluna kuin todellisen tarkotuksen ilmaisuna.

Tämän kaartihomman johdosta alkoi Theslöt-
juttu uudelleen kummitella. Etupäässä pääkaupungin
ruotsalainen aines, jolle varmaankin oli sattunut arkaan
paikkaan työväen lakonaikuiset järkkymättömät puheet
»ruotsalaisuuden ylivallan kukistamisesta», alkoi puu-
hata vastapainoa. Minun täytyy todellakin sanoa »ruot-
salainen aines», koska valtuuston suomalaiset jäsenet
olivat hommaa vastaan, pitäen sitä tarpeettomana, jopa
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sopimattomana *). Mutta valtuuston ruotsalaiset päät-
tivät lisätä poliisivoiman kevääseen saakka aina 700
miehen suuruisella reservillä, mikä tulee maksamaan
600,000 markkaa. Vielä omituisemmat olivat tuuman
perustelut: viitattiin suorastaan tuohon onnettomaan

Theslöf-juttuun ja työväen rauhalliseen mielenosotuk-
seen viime valtiopäivien aikana, joka viimemainittu oli
muka kovin sopimatonta »pakotusta» ja tästedes eh-
käistävä. Viittaus Theslöf-juttuun on kerrassaan ilet-
tävä ja vaikeaksi käy ymmärtää herrojen valtuusmiesten
käsitystä kokoontumisvapaudesta ja työväen rauhalli-
sen mielenosotuksen oikeutuksesta, jota olisi ase kä-
dessä ehkäistävä — sillä muusta kuin »rauhallisesta» ei
kannata puhua, koskei muunlaisia ole vielä ollut. Kaik-
kein hämmästyttävintä on että samalla taholla, jolla
on lausuttu niin ankaria moitteita noista 160,000
m:kasta, ollaan itse valmiit vaatimaan valtiolta (ainakin
suurimmaksi osaksi) 600,000 m:kaa tarkotuksiin, joiden
kärki on tähdätty toista kansanluokkaa vastaan ja jol-
laiset hommat eivät voi muuta kuin ärsyttää mieliä
mitä suurimmassa määrässä. Sitäpaitsi samaiset herrat
olisivat valmiit käyttämään työmiehiä vastaan sota väkeä-
kin — »kotimaista» tosin, jos sellaista olisi olemassa.

Tämä on todellakin ruma juttu, osottaen äärim-
mäistä hermostumista, arvostelukyvyn puutetta ja mah-

*) Olen sittemmin nähnyt eräiden nuorsuomalaistenkin,
esim. J. A:n Helsingin Sanomissa, intoilevan täydestä sydämestä
vastapainon ja »eduskunnan loukkaamattomuuden» puolesta.
Eräässä saman lehden pääkirjotuksessa niinikään puhutaan kuinka
työväen hommat kehottavat porvarillisiakin »mittaamaan voi-
miensa suuruutta!»
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tailemishalua, koetettakoonpa sitä koristella millaisin
selityksin tahansa. Jos jonkunlaisia varokeinoja olisi
pidetty tarpeellisina siltä varalta, että työväki todella
menisi liiallisuuksiin (ensi kertaa meidän maassamme),

niin olisi sen pitänyt tapahtua siivommalla tavalla ja
vapaaehtoisen suojeluskunnan muodossa. En usko että
meidän työväkemme, eräiden hnimapäiden mahdolli-
sista viittauksista huolimatta, koskaan ryhtyy väkival-
taisiin tekoihin. *) Mutta sen uskon, että jos vanhoil-
liset ruotsalaisemme aikovat pitää kiinni »kahdesta
kamaristaan» tai laittaa muita kansanvaltaisuuden jar-
rujaan yhteen kamariin, niin työväki kyllä panee aina-
kin pääkaupungissa »pyörät seisomaan» (s. o. suurlakon
toimeen), varustettakoon kuinka monta reservijoukkoa
tahansa. Ja varmaa on, että jos täten hommatut ases-
tetut joukot kiihtyneinä kerran joutuvat vastakkain, sinä
silmänräpäyksenä myös manataan senaatintorinkulman
kohtaus uudelleen esiin — ja mitä sitte tapahtuu, sitä
ei kukaan voi mennä arvailemaan. Ehkä silloin kol-
mas tekijä: äsken tuodut kuularuiskut ja parooni Sal-
zalle (kertoman mukaan) annetut lisävaltuudet sanovat
viimeisen sanan kansalle, joka ei itse ymmärrä mitä sen
rauhaan sopii.

Työväestö on tätä valtuuston puuhaa vastaan pan-
nut vastalauseitaan ja tehnyt mielenosotuksiaan. Ja sii-
hen se mielestäni on oikeutettu. Mutta — eikö heidän
itsensäkin pitäisi antaa oman kaartinsa suhteen täysin

*) »Punasen kaartin» päällikkö on v. t. poliisimestarille
ilmottanut, että heidän tarkotuksenaan on vain rauhalliset mie-
lenosotukset, jotapaitsi hän tarjosi kaartin apua poliisimestarin
käytettäväksi tarpeen tullessa.
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pätevät vakuudet, tai vielä parempi — asiain näin ki-
ristyttyä — lopettaa koko harjotukset? Luultavasti sil-
loin toisenkin puolen puuhat itsestään raukeisivat.

Edellisten lisäksi on vielä muodostettu kolmaskin
järjestö, palkaton ja vapaaehtoinen »kaupungin kun-
nallinen suojelusvahti». Aikooko valtuusto hiljaisuu-
dessa luopua vähemmin harkitusta puuhastaan, vai tu-

leeko niitä nyt kaksittain?*) Tästä viimemainitusta
toimenpiteestä itsestään (yksinään) en tahdo mitään moi-
tetta sanoa, koska olot ovat Venäjälläkin niin sotkuiset,

ettei tiedä mitä huominen päivä tuo meillekin. Tah-
don vain sanoa, kun »Punanen kaartikin» varmaan
silloin ryhtyy viime lakon aikuiseen järjestyksen-
pitoonsa, että kaksi eri aineksista muodostettua järjes-
tyksen valvojakuntaa jo itsessään sisältää vaaran, ja
olisi ne kaikin ponnistuksin koetettava yhdistää (vai
vastakkain asettamista vartenko ne ovat muodostetutkin
— siltä ainakin nyttemmin näyttää). Tahdon vielä
sanoa, että jos tähän »suojelusvahtiin» liittyy ja siihen
otetaan sellaisia aineksia kuin esim. ravintolain ja ka-
pakkani henkilökuntaa — luulen että heillä voi olla
siihen erikseen halua — niin se vaikuttaa ärsyttävästi
työväkeen, jonka kanta tässä asiassa on kyllin tunnettu,
ja tekee tämänkin yrityksen arveluttavaksi,

Kaikki nämät puuhat osottavat puolueiden välillä
vallitsevan sellaisen katkeruuden, epäluulon ja oman

*) Tulee todellakin — niinkuin myöhemmin on näkynyt,
jopa valtuuston julkeus on mennyt niin pitkälle, että se on ilcnnyt
pyvtää senaatilta kansan varoilla rakennettua suomal.
alkeisopiston taloa, jossa suomal. normaalilyseo toimi viime
svksvvn saakka, poliisireservinsä sijotuspaikaksi. Pyyntö toki hylättiin.



63
mahtinsa näyttämishalun, että siitä voi koitua vaikka
mitä. Olisi tarpeen helsinkiläisten tulla ajoissa jär-
kiinsä ja ymmärtää, että varmuuden ja turvallisuuden si-
jasta nämä toimenpiteet sisältävät mitä arveluttavimpia
turvattomuuden ja onnettomuuden siemeniä. Eikö kan-
sallamme todellakaan enää ole muita uuden Suomen
rakentamisaseita kuin — sapelit ja browning-revolverit?*)

*) Myöhemmin on »Punakaarti» julaissut sääntönsä, joiden
mukaan sen tarkotuksena on »nykyisinä levottomina aikoina suo
jella kansalaisten henkeä, sekä valtion että yksityisten omaisuutta
kaikellaiselta väkivaltaisuudelta, sattuvan suurlakon aikana turvata
työväen rauhallisia mielenosotuksia sekä kokoontumis-, lausunto-
ja painovapautta, näiden tukahduttamisyrityksiä vastaan, miltä
taholta ne tullenevatkin», sekä että kaarti hajoaa »silloin kun
Suomen kansa on saanut yleiselle, yhtäläiselle, välittömälle ja
salaiselle äänioikeudelle rakennetun yksikamarisen eduskunnan,
ja sen jälkeen olot ovat palanneet niin rauhallisiksi, että kaartin
suojelevaa toimintaa ei kaivata.» — Tokkopa edes tämä kykenee
saamaan valtuustoa suurenmoisista reservipuuhistaan luopumaan?



Kumarrusmatkat, tilatut sähkösanomat y. m.
syytökset.

Koetan seuraavassa esittää muutamia esimerkkejä
siitä, millä kaikella sanomalehdet ovat viimekuluneina
viikkoina ihmisten mieliä kiihottaneet, eripuraisuuden
ja katkeruuden liekkejä liehtoneet. Jos tahtoisi poimia
kaikki vääristelyt, syytökset ja parjaukset, paisuisi niistä
paksu kirja. Tahdon vain viitata mielestäni kuvaa-
vimpiin.

Kajoan ensiksi erääseen Suomettaren pääkirjo-
tukseen »Likaista peliä» — kirjotukseen, joka on he-
rättänyt niin paljo mielenkuohua lukijainsa keskuu-
dessa. Kun kenraali von Salza nimitettiin v. t. ken-
raalikuvernööriksi, kävivät Hufvudstadsbladetin ja Hels.
Postenin toimitusten lähetit häntä »inter juuvaarnassa».
Näistä käynneistä kertoo U. Suometar m. m. seuraavat
kohdat, joihin mielenpurkaus varsinaisesti perustuu:

»H.-Postenin ja H.-bladetin lähetit ovat kenraali von Sal-
zalta pyytäneet hänen korkeaa ja voimakasta suojelus-
taan nimiperustuslailliselle puolueelle muita puo-
lueita ja varsinkin suomenmielisiä vastaan*) ja ilmot-
tavat hänen sen luvanneenkin.» — — — »Jotakin niin ilettävää
ja häpeällistä kuin se, mitä H.-Postenin lähetti ilmottaa kenraali

*) Harvennukset minun.
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von Salzalle puhuneensa ja häneltä anoneensa, on meillä harvoin
julkisuuteen tuotu.» — — — »Tämän 'vihatun' senaatin pikai-
seen poistamiseen on H.-Postenin lähetti anonut kenraali von
Salzan apua, ja on tämä muka luvannut nimiperustuslaillisille
myötävaikutuksensa.» — — — »H.-Postenin lähetti on pyytänyt
kenraali von Salzan apua siihen, ettei mitään muutosta teh-
täisi tähän listaan (Mechelinin). Kenraali von Salzan ilmotetaan
luvanneen estää kaikki koetukset listan muuttamiseen.»
»Vielä anoi H.-Postenin lähetti, että Helsingin poliisi-
mestari af Enehjelm pantaisiin viralta ja ratsumestari
Malm hänen sijalleen, ja luvattiin sekin. Ja hyväksi lopuksi
sama lähetti pyvsi sulkea 'perustuslaillisen' puolueen
kenraali von Salzan mahtavaan suosioon ja suojeluk-
seen, ja lupasikin kenraali tämän.»

Mitä ensinnäkin H:bladetin kirjeenvaihtajan »pyyn-
töihin» tulee, niin koko juttu siitä on »likainen valhe»
— hän kyseli vain v. Salzan nimitystä ja ansioita kos-
kevia seikkoja, tuleeko hän mahdollisesti nimitetyksi
vakinaiseksikin, aikoiko lakon aikana pommittaa kau-
punkia j. n. e. Siinä kaikki. H.-Postenin interjuu-
vaja sensijaan on kysellyt yhtä ja toista muutakin, ja
suomennan tähän sanasta sanaan kaikki hänen »pyyn-
tönsä»:

»Mitä politiikkaa teidän ylhäisyytenne nyt aikoo noudat-
taa?» (Vastaus: haluan nähdä Suomen asukkaat onnellisina ja
tyytyväisinä) —

— — »Tämän saavuttamiseksi maa kaipaa rau-
haa, ja rauha on mahdotonta niinkauvan kun vanha vihattu se-
naatti on paikallaan. *) — — — »Ja millaista senaattia teidän
ylh. on ajatellut?» — — — »Teidän ylh. varmaan tietää, että
minist. valtiosihteeri Linder koettaa saada kokoon toisenlaista
senaattorilistaa. Luultavasti hänen henkihcimolaisillaan erotetuilla
senaattoreillakin on siinä puuhassa osaa. »Ja kun teidän

* Sama ajatus on lausuttu suomettarelaisellakin taholla —

tietysti ilman tuota »vihattua».
Kuinka uutta Suomea rakennetaan. — 5
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ylh. on saanut senaatin nimitetyksi, millainen tulee vastainen
politiikkanne olemaan puolueisiin nähden?» — —

— »Näistä
tärkeistä asioista siirryin Helsingin poliisimestarikysymykseen.
Parooni v. Salza sanoi että hänen virkaanastuessaan toimi ratsu-
mestari Malm poliisimestarina. Hänen aikoo hän myös nimittää
kaupungin vakinaiseksi poliisimestariksi.» »Lopuksi v. t.
kenraalikuvernööri sanoi vanhana sotilaana toimivansa suoraan ja
mutkittelematta. Minkäänlaiseen kaksoispeliin hän ei antaudu.
Ja sanoilla: 'Minä toivon että pääsemme onnelliseen ratkaisuun
totuuden ja oikeuden tietä, ilman vihaa ja vilppiä', jätti hän mi-
nut hyvästi.»

Omasta puolestani mitään lisäämättä jätän nämä
molemmat »likaisen pelin» todistuskappaleet lukijan
vertailtaviksi ja arvosteltaviksi. Samantapaisia ovat

lukemattomat muut.

Erikoisen huomion esineenä on kummankin puo-
lueen lehdissä ollut toisen puolueen miesten »kumar-
rusmatkat», »Pietarin retket» y. m. Siellä on väitetty

juosseen käyneiden ja käymättömienkin, arkkipiispojen
talonpoikaislähetystöjen y. m. — kaikilla kavalat tar-

kotukset mielessä. Omituiselta tuntuu esim. sellaisesta,
joka on seurannut meidän sisäpolitiikkaamme edes pa
rikymmentäkään vuotta, kuulla ruotsalaisten lehtien
pitävän suurta melua suometarlaisten »Pietarin mat-

koista» — sitä tietä ei heidän tahollaan muka tunnet-

taisikaan ja niinkuin eivät kaikki puolueet kaikissa
maissa kulkisi tuollaisilla »Pietarin-teillä». Sivuuttaen
kaikki muut näitä matkoja koskevat jutut, panen tähän
näytteeksi vain seuraavat yhteensattumat.
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U. Suometar, tiistaina marrask. 28 p:
Senaattori L. Mechelin palasi eilisaamuna Pietarista,

missä hän kävi uutta kenraalikuvernööriä kumartamassa oman

senaattori-listansa puolesta. Arvattavasti oli hän tälläkin Pietarin
matkallaan, niinkuin viime kerralla, myöskin kreivi Vitten puheilla
samasta asiasta. Haikailematta turvautuvat nimiperustuslailliset
venäläisiinkin viranomaisiin tarkotustensa perille päästäkseen.

Hels. Sanomat, keskiviikkona marrask. 29 p:
Kumarrusmatkalta Pietarista on valtioneuvos J. R.

Danielson palannut.

»Tilatuista sähkösanomista», »tilatuista mielen-
ilmaisuista» j. n. e. on niinikään pidetty tulista touhua.
Kun perustuslailliset lähettivät hra Linderille eronvaati-
muksiaan, niin se oli »kansan ääni» (ja sitä se aivan
tinkimättä olikin I), mutta kun suometarlaiset lähettivät
samalle herralle tyytymättömyyden ilmaisuja Mecheli-
nin listan johdosta, hänen kauttaan hallitsijan tietoon
saatettavaksi, niin ne kaikki olivat »tilattuja sähkösa-
nomia» ja siis »tilattua» mielipidettäkin. Minulla ei
ole mitään syytä ruveta suometarlaisten sähkösanomia
puolustamaan tai edes väittämään etteikö siinä suhteessa
mahdollisesti olisi annettu maalaisille jonkunlaista ke-
hotusta, mutta kun esim. sellainen perustuslaillinen,
kuin kirjailija Alkio, sanoi itselleen perustuslaillisille
Palokunnantalon kokouksessa jokseenkin samaa kuin
suometarlaiset sähkösanomissaan, niin tekee vain mieli
kysyä kenenkä »tilaama» hän oli?

Se sikseen — puoluetaistelussa ei keinoja eikä
sanoja säästetä. Mutta kun mennään niin pitkälle,
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kuin esim. Hels. Sanomain Teemu, että väitetään
kuinka »suometariaiset nyt lähettelevät Linderille säh-
kösanomia pyytäen häntä kaikin mokomin py-
symään virassaan» ja sen johdosta sitte palstan pi-
tuudelta pauhataan kuinka »suomettarelainen puolue
tarttuu nykyään niinkuin hukkuva jokaiseen oljenkor-
teen, joka sille vielä on menneen venäläisen virkaval-
lan päiviltä jäänyt — ei ole mitään rajaa enää sen
siveelliselle selkärangattomuudelle — nyt ei se voi
mädännäisyydestään syyttää enää edes sitä, että on
ulkonaista pakkoa olemassa», niin ei kukaan oikeuden-
tuntoinen ihminen voi olla ihmettelemättä tällaista
valheellisuuden mädännäisyyttä — paitsi tietysti lehden
lukijat, jotka eivät muuta tiedä kuin että suometariaiset
pyysivät »kaikin mokomin pysymään virassaan» saman
miehen, jota muut vaativat eroomaan.

Paraillaan olevat vaalit ovat antaneet sanomaleh-
dille erikoista aihetta syytää haikailemattaniimmät syy-
töksensä vastapuoluetta kohtaan. Suomettarelaisella
taholla toitotetaan perustuslaillisten »ruotsinmielisyy-
destä» ja kuinka he jo ovat — niinkuin muka arva-
takkin saattoi — luopuneet yksikamarijärjestelmästä,
jota vain suometariaiset enää ajavat. Toiselta puolen
ei myöskään sanoja säästetä. »Suomettaren puolue
koettaa kaikkein rumimpiakin keinoja lietsoakseen in-
tohimoja maassamme. Sen tarkotus, sen pyrintö saada
tähän kiihotukseen sotketuksi ja haudatuksi viime vuo-
sien bobrikoftilaisen järjestelmän jälkien puhdistaminen,
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on kyllä selvä, vaan tämä 'kaunis' tarkotus ei luon-
nollisesti pyhitä sen käyttämiä välikappaleita.» — —

»Me voimme olla vakuutettuja, ettei suomettarelaisuus
moisiin temppuihin saa avukseen työväkeä, josta osan
se on muuten kietonut ansoihinsa, mutta mitä 'hu-
ligaaneja' he voivat saada pahaa sisuaan esille
syytämään, sitähän ei voi tietää. Apujoukkoja
heillä näkyy olevan.»

Tämän ohessa on ollut eräitä hyvin meluisia ja
rumia kokouksia, joissa eri puolueisiin kuuluvat ovat

toisiaan sättineet ja häirinneet. Tuusulan kokous oli
kaikkea muuta kuin kaunis, Oulussa taas perustus-
lailliset eivät antaneet suometarlaisren rauhassa puhua,
vaikka kokous oli viimemainittujen kokoonkutsuma,
jopa ajoivat miesvoimin erään suometarlaisen uloskin.
Multian kokouksesta ei syrjäinen saa mitään selkoa,
kun eri puolueiden lehdet kertovat siitä aivan eri ta-
valla — sen vaan, että se on ollut aivan sekasortoinen.
Perustuslailliset lehdet väittävät huudetun perustuslail-
lisia alas ja ulos ja 'hajotetun' kokous sekä jonkun
sanoneen, että pitäisi lakkauttaa muut lehdet paitsi
Suometar ja Suomalainen. Jos lie semmoinen tuhmuus
lausuttukin, niin se kuitenkin aivan kalpenee Hels.
Sanomain (Turkan) johtopäätöksen rinnalla: »Siitä ai-
nakin nähdään, ellei sitä muuten tiedettäisi, mitä
meillä olisi odotettavissa, jos suomettarelaisuus taas
pääsisi hallitsevaan asemaan, voitolle senaatissa ja edus-
kunnassa. Kahleet epämieluisille lehdille, kapula suu-
hun! Ja yhdistys- ja kokoontumisvapaus menisi tie-
tysti samaa tietä, niinkuin muutkin manifestissa
taatut meille kultaa kalliimmat oikeudet.»
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En tahdo edes kajota sellaisiin raakuuksiin, kuin
että valtioneuvos Danielsonia sanotaan »Tanelinpojaksi»,
hra Rantakaria »Rantapuuksi», suomettarelaisten agi-
taattoreja »pimeyden apostoleiksi» (omat kai ovat »val-
keuden enkeleitä») työväkeä »roskajoukoksi» ja että

Larin Kyösti alentuu kirjottamaan runon »Nuuskarasia-
senaatista» — runon, joka kyllä on voinut naurattaa
niitä, jotka ovat jo sillä asteella, että nauravat mille
raakuudelle tahansa.

Niin niin, »roskajoukkoja», »huligaaneja» ja
»mustia sotnioita» ja — »bobrikoftilaisia». Merkillisen
rakas se Bobrikoftin muisto meille suomalaisille sen-
tään on! Kymmeniä ja satoja kertoja ovat perustus-
lailliset näinä viikkoina sanoneet suometarlaisia »bobri-
koffilaisiksi», ja kun jotkut perustuslailliset itse ovat

hairahtuneet vähemmin kauniisiin tekoihin, ovat toi-
setkin keksineet uuden haukkumanimen: »uudet bob-
rikoftilaiset». Siis »vanhoja» ja »uusia bobrikoftilaisia»,
»huligaaneja» ja »mustia sotnioita», »santarmeja» ja
»uusia santarmeja» — kaunista kansaa tosiaankin!
Tällaisen jo täytyy herättää »ihastusta koko sivisty-
neessä maailmassa».

Kun porvarilliset lehdet ja porvarilliset ihmiset
ovat näin kaiken järkensä ja malttinsa menettäneet,
niin melkein vavistuksella kysyy millaista myrkkyä
työväenlehdet näinä aikoina lukijoilleen syöttävätkään?
Minäkin suorastaan sitä pelkäsin, kun näin miten kiih-
tynein mielin lakko esim. Helsingissä lopetettiin. Ja
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myöntää täytyy, ettei silläkään taholla suinkaan sanoja
eipä uhkauksiakaan säästetä, puhumattakaan siitä raa'asta
tavasta, millä pappeja, kirkkoa ja yleensä uskonnollista
tunnetta kohdellaan — juurikuin heidän tarkotuksensa:
uskonnonvapaus, siitä mitään voittaisi. Mutta minun
täytyy rehellisenä ihmisenä sanoa, ettei työväenlehdissä
tapaa sitä yltyleistä ilkeyden ja parjaamishalun myrkky-
virtaa kuin enimmissä porvarillisissa lehdissä, joka vaa-
nii kaikkia mahdollisia ja mahdottomia tilaisuuksia
vastustajainsa mustaamiseksi. Työväellä on tätä nykyä
vain yksi asia: kansanvaltaisuus ja yksikamarisuus, ja
siitä asiasta he puhuvat väliin asiallisesti, väliin kiihot-
taen ja hutkien. He eivät kerta kaikkiaan luota mei-
dän vanhoillis-ruotsalaisiin kahdenkamarin ritareihimme,
enemmän kuin nuorsuomalaisiinkaan, vaan varustautu-

vat harjottamaan painoa valtiopäivien aikana, jopa suur-
lakkoon, jos niin tarvitaan. He nauravat sille että
senaatti on muka kansanvaltainen sen vuoksi, että sinne
pannaan joku heidän miehensä (Kari), mutta hä-
nen rinnalleen useampia ei kansanvaltaisia. He eivät
usko mitään, varsinkin kun porvarillinen yhteiskunta
heidän käsityksensä mukaan varustautuu ase kädessä
viemään oman tahtonsa perille — siksi he iskevät
voimasanoin ja kokoovat joukkojaan. Mutta näinkin
ollen olen enimmäkseen laskenut »Työmiehen» kädes-
täni paljoa tyynemmällä mielellä kuin jonkun porva-
rillisen lehden. Pahemmin mielestäni jotkut viime-
mainituista nykyään kiihottavat lukijoitaan työväkeä
vastaan, kuin työväenlehdet heitä vastaan. Kun tiedän
että eivät enimmät kirjaseni lukijat itse lue työväen-
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lehtiä, panen tähän näytteeksi erään palan — en pa-
himpia enkä paraimpia, vaan siltä keskiväliltä.

Hels. Sanomissa oli hyvin »voimakas» pääkirjo-
tus »Jo tarpeeksi uhkauksia», jossa sanottiin että »alkaa
jo ilettää työväen kauhea rähinä, paloartikkelit ja vä-
kivalta-uhkaukset», että mieliala alkaa kääntyä työväkeä
vastaan, kehittyy vastenmielisyydeksi kansanvaltaisuutta
ja koko työväenliikettä vastaan, sekä että se kehottaa
porvarillisiakin mittaamaan voimiensa suuruutta. Tähän
vastasi »Työmies» seuraavasti:

»Työväenpuolueen kaikkien valistavain voimain tulee ny-
kyisin olla mahdollisimman toimekkaita. Puolueemme joutuu
ehkä piankin koviin koettelemuksiin. Jotkut porvarisrvhmät ovat
salanneet raatelevia kissankynsiään, aikana jona he tarvitsivat
työväen apua virkavaltaa vastaan, mutta aikovat piakkoin iskeä
niillä armottomasti. Eräänä aikana luulivat nuorsuomalaiset täy-
tyvänsä käyttää lausetta, että velka on maksettava kansalle, ja
käyttivät sitä. Nyt kun heillä ja viikingeillä on senaatti, sen
mukana hallitus heidän käytettävänä, ehkä venäläinen virkavalta
heidän liittolaisena, nyt nuorsuomalaisetkin alkavat näyttää, mi-
ten velka tullaan maksamaan. Eilen kehtasivat »Helsingin S:t»
antaa määräyksen työväelle: »Jo tarpeeksi uhkauksia». Köyhä
ei saisi enää edes uhata I Ei aikana, jona S:t kehuvat saavute-
tulla vapaudella! Hävettävän jesuiittamaisesti vääntää se lehti
sitte, että se mitä itse aikoo ja mitä sen herrat aina ovat aiko-
neet, tulisi työväen syystä. Niin kurjaa sanoilla pettämistä! —

Sanomain tulevaisuusohjelman voi sen kirjotuksen mukaisesti
esittää näin: i) »Mieliala kääntyy.» 2) »Kehittyy vastenmieli-
syyttä kansanvaltaisuutta vastaan.» 3) »Vastenmielisyyden tunne
kääntyy koko työväenliikettä vastaan.» 4) »Porvarilliset piirit
ryhtyvät voimiensa suuruutta mittaamaan.»

Tuon »Sanomain» menettelyohjelman lisänä on otettava
huomioon tehtailija Wrightin hommat, työnantajain liitot ja
työnsulut.

Sortajain ohjelma on niin selvä! Olkaa hyvä ja menkää
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niiden 'perustuslailliseen työväenliittoon'l Toiset köyhät suute-
lemaan ruoskia, joilla toisia aijotaan iskeä!»

Olen sen lainannut kokonaan, kaikkine »kynsi-
neen» ja rfuhkauksineen». Tuosta »perustuslaillisesta
työväenliitosta» tulkoon mainituksi, että se päätti
äänestää Helsingin valtiopäivämiesvaaleissa perustus-
laillisten listaa semmoisenaan (»työväki» useita 2-ka-
marin miehiä!) ja että ainakin jotkut sen jäsenet kuu-
luvat kaupungin »suojelusvahtiin».



flijottu suursiivous.
Siitä, että bobrikoffilaisen järjestelmän jälkiä puh-

distava suursiivous todella on maassamme tarpeen, ei
liene erimielisyyttä. Mutta miten tämä siivous on
pantava toimeen, siitä ovat puolueet eri kannalla ja
syytävät sen johdosta toisiaan vastaan solvauksia.
Suometarlaiset väittävät että merkeistä päättäen ruotsa-
laiset tahtovat »siivota» jok^ainoan suomenmielisen
miehen viroista, mikäli vain saavat »laittomista oloista»
siihen näennäistäkään aihetta — onpa Suometar tietä-
vinään että Helsingissä olisi muka oikein erikoinen
»kostotoimisto», josta määräykset annetaan. Perustus-
laillisella taholla taas koetetaan uskotella, että suome-
tarlaiset, peläten omien jälkiensä lakaisemista, ottavat

»kaikki Bobrikoffin kätyrit» siipiensä suojaan. Eikä
ole häikäilty silläkään taholla kiihottaa mieliä kosto-
pelotuksilla. Niinpä H:bladet väitti muitta mutkitta
valtioneuvos Danielsonin lausuneen Obolenskin luona
»kostouhkauksen» perustuslaillisia kohtaan ja että sen
toimeenpanoa muka nyt ruvetaan valmistelemaan —

väite, jonka paikalla ollut oman puolueen mies kui-
tenkin on valheeksi julistanut.
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Varmaa, on ettei tästä asiasta koskaan päästäk-
kään yksimielisyyteen, siksi erilainen on se kanta ol-
lut, jolla näinä vuosina on seisottu, ja kaikesta päät-
täen aikovat suometariaiset laskea »suomenmielisyy-
denkin» painokkaana vaakalautaan. Niinpä Suometta-
ren Matti jo julisti juhlallisesti postipäällikkö Jamalai-
sen »niiden kunnollisten suomenmielisten virkamies-
ten joukkoon, joita syyttä suotta vain puoluekan-
nan perusteella on ahdistettu», vaikka tästä asiasta
ollaan, ja täytyy olla, asialliseltakin kannalta
toista mieltä, kunnes se selvitetään. Kysymys koko-
naisuudessaan on todellakin arkaluontoinen, mutta kun
uusi hallitus on lausunut että »ainoastaan lakiin perus-
tuvia toimenpiteitä tässä asiassa voi tulla kysymyk-
seen» ja että »senaatti on siinä pitävä ojennusnuora-
naan puoluettomuutta ja kohtuutta eikä ole välttämä-
töntä laajemmalle ulottava muutoksia», ja kun tyy-
nellä suometarlaisellakaan taholla ei muuta vaadita kuin
että puhdistus toimitetaan laillisen tutkimuksen poh-
jalla, niin luulen sen kaikista vaikeuksista huolimatta
kuitenkin suoriutuvan pahemmitta yhteentörmäyksittä,
kunhan mielet ennättävät hiukan tyyntyä. Se olisi
suoriutunut vieläkin paremmin, jos nykyisen senaatin
ehdokaslistan laatijoilla olisi ollut sen verran kaukonä-
köisyyttä, että olisivat ottaneet pari vastapuolueenkin
miestä listalleen — se olisi ollut heidän puoluelaisilleen
takeena ja helpottanut hallituksen työtä. Sillä varmaa
on, asiain nykyisellä kannalla ollen, että menettelipä
hallitus kuinka lain ja oikeudentunnon mukaisesti,
suometarlaisella taholla on aina kiihottuneita joukkoja,
jotka huutavat umpimähkään ettei se ole muuta kuin
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»ruotsalaisten» sortamis- ja virananastushalua ja julis-
tavat ettei suomenmielisiin miehiin saa sormellaankaan
sattua.

Mutta toisekseen täytyy minun sekin sanoa, että
jos monet niistä, jotka näinä viikkoina ovat tuota
suursiivousta kiivaimmin vaatineet, pääsisivät luutineen
lakasemaan, niin siitä todellakin syntyisi semmoinen
ryöppy, ettei eteensä näkisi. Eräillä perustuslaillisilla
nim. näkyy kiehuvan sellainen maltittomuus, jopa sisu
ja kiukku toisinajattelevia kohtaan, etteivät he ole kai-
kin ajoin selvillä omien tekojensakaan »laillisuudesta»,
siivoudesta puhumattakaan. Kun juuri tämäntapaiset
mielenilmaukset ovat ainakin osaksi antaneet suome-
tarlaisille pelkoonsa aihetta ja kun niiden tarkastami-
nen kuuluu kirjaseni tarkotukseen, en voi olla kajoa-
matta eräisiin esimerkkeihin — niin ikävältä kuin se
muuten tuntuukin.

Turussa sattui lakkoviikolla hämmästyttävän
raaka teko — kahta hovioikeuden jäsentä rääkättiin.
Toinen raastettiin ulos, häntä sysittiin, potkittiin, sy-
lettiin, hienoin herrasnaisten käsin loalla tahrittiin j.
n. e. Olen nähnyt useissa perustuslaillisissa lehdissä
tästä asiasta uutisia, mutta en ole sattunut saamaan kä-
siini ainoatakaan sen suunnan lehteä, jossa olisi lau-
suttu siitä moite, tai sanottu tapahtumaa edes »valitet-
tavaksi» — kerrotaanhan vain kuin itsestään luonnol-
lista, tavallista repäsevämpää uutista. — Mitä siitä on
sanottava?

Toinen. Kun entisen senaattorin E. R. Neo-
viuksen piti marrask. ii p:nä matkustaa Hangosta
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ulkomaille terveyttään hoitamaan Suomen höyrylaiva-
osakeyhtiön »Arcturus» nimisessä laivassa, ei häntä
päästetty mukaan, vaikka pilettikin jo sanotaan oste-

tun. Kun yhtiöltä vaadittiin selitystä tämän tavatto-
man menettelyn johdosta, vastasi se olevansa »koko-
naan tapauksen ulkopuolella», että syy oli toisten
matkustajain ja että yhtiö »oli aiheetta sekotettu asiaan».
Tämän selityksen johdosta sama lähettäjä kysyi uudel-
leen, että eikö laivan päällystöllä ole mitään sanottavaa,
vaan matkustajatko ne määräävät kuka saa laivassa
kulkea, ja että johdonmukaisesti kai ei tarvita rautatie-
vaunussakaan muuta kuin toimittaa äänestys, ratkais-
takseen saako joku tulla mukaan vai jäädä asemasil-
lalle. Yhtiö selitti ettei se »sellaisiakaan periaatteita
hyväksy» — mutta on tietysti joka tapauksessa omain
laivainsa menettelyn »ulkopuolella».

Yrityksiä sähkösanomien sensuroimiseen on niin-
ikään näkynyt. Jossain Pohjanmaalla kieltäydyttiin
sähköttämästä erästä valtioneuvos Danielsonille mene-
vää sähkösanomaa, mutta lujalla pakotuksella saatiin se
kuitenkin vastaanotetuksi. Tampereella taas ei huo-
littu erästä »Tampereen ja lähiseudun suomalaisten»
sähkösanomasta Linderille, jossa ilmotettiin tyytymättö-
myys Mechelinin senaattorilistaan. Vaadittiin lähettä-
jän nimeä tietoon. Sekin ilmotettiin, mutta sähkösa-
noma laitettiin joka tapauksessa takaisin, jotta lähet-
täjä kirjottaisi siihen nimensä, niinkuin selitys kuuluu.
Syyksi on ilmotettu että sähkösanoma oli »epäiltävä»
ja »omiaan viivyttämään laillisten olojen palaamista»,
ja ainakin parissa perustuslaillisessa lehdessä on sähkö-
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sanomain lähettäjät leimattu »häikäilemättömiksi».
Mikseivät postivirkailijatkin voi yhtä hyvällä syyllä ru-
veta ottamaan talteen Danielsonille, Paimenille y. m.
osotettuja kirjeitä, sillä ne epäilemättä sisältävät vielä
enemmän »epäiltävää»?

Sitte kerrotaan Oulun perustuslaillisesta pormes-
tarista, hänestä joka venäläistyttämisaikana erotettiin,
mutta lakkoviikolla astui itse entiseen virkaansa, että
hän oli pannut toimeen jonkunlaisen kotitarkastuksen
tapaisen ja kieltänyt vastapuolueen miehiä kokoontu-
masta erään yksityisen luo. Tästä asiasta on pyydetty
julkista selitystä ja peruutusta. Sitä ei ole kuulunut —

täytyykö todella uskoa kertomus todeksi? Miten sitte
lienee Jyväskylän vangitsemisjutun laita — siellä kun
vaalitilaisuudessa maistraatin perustuslaillinen puheen-
johtaja uhkasi vangitsemiskäskyllä. Se tosin jäi täytän-

töönpanematta, mutta hirmuinen on täytynyt mellakka
olla, kun tällaisia voimatoimenpiteitä on tarvinnut
ajatella. Siitä kai saadaan aikoinaan täysi selvyys.

Laittomasti nimitettyjen virkamiesten erottamis-
vaatimuksiin nähden on perustuslaillisella taholla niin-
ikään näkynyt jonkunlaisia epäilyttäviä kirjavuuden oi-
reita. On sattunut että samassa kaupungissa toista on
vaadittu eroomaan ja erotettu, toinen yhtä laiton jä-
tetty. Viipurin pormestari erotettiin, vaikka tuskin
kukaan on häntä uskaltanut »kätyriksikään» väittää.
Sen sijaan Turun suomeataitamatonta kuvernööriä,
joka »laittomana» tullipäällikkönä ollessaan laati san-
tarmipäällikön kanssa »ohjesäännön tullivirkamiehille
yhteistyöstä santarmiviranomaisten kanssa» ja vielä
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viime toukokuussa, vaikkei edes senaatti tuota ohje-
sääntöä enää vahvistanut, omalla vastuullaan määräsi
sen noudatettavaksi — häntä ei kukaan vaadi viras-
taan eroamaan, päinvastoin häntä lienee »juhlittu». *)

Helsingin nyk. pormestari on myöskin »laiton», mutta

hänenkään erottamisestaan eivät perustuslailliset ole
tehneet mitään vaatimusta — selitettiin vain että hän
on kysynyt erotetulta pormestarilta tahtooko tämä jäl-
leen virkansa, toinen ei ole tahtonut ja sillä hyvä.
Ainoastaan Hels. Postenilla on ollut otsaa vaatia että
sellaiset temput eivät kelpaa, vaan jättäköön hra v.
Haartman selvän eronhakemuksen ja virka pantakoon
laillisesti avoimeksi. Hän on sen nyt tehnytkin.

Eräs Bobrikoffin kätyrien »tilille» asettaminen
on erikseen kiinnittänyt huomiotani. Kaikki pääkau-
pungin perustuslailliset lehdet julkaisivat marrask. 19
p:nä erään Helsingin poliisikamarin raportin, josta oli
selvenevinään että ne olivat senaattori v. Boehm ja pro-
kuraattori Johnson vainaja, jotka keväällä 1902 kutsui-
vat kasakat kansan kimppuun. Ruotsalaiset lehdet jul-
kasivat tuon raportin vain vähänhuomattavana uutisena,
lisäämättä omasta puolestaan mitään, mutta Hels. Sano-
mat tekivät siitä erikoisen artikkelin kysyen mahti-
pontisesti: »tarvitaanko vielä lisätodistuksia?» Ei voi-
nut olla ihmettelemättä kuinka Helsingin pahankuulun,
tuiki rappeutuneen poliisikamarin raportti nyt oli noin

*) Nyt vihdoin, suometarlaisten tästä viikkokausia huo-
mautettua, näkyvät jotkut »Kansalaiset» Hels. Sanomissa kirjotta-
van, että jos niin on, niin pois! — »ei saa antaa minkään
svrjäsyvn vaikuttaa vaatimukseen.»
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täysipätöinen todistuskappale — sitäpaitsi raportti, joka
jo kokoonpanoltaan oli niin viheliäisen epätarkka tö-
herrys, että sen olisi luullut herättävän koulupojassa-
kin epäluuloja. Mutta: vieläkö tarvitaan lisätodistuk-
sia? Tähän senaattori v. Boehm antoi selityksensä,
ettei hänellä ole mitään osuutta sotaväen kutsumisessa,
päinvastoin hän kolmen kaupunginvaltuusmiehen kanssa
kävi kuvernööri Kaigorodoffin luona lausumassa siitä
paheksumisensa ja pyytämässä että sotaväki poistettai-
siin — mikä ilmotus myös vahvistettiin todeksi. Pro-
kuraattorivainajasta oli jo raportissa itsessään todistus
ettei hän voinut olla ainakaan sotaväen »kutsuja», koska
hän vasta 4 tuntia sen jälkeen, kun sotaväki jo oli lä-
hetetty, siitä telefoonissa tiedusteli, vaikkei tosin teh-
nyt mitään sotaväen poistamiseksikaan.

Luulisi hiukan hävettävän tällaiset tilintekoyri-
tykset tällaisten todistusten nojalla!

Entäs »Branderin bonjouri-juttu» ? Tuosta hra
Branderin taskusta »löydetystä» sähkösanoman konsep-
tista ovat perustuslailliset lehdet pitäneet monta iloa ja
sen avulla tuoneet päivänvaloon suometarlaisten kama-
lan »myyräntyön». Herrat näyttävät kuitenkin innois-
saan unohtaneen erään seikan, sen nimittäin, että niin
rappeutunut kuin kunniantunto meillä tätä nykyä on-
kin, tässä maassa on sentään vielä tuhansia ihmisiä
(jopa perustuslaillisia), jotka saivat noista omalupai-
sista laskujen tarkastajista ja siten saadun salaisuuden
hyväkseen käyttäjistä paljoa huonomman käsityksen
kuin kaikista Brandereista ja heidän sähkösanomahom-
mistaan yhteensä. Se seikka, ettei hra Bränder itse-
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kään ole eräässä kirjejutussa menetellyt niinkuin olisi
pitänyt, ei muuta asiaa.

En voi olla vielä kajoamatta erääseen tavallaan
pikku juttuun. Jossain perustuslaillisessa lehdessä väi-
tettiin että arkkipiispan talo oli pimeänä, kun muut
turkulaiset juhlavalaistuksin iloitsivat manifestin saami-
sesta (muuten aivan perätön väite). Sitte levitettiin
uutista että arkkipiispa teki »Pietarin matkan», viivy-

tellen uuden senaatin nimittämistä, jonka johdosta eräs
»Suomen kirkon ystävä» Hels. Sanomissa osotti kuinka
katala tuollainen teko olisi ja pyysi arkkipiispan pe-
ruuttamaan moiset uutiset. Hän sen tekikin, ilmottaen
ettei hänellä ole ollut mitään tekemistä senaattorikysy-
myksen kanssa, mutta sanoi samalla m. m. että »suu-
rena syynä siihen sisälliseen turmioon, joka nyt tuot-
taa suurimmat vaikeudet, on se panetus ja valhe, joka
laajalta rehottaa kansassamme ja josta ihmisyyden ni-
messä ja isänmaan tähden olisi loppu tehtävä».

Siihen olisi luullut jokaisen voivan yhtyä.
Mutta Hels. Sanomillakin oli painava sana asiasta sa-
nottavana. Se kuului näin: »Toimituksen mie-
lestä olisi ylläoleva vastaus voinut olla vain lyhyt: En
ole ollut. Ja sillä olisi se asia ollut selvä. Sillä on
olemassa paljo pahempaa 'turmelusta', kuin mainittu
kysymys, joka useampia sanoja kaipaisi.»

Omasta puolestani lisään vain, että arkkipiispan
vastaus oli pituudeltaan puolet siitä, mitä kysyjän
kysymys — loppu jääköön lukijan arvosteltavaksi.

Olen tässä maininnut muutamia esimerkkejä eräi-
den suursiivouksen vaatijain ja »maan rauhottajain»

Kuinka uutta Suomea rakennetaan. — 6
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mielialasta. Onneksi eivät he sitä tule suorittamaan,
vaan hallitus, joka lupauksensa mukaan on tarkoin
harkitseva toimenpiteensä tässä suhteessa — ja joka
piakkoin tulee olemaan niin tässä kuin muissa suhteissa
toimistaan eduskunnalle vastuunalainen.

Samassa yhteydessä en saata olla mainitsematta,
että kyllä näyttää toisellakin taholla epäluulo ja ilkeys
kuohuvan yli laitojensa. Niinpä kirjottaa »Uusi Aura»
m. m. seuraavaa: »Että Mechelinin senaatti pontevasti
tulee toimimaan, siitä antaa takeet pääkaupungin val-
tuuston mahtava poliisivoima ja se kuularuiskujuna,
joka uuden hallituksen mukana perjantaina saapui Pie-
tarista.» — »Mikähän tätä uutta kansanvaltaista
senaattia noin pelottaa, kun sille täytyy moisia var-
tioita hankkia! Minä ihmettelen vaan ja odotan, sillä
perästä kuuluu.»

Kyllä on erinomaiset »rauhan» edellytykset niin
puolella kuin toisella! —■ Muissa lehdissä en ole kui-
tenkaan tämmöisiä törkeyksiä nähnyt.



(Jutta tulevaisuutta kohti!
Se kuva, minkä edellä olemme saaneet nyky-

hetken Suomen kansasta, on kaikkea muuta kuin ila-
huttava. Minä en ole niitä, joiden mielestä maailma
pitäisi olla joku auringonpaisteinen kesälehto, missä
ihmiset istuisivat kädet ristissä ja hymyilisivät toisilleen.
Ymmärrän, että kun on puolueita, niin on eri suuntia
ja pyyteitäkin, on - taistelua ja vaahdonpirskeitäkin.
Mutta me emme taistele niinkuin eri aatesuuntien ri-
tarit, vaan niinkuin rähisevät maantietappelijat, jotka
puskuvat vanhaa ja uutta vihaa toisiaan vastaan, mitkä
ylimielisinä mahtaillen, mitkä voimattomina sähisten,
käyttäen kaikkia mahdollisia jalkajuonia ja iskien sil-
mittömästi sillä, mikä käteen sattuu, vaikka maantien-
loalla toisiamme tahrien — me entisten maantietappe-
lijain hyvinarvoisat jälkeläiset!

Nuo kuusi viimeista vuotta näyttävät todellakin
meihin iskeneen entisten lisäksi niin syviä uusia haa-
voja, että tarvitaan varmaan 60 vuotta ennenkun ne
täydelleen umpeutuvat. Ja me olemme raaistuneet.
Kovin korkealla ei sivistyskantamme eikä säädyllisyy-
temme oie koskaankaan ollut, mutta se on näinä vii-
meisinä vuosina laskeutunut entisestäänkin niin monta

porrasta, että saattaa hyvällä syyllä kysyä ilkiämmekö
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nykyhetkenä vaatia itsellemme sijaa sivistyskansojen
joukossa. Keskuudessamme vallitsee niin silmitön
veljesviha, pikkumainen itsekkyys, parjaamishalu sekä
aseman kireyden ja vastuunalaisuuden tajuamattomuus,
että täytyy todella asettaa kysymyksen alaiseksi onko
Suomen kansa kasvanut nykyiseen asemaansa?

Vastaus voi tuskin olla muuta kuin kieltävä. On
tosin paljon ohimenevääkin, hetken vaahtoa, joka nyt
näyttää pahemmalta kuin se itse asiassa onkaan. Mutta
sittekin. Meillä vallitsee sellainen käsitteiden häm-
mennys ja halu niitä yhä enemmän hämmentää, että
se panee väkisinkin arvelemaan. Niinkuin tämä kansa
ei tahtoisikaan saada rehellistä selvyyttä vastaisesta tu-

levaisuudensuunnastaan, vaan leikkiä jonkunlaista nyrk-
kivaraista sokkosillaoloa. Yhdet sanovat: nyt on, niin-
kuin on kaikkina näinä vuosina ollut, kysymys kansan
oikeustajunnasta, siitä eikä mistään muusta, koetet-
takoon sitä sotkea millä tekosyillä tahansa. Toiset
väittävät: kysymys on lopultakin suomalaisuudesta
ja ruotsalaisuudesta, yritettäköön sitä koristella
»perustuslaillisuudella» tai millä muulla tahansa. Kol-
mannet: nyt iskevät vastakkain poroporvarillinen
harvainvalta ja sosialistinen kansanvaltaisuus,
muut asiat ovat pikkuseikkoja. Selvä johtopäätös on:
ne ovat kaikki esillä, kaikki nykyisen kansallisen ole-
muksemme pohjavirtoja, sillä on suorastaan järjetöntä
uskotellakkaan, että joku suuri puolue pohjautuisi pelk-
kään valheeseen ja tekosyyhyn. Ja mikäli näitä tosi-
asioita koetetaan kieltää ja kiertää, sikäli yhä ylläpide-
tään riitaa ja eripuraisuutta, hämmennetään kansamme
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oikeata tulevaisuudentajuntaa ja pannaan alttiiksi sen
kalleimpia etuja.

Koetan ensinnä kajota muutamalla sanalla oike-
ustajuntaamme koskevaan puoleen. Se on näinä vuo-
sina ollut pääkysymys, ja sen tuoksinassa on nähty
yhtä ja toista, jonka luulisi avartaneen kansan silmiä
vuosisadoiksi. Perustuskuilistemme epäämättömäksi
ansioksi lukeutuu, oltakoon yksityisseikoista mitä mieltä
tahansa, että he ovat näinä vuosina pitäneet horjuvaa
oikeustajuntaamme pystyssä. Selvää luulisi ainakin jo
nyt olevan koko kansalle, ettei sellaiselle politiikalle,
jota suomalainen puolue näinä vuosina noudatti, mi-
kään kansa voi rakentaa tulevaisuuttaan, jos todella
mieli säilyä kansana kansojen joukossa. Ei niin, ettei
sovittelukannallakin olisi merkitystä ja etteikö toisella-
kin taholla, kaikista prameiluista huolimatta, tultaisi
tätäkin seikkaa huomioon ottamaan, kunhan oma jalka
joutuu pöydän alle. Mutta kaikella täytyy olla rajansa,
ja kansalla täytyy olla selvä tajunta siitä, mihin saakka
sen sopii taipua, millä asteella se katkaisee kansallisen
selkärankansa. Tuollainen ponneton, venyvä myönty-
mispolitiikka on turmiollinen etenkin kansan syville
riveille ja tuleville sukupolville. Herrat johtajat voivat
politikoida ja kääntää kelkkansa minä päivänä tahansa,
mutta kansa ei politikoi. Se on sitä kuin se on, ja
luisuu sinne minne luisutetaan, ja kun se on kyllin
syvälle luisunut, ei sitä myöskään politiikalla nos-
teta. Jää ainaiseksi mustaksi pilkuksi näiden vuosien
historiaamme, että olimme asevelvollisuustaistelussamme
niin selkärangattomia kuin lopulta olimme. Se olisi
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ollut meidän suuri iskumme, ja sen olisi täytynyt
lopulta viedä voittoon. Ja siinä oli itu yleisinhimillis-
täkin aatetta: vastalause nykyaikaista sotalaitosta vas-
taan — se ainoa kerta kun olisimmekin voineet kan-
nattaa tulevaisuuden-ihmiskunnan aatteellista lippua,
sillä vain sitä tietä kerta rauha maailmaan tulee, sitä
eikä mitään muuta. Mutta suuri osa meistä hyvien-
päivien ihmisistä peräytyi ja teki voitavansa muiden
peräyttämiseksi, uskaltamatta uhrata mitään aatteen

eteen. Ja kansa, joka ei tahdo mitään uhrata, se ei
ole oikeutettu mitään toivomaan ja odottamaankaan —

se ajelehtii aina armoilla.
Mutta, niinkuin ylläsanottu onkin sisin vakau-

mukseni, en voi kuitenkaan yhtyä niihin, jotka tahto-
vat kohottaa toiset kunnian kukkuloille, toiset häpeä-
paaluun naulita, ja välille vetää ylipääsemättömän juo-
van. Kansa on käsitettävä kokonaisena. Ne lukui-
set siirtymiset vastustuspuolueesta myöntymispuoluee-
seen ja päinvastoin, joita on näinä vuosina nähty jo-
kaisen puolueen keskuudessa, todistavat parhaiten ettei
kansa ole kulkenut ennenpolettuja latuja, vaan ensi
kertaa elämässään kamppaillut suurpolitiikan oudoissa
pyörteissä ja etsinyt itselleen varmaa tulevaisuuden-
ohjetta tällaisten tapausten varalta. Se on nyt sen
saanut, mutta se olisi myöskin koko kansan rehelli-
sesti tunnustettava ja ainaiseksi omaksuttava, sillä meillä
ei totisesti ole varaa kahdesti näin kallista opetusta
lunastaa. Ei ole mielestäni häpeäksi niille, jotka ovat

tavallaan tapanneet, tunnustaa että toisten käsitys on
lopultakin ollut oikeampi, eikä ole toisilla syytä itse
ylpeillä »pelastajina» ja toisia halveksia, sillä tuskinpa
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toisten kärsimykset ovat olleet pienemmät kuin hei-
dänkään. Joka tapauksessa kaikki on lopullisesti koi-
tunut yhteiseksi hyödyksi, koko kansan vastaiseksi
elämänohjeeksi — kukin on senvuoksi veripisaroita
hikoillut.

Tällaiseen käsityskantaan on mielestäni sitä suu-
rempi syy, koskei vastustustahollakaan kaikki ole ollut
puhdasta kultaa. On helppo olla perustuslaillinen, kun
sitä ei tarvitse olla muulla kuin — suullaan. Tästä
ei saa kukaan loukkautua, joka on todella jotakin teh-
nyt, uskaltanut ja uhrannut näinä vuosina; mutta to-

tuus on sanottava, silla sen salaaminen on rikos kan-
samme tulevaisuutta kohtaan. Perustuslaillisuus on
eräille ollut jonkunlaista »muotia», suuperustuslailli-
suiitta, jonka takana on itse asiassa piileillyt vähin-
täin yhtä suurta raukkamaisuutta kuin niillä, joita he
ovat »raukoiksi» ja »isänmaanpettureiksi» leimanneet.
Se siitä. Kansa ei voi olla sen miehuullisempi eikä
innokkaampi kuin se todella on — olen vain tahtonut
sanoa, että älköön lyötäkö tuollaisesta perustuslaillisuu-
desta kovin suuria kultakolikolta eikä toisia kovin olan
yli katseltako.

Toiseksi on perustuslaillisella taholla sattunut

pitkin aikaa yhtä ja toista, mikä kyllä on kulkenut
»oikeustajunnan ilmausten» nimellä, mutta jotka itse
asiassa eivät ole olleet muuta kuin säädyttömyyttä tai
raakuutta ja huonoja merkkejä siivoudenkäsitteiden höl-
tymisestä. Minä en suinkaan ihaile suometarlaisten
patriarkallisen auktoriteettiuden oireita, kaikkein vähim-
män pidin kouluylihallituksen viimekeväistä menette-
lyä Kajaanin seminaarijutussa hyvinharkituma. Mutta
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katsellessa esim. sitä tapaa, millä samaan seminaariin
palanneet oppilaat ovat viime päivinä esiintyneet »lail-
lisuuden» etuvartijoina (tarkotan etenkin kirjotusta Suo-
mettaren 282 numerossa jayleistä koululakkokehotusta)
sekä useita muitakin ilmiöitä, ei voi vapautua siitä
ajatuksesta, että perustuslaillisillakin ehkä olisi syytä
hiljaiseen taktiikkansa tarkasteluun — Suomen tulevai-
suuden nimessä.

Kaiken kaikkineen : olisi syytä heittää toistemme
häpäiseminen ja mustaaminen, niinhyvin täällä kotona
kuin Venäjällä ja Euroopassakin — kai vamme
siten vain oman kunniamme ja vastaisen kansallisen
olemassaolomme hautaa. Olisi ehkä syytä, niin puo-
lella kuin toisella, puhua tätä nykyä enemmän unoh-
tamisen evankeliumista kuin voittaneista ja kaa-
tuneista, koska tuo kaikki kuitenkin lankeaa — omaan
itseemme.

Siirryn sitte suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden
asiaa koskevaan kysymykseen. On turhaa väittää ettei
tätä kysymystä muka enää olisi olemassakaan ja pitää
sille hautajaispuheita, niinkuin eräillä nuorsuomalaisilla
tahoilla tehdään. Se on, ja se tulee olemaan — mei-
dän aikamme ja vielä lastemmekin ajan, sillä se ei ole
vain kielikysymys, vaan kansallisuus- ja kulttuuri-
kysymys, josta koko kansamme vastainen merkitys
riippuu. Ja se on ollut näidenkin vuosien oikeustais-
telussa suurempi tekijä kuin monet tahtovat myöntää,
jopa vienyt oikeustaisteluammekin suuressa määrässä
harhamille. En voi ikänä hyväksyä että suometariaiset
tekivät suomalaisuuden asiasta punaisen taisteluviirin,
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jonka avulla kokosivat joukkoja poliittisen ohjel-
mansa ympärille, väittäen haikailematta kaikkia muita
»ruotsinmielisiksi». Se oli pääasian pimittämistä ja
sivupoluille johtamista. Mutta minun täytyy tässä yh-
teydessä uudistaa, mitä jo aikaisemmin olen sanonut,
että jos nuorsuomalaisella taholla olisi ollut selvä kanta
suomalaisuuden asiassa, niin eivät suometarlaisetkaan
olisi koskaan näin pitkälle joutuneet ■— eikä myöskään
ruotsalaisissa herätetty toiveita ja pyyteitä, jotka kui-
tenkin ovat turhia.

On omituista nähdä miltä kannalta eräillä nuor-
suomalaisilla tahoilla tämän maan tulevaisuus käsitetään.
»Suomalaisuus kulkee varmasti voittoonsa» — perus-
tuslaillisuuden lipun alla. Viime kesänä Hels. Sa-
nomissa selitettiin että tuskinpa mitään erikoista nuor-
suomalaisten kokousta tarvitaan, koska ruotsalaisetkin
alkavat olla jo niin kansanvaltaisia, että tässä oikeas-
taan ollaan yhtä maata — paitsi tietysti suometariaiset,
»joiden historian pimeän luvun viimeisiä lehtiä parail-
laan kirjotetaan». Samaiselta taholta läksi ehdotus n. s.
»perustuslaillisten klubien» perustamiseksi. En tahdo
sanoa mitään Helsinkiin perustetusta sellaisesta — sillä
voi toistaiseksi olla jonkunlaista merkitystäkin. Mutta
kun niitä perustetaan supisuomalaisiin maalaiskuntiin-
kin, joissa on pari ruotsalaista virkamiestä ja pari kolme
samanmielistä kartanonomistajaa, niin täytyy todellakin
ihmetellä että tällaisetko ne ovat ensimäisiä ja tär-
keimpiä kansallispoliittisia yhdistyksiä meidän suoma-
laisille talonpojillemme? Loiskasveja! täytyy minun
sanoa, sillä perustuslaillisen yhteistyön vuoksi ei sellai-
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sia yhdistyksiä maaseudulla tarvita. *) Ja vähän täytyy
ihmetellä sitäkin, kuinka eräitä perustuslaillisia lehtiä
kannatetaan ruotsalaistenkin rahoilla ja kuinka haluk-
kaita ruotsalaiset ovat sellaisiin lehtiyrityksiin. Mitä
varten, millä seurauksella? Kun sen lisäksi lukuisilla
suomalaisista vanhemmista lähteneillä ja suomalaisen
koulun käyneillä nuorsuomalaisilla on ruotsi perlickie-
lenä (eräissä tapauksissa lasten »äidinkielenäkin») ja
sadat suomalaiset lapset käyvät ruotsalaisissa oppikou-
luissa, niin täytyy kysyä millaista tulevaisuuden Suomea
tällaisen ajatussuunnan edustajat kuvittelevat? Jonkun-
laista lipilarikansaako, jonka kielellä jakansallistunteella
on vähät väliä ja joka on hirmuisen suomenmielinen
ja vie suomalaisuudenasian voittoon — ruotsiksi!

En tahdo sanoa että läheskään kaikki nuorsuo-
malaiset olisivat tällä kannalla. Enkä tahdo väittää että
kaikki suometarlaisetkaan olisivat tässä suhteessa mitään
malleja. Ei, syntiä suomalaisuuden henkeä vastaan
tehdään heidänkin keskuudessaan — tämän maan suo-
malainen kansa on nyt kerta kaikkiaan tässä asiassa
vielä niin selkärangatonta, että sitä saa suorastaan hä-
vetä. Se on ylipäätään selkärangatonta — mitkä poliit-
tisessa, mitkä kansallisessa kysymyksessä. Kun olemme
vihdoin päässeet edes niin pitkälle, ettei kieltämme
enää suorastaan sorreta, niin osa meistä on jo täysin
tyytyväinen, vaikka suomalainen kansallishenki yhä le-
pää paksun leväperäisyyden sammalen alla. Ja sanot-
takoon suometarlaisista mitä muuta pahaa tahansa,

*) Tulkoon samalla ohimennen sanotuksi, ettei »perus-
tuslaillisuus» ja »suometarlaisuus» ole mitään tämän kansan vas-
taisia puoluejakoja — ci tekemälläkään.
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erästä valheen syntiä älköön kuitenkaan tehtäkö — väi-
tettäkö että suomalaisuus olisi heillä vaan poliittista
suukopua. Kyllä sen takana on hiukan muutakin:
työtä, uhrausta ja todelliseen päämäärään pyrkimystä.

Kunnia, kelle kunnia tulee! Meidän ruotsalai-
sillamme on vastakestetyssä vapaustaistelussa ollut huo-
mattava sija niinhyvin työhön kuin uhrauksiin (eikä
suinkaan vähimmän aineellisiin uhrauksiin) nähden.
Missä määrin sellainen kanta on kansanluonteen mu-
kaisesti ollut heille helpompaa kuin suomalaisille ja
missä määrin siinä on ollut muutakin psykoloogista
pohjaa, se ei kuulu tähän — joka tapauksessa heillä
on viime vuosien vastarinnassa ollut kaikkea tunnus-

tusta ansaitseva osa. Merkille pantava on myöskin
nuorruotsalaisten vapaamielinen kanta kansanvaltaisuu-
teen ja suuressa määrässä suomalaisuuteenkin nähden.
Se on todella kunnioitettavaa ja se on ennen kaikkea
Suomen tulevaisuudelle onneksi, sillä se on se tie, jota
ruotsalaistemme tulisi astua, jotta tämä kansa kerran
voisi sulautua yhdeksi. Mutta on sillä taholla nähty
muutakin — vanhaa rutiruotsalaisuutta, joka ei ole
mitään oppinut eikä mitään unohtanut. On turhaa
väittää että ne silmittömät suomalaisten koulujen vas-
tustuspuuhat, joita näinäkin vuosina on nähty, olisivat
muuta kuin entisen sokean viikinkintivon vaahtoa. On
tiuhaa uskotella että se kiukku ja katkeruus, mitä on
osotettu suomettarelaisia ja heidän johtomiehiään koh-
taan, olisi pelkkää pyhän perustuslaillisuuden intoilua
— seikka, joka ei ole ollut vaikuttamatta siihen haja-
naisuuteen, mikä on oikeustaistelussamme ollut huo-
mattavissa. On niinikään nirhaa kieltää etteikö ruot-
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salaisuuden siivet olisi kohonneet äskeisen asemanmuu-
toksen johdosta ja sillä taholla haaveiltu haaveita, jotka
eivät ole maan nykyisen eikä vastaisen aseman mu-
kaisia. Ken on nähnyt miten hermostuneita yksityi-
sissä ruotsalaisissa piireissä oltiin Mechelinin listan, »vår
egen senat»in (meidän oman senaattimme) läpimenosta
ja kuinka suuresti sillä taholla on iloittu siitä, että
»perustuslaillisuuden» takana — suometarlaisia vastaan
— on »valistunut Suomen suomalainen kansa» sekä
kuullut yhtä ja toista siihen liittyvää, hän ei ole voi-
nut olla huomaamatta, että vielä sillä taholla elätetään
entisiä unelmia.

Unelmat unelmina, ne eivät koskaan toteudu,
enkä luule että nykyinen hallitus enemmän tahtoo kuin
uskaltaa ruveta niille korvaansa kallistamaan. Mutta
ne ovat olemassa ja tulevat ankarasti jarruttamaan niin-
hyvin kansanvaltaisuutta kuin suomalaisuutta — niin
mitättömäksi »nurkkakunnaksi» kuin eräät nuorsuoma-
laiset lehdet yrittävätkin niitä selittämään. Tekisi mieli
tietää mitä meidän vanhoilliset ruotsalaisemme oikein
ajattelevat omasta ja tämän kansan tulevaisuudesta.
Kun täältä lähetetään Suomen ruotsalaista kirjallisuutta
Ruotsiin myytäväksi, niin sitä ei osteta — pysykää
kotonanne! Kun meidän ruotsalaiset maanpakolai-
semme menevät Pohjanlahden tuolle puolen, niin heitä
katsellaan kaikkea muuta kuin suopein silmin ja koko
menettelyllä vapaustaistelumme aikana huomautetaan:
pysykää kotonanne, älkää sotkeko meitä ikävyyksiinnel
Mutta täällä kotona — täällä ollaan »ruotsalaisia», tah-
tomatta sulautua sen kansallisuuden kanssa, johonka
ollaan liitetyt, vielä senkään jäikeen kun nähtiin mitä
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onnettomuutta tämä erimielisyys vapaustaistelullemme
tuotti. Jotkut kaukonäköisimmät ovat omalla tavallaan
selvillä ruotsalaisen heimon vastaisesta tulevaisuudesta-
kin tässä maassa. Niinpä laulaa maamme nykyään
etevin ruotsinkielinen runoilija Bertel Gripenberg äsken
ilmestyneessä »Gallergrinden» teoksessaan:

Vi veta det nog — ej vi,
men finska finnar skörda vår tungas lön,
framtida räddning, dvrköpt, vunnen
endast i strid, men aldrig med trälisk bön.

Vi söka ej tack, ej lön.
För minnets ära endast, för bragdens glans
kämpas germanens hårda, långa
kamp för en framtid, som icke skall blifva hans.*)

Miksei yhtä hyvin hänen, kuin Suomen suoma-
laistenkin? Kaikki riippuu siitä, mille kannalle itse
tahtoo asettua. Minulla on tästä asiasta oma ajatuk-
seni, jota en tahdo kenellekään tyrkyttää, vaan jonka
luulen olevani oikeutettu julki lausumaan. On mie-
lestäni suomalaisella taholla pidetty tyhjää hälinää Poh-
jois-Ruotsin suomalaisten ruotsalaistuttamisesta. Pakol-
lista ruotsalaistuttamista ei tietysti voi hyväksyä, sillä
se sotii kaikkia ihmisyyden lakeja vastaan. Mutta me

*) Me tiedämme kyllä — emme me, vaan Suomen suo-
malaiset korjaavat meidän kuormamme palkan, vastaisen, kalliisti
ostetun pelastuksen, vain taistellen eikä koskaan orjan rukouksin
voitetun. — Me emme pyydä kiitosta tai palkkaa. Vain muiston
kunnian, vain tekojen loiston vuoksi taistelee germaani ankaraa,
pitkällistä taisteluaan tulevaisuuden hyväksi, joka ei ole oleva
hänen.
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olisimme voineet antaa heille sen neuvon, että he itse
vapaaehtoisesti olisivat omaksuneet sen kansan kie-
len, jonka keskuudessa elävät ja johon kuuluvat. Nyt
he eivät kuulu kokonaisesti mihinkään, vaan ovat jon-
kunlaisia »rajalaisia», jotka eivät ole liittyneet elimelli-
sesti mihinkään kansallisuuteen eivätkä niinollen myös-
kään ihmiskunnan yhteisen kulttuurityön osallisuuteen,
vaan elävät omaa kituvaa, kaksinaista elämäänsä.

Sama on mielestäni meidän maamme ruotsalais-
tenkin laita, vaikka sivistyskannassa onkin melkoinen
ero. He eivät kuulu Pohjanlahden toiselle puolelle,
eivätkä tahdo kuulua kokonaisesti tännekään, vaan tais-
tella jonkun eteen, josta he eivät ole itsekkään selvillä.
Puhutaan »kunnialla kuolemisesta» — eikö olisi paljoa
arvokkaampaa puhua »kunnialla elämisestä»? Jos mei-
dän ruotsalaisemme käsittäisivät asemansa suurelta tu-

levaisuuden kannalta, kansan eikä vain heimon kan-
nalta, niin he hylkäisivät hyödyttömän taistelunsa ja
päättäisivät sulautua suomalaisten veljiensä kanssa eheäksi
tulevaisuuden Suomen kansaksi. He tekisivät
tämän sukupolven ajan valistustyötä ruotsinkielellä,
missa se on välttämätöntä, mutta samalla julistaisivat
että tässä maassa jokaisen täytyy oppia suomea, sillä
tämän maan tulevaisuus on: suomalainen kansa sekä
mieleltään että — kieleltäänkin. He siten tekisivät va-
paaehtoisen uhrauksen tämän kansan kokonaisuu-
den hyväksi, kulttiuiriyhtymisen, jonka tuloksena meillä
ehkä vielä olisi sana sanottavana ihmiskunnan vastai-
sissa kulttiuiripyrinnöissä. Ruotsinkieli ei silti tästä
maasta koskaan häviäisi, se vain muuttuisi yhteiseksi
sivistysvälineeksi, sensijaan että se nyt on riitakapula.



9 5

Meillä ei, tarkemmin ajatellen, olisi todellakaan näissä
pohjan pakkasissa varaa kustantaa itsellemme sellaista
ylellisyyttä, sellaista henkisten ja aineellisten voimien
tuhlausta, kuin esim. kaksikielinen kirjallisuus ynnä
monet muut harrastukset. Eikä meillä olisi politiikan
jäävuorien keskellä varaa elättää kaksimielisyyden kaksi-
kielistä kyytä, josta voi kerran koitua yhteinen tuhomme,
mutta ei missään tapauksessa hyötyä, ei itsellemme —

eikä ihmiskunnalle, mikä kuitenkin on kaikkien
kansojen ja heimojen lopullisen merkityksen mitta.

Tämä on minun ajatukseni — elämisen eikä
hyödyttömään aseiden kaislanaan kaatumisen ajatus. Ja
vakaumukseni on, että ennen ei tässä maassa veljes-
riita ja sisäinen heikkous lopu, ennenkun tämä pää-
määrä on saavutettu — kulukoon siihen kuinka monen
miespolven ikä tahansa.

Mitä sitte tulee nykyään päiväjärjestyksessä ole-
vaan sosiaaliskansanvaltaiseen kysymykseen, niin esiy-
tyy se meillä nykyisissä eduskuntamuutos-puitteissaan
miltei yllätyksenä. Työväenliike on maassamme vielä
tuiki nuori, eikä minkään vanhan yhteiskunnan histo-
riassa voi havaita yhtä nopeata ja perinpohjaista so-
siaaliskansanvaltaisille peruskiville siirtymistä kuin meillä
nyt on tekeillä. Siksi ei olekkaan niin kovin ihmetel-
tävää, jos mielet ovat jossain määrin kuohuksissa, jos
vanhan ja uuden suunnan edustajat varustautuvat, toi-
set rynnistääkseen, toiset puolustaakseen. Vanhoillisten
ruotsinmielistemme tunnettu ylpeys ja »joukkojen» hal-
veksiminen ei tietenkään voi sietää, että heitä »pako-
tettaisiin» liian kansanvaltaisiksi asiassa, jossa heillä on
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rakkaita luokka- y. m. etuja kysymyksessä. Ja »pako-
tusta» se kuitenkin tulee olemaan. Monia on myös-
kin alkanut pelottaa työväenlehtiemme ja -puhujaimme
toisinaan huikeat huudot. Myönnettävä onkin, että
sillä taholla esiintyy kyllä nykyään silmäänpistävää
epätasaisuutta, pessimistisyyttä ja räikeyttä ja että suur-
lakon aikuinen osuus on heille mennyt päähän samaan
tapaan kuin eräille perustuslaillisillekin. Mutta tämä
kaikki on ymmärrettävissä. Työväenliike on meillä
siksi nuori, joukot vielä siksi hajanaisia ja alhaisella
kehityskannalla, että jos mieli tällaisella ratkaisevalla
hetkellä käyttää painoa ylimys- ja luokkahenkeä vas-
taan, niin onpa melkein pakko (heidän kannaltaan asiaa
katsellen) käyttää kieltä, jota muuten ei pidäkkään sii-
voimpana. Turhaa on intoilla kahden kamarin puo-
lesta, sillä yksi kamari on tänä hetkenä kuitenkin kan-
san tahto, vaikkapa äkkipikaakin, tavallaan »huuto-
äänestyksellä» syntynyt — eikähän kukaan ole yrittänyt
todistamaankaan, että se olisi kaksikamarijärjestelmää
huonompi. Turhaa on myöskin pelätä »työväen
terrorismia» vastaisessa eduskunnassa, vaikka se muo-
dostettaisiin kuinka kansanvaltaiseksi, sillä työväen edus-
tajia ei tule missään tapauksessa olemaan niin paljo,
ettei heille olisi aina tarpeeksi vastapainoa. Sitäpaitsi
työväki tyyntyy ja kehittyy, päästessään toisten hol-
houksesta itse maan yleisten asiain osallisuuteen —

paljo nykyistä räikeyttä hijoutuu silloin pois. Muiste-
len h:ra Eetu Salinin kerran sanoneen »kiittävänsä
Jumalaa, ettei häntä ole valittu valtiopäiville, silla por-
varillisten parissa hän varmaan pilautuisi itsekin porva-
rilliseksi». Nyt he joka tapauksessa joutuvat porvarit-



97

listen pariin, ja minä luulen että he todellakin hiukan
»pilautuvat», s. o. ottaessaan itse lainlaadintaan osaa,
piankin huomaavat ettei yhteiskunta ole mikään tuo-
hinen, jonka voi tuossa tuokiossa tekaista sellaiseksi
kuin haluaa, niinkuin agitatsionipuheissa on uskoteltu.

Seisomme tänä hetkenä uuden ajanjakson kyn-
nyksellä Suomen kansan elämässä. Paljo riippuu ta-
pahtumista ja asianhaaroista, jotka eivät ole meidän
vallassamme; mutta mitä tapahtuneekin, lopullisesti kui-
tenkin tulevaisuutemme riippuu etupäässä omasta itses-
tämme. On surullista, että vaikka meillä oli kuuden
vuoden vertatihkuva kokemus takanamme, emme ym-
märtäneet suurlakon päättyessä tehdä sitä, mitä meidän
olisi välttämättä pitänyt: unohtaa mitä suinkin
unohtaa voi, koettaa voittaa oma itsemme ja ojentaa
toisillemme veljen kättä korjataksemme entisiä ereh-
dyksiämme ja pyrkiäksemme tästedes mahdollisimman
yksimielisinä eteenpäin. Silloin olisi ollut oikea hetki —
sen jälkeen on paljon pilattu, paljon revitty. On mer-
killistä ettemme ole kertaakaan tulleet ajatelleeksi, että
me olemme tämän hetken käyttämisestä vastuunalaisia
myöskin tulevien sukupolvien edessä, jotka
voivat kerran hautaristeihimme piirtää: »Tässä le-
päävät ne, jotka erimielisyydellään ja itsek-
kyydellään turmelivat Suomen kansan tule-
vaisuuden — kirottu olkoon heidän muis-
tonsa!»

Kuinka uutta Suomea rakennetaan. ■— 7
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Paljo on pilattu, paljo veljesvihan viimaa kyl-

vetty satoihintuhansiin sydämiin näinä viikkoina.
Mutta kaikki ei ole vielä menetetty, paljo voimme
vielä nytkin tehdä seisoaksemme mahdollisimman hor-
jumattomina niissä uusissa tuiskuissa, jotka voivat
minä hetkenä tahansa päällemme syöksähtää, ja las-
keaksemme sisäisen kehityksemme uudet peruskivet
niin, että niillä voi seisoa tyyneenä ja tyytyväisenä sekä
nykyinen että tuleva sukupolvi. Mutta siihen tarvitaan
todellista halua ja vakavaa tahtoa, kukis-
taaksemme itsekkäät pyyteemme ja ajatellaksemme
vain kokonaisuutta — ennen kaikkea tulevaisuutta ja
sen vaatimuksia nykyhetken eläjille.

Tähän nähden olisi mielestäni ensi kädessä vält-
tämätöntä :

Ettei nykyinen hallitus, eikä varsinkaan sen ta-

kana oleva puolue, esiintyisi liian mahtavana, vaan
koettaisi kaikessa välttää vastapuolueen loukkaamista
ja haavottamista.

Että vastapuolue osaltaan tukehuttaisi mielipa-
hansa, asettuisi luottavalle kannalle nykyiseen hallituk-
seen nähden ja tukisi sitä vilpittömästi kaikissa niissä
pyrkimyksissä, jotka tarkottavat koko maan parasta.

Että sanomalehdistö vihdoinkin oivaltaisi, että
jokainen sana olisi tätä nykyä omantunnon vaa'alla
punnittava; luopuisi nykyisestä puolueellisesta, vääris-
televästä ja kiihottavasta puhetavastaan, joka valuu
myrkkynä kansan riveihin, hävittäen kaikki yhteistyön
edellytykset.
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Että ennen kaikkea jokainen yksityinen koettaisi
kasvattaa itseään tyyneeseen, toisia ymmärtävään ajat-
telutapaan, unohtaisi persoonalliset katkeruudet, uskoisi
vastapuolueesta parempaa kuin omat puoluelehdet huu-
tavat — ja ellei sanomalehdistö korjaisi tapojaan, koko
sanomalehtiä lukeva yleisö julistaisi ensi vuoden alusta
tilauslakon kautta Suomen niemen.

Että kohta kokoontuvat säädyt (ja niiden takana
vaikuttavat puoluepyrkimykset) muistaisivat, etteivät he
oikeastaan olisi oikeutetut laatimaan eduskuntamuo-
toa niille sadoilletuhansille, joiden käytettäväksi se
tästedes tulee; mutta kun se joka tapauksessa nyt on
heidän osalleen langennut, niin he myös ovat ehdot-
tomasti velvolliset laskemaan sellaiset perusteet,
jotka ovat täydellisessä sopusoinnussa noiden satojen-
tuhansien kansan ta h don kanssa.

Että työväenluokka, joka on päättänyt asettua
pitämään silmällä ettei tätä perusajatusta loukattaisi,
harkitsisi tarkoin menettelynsä eikä ryhtyisi mihinkään
tekoon, joka saattaisi aseman vaaranalaiseksi ja riistäisi
heiltä sen myötätuntoisuuden, mitä tuhannet tätä ny-
kyä heitä kohtaan tuntevat — myös muistaisi etteivät
hekään ole koko kansa.

Etteivät muut, vanhoilliset ja luokkavaltaiset tai
muuten ylimieliset ainekset asettuisi lyhytnäköisen, kii-
hottavan uhmailun kannalle työväkeä ja sen mielenil-
maisuja kohtaan ja siten vaikeuttaisi järjestyneen työ-
väen pyrkimystä esiintyä rauhallisina kantansa ilmai-
sijoina, sillä heillä on muutenkin vaikeuksia pitääkseen
huimimmat joukostaan hyvässä järjestyksessä, niinkuin
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suurlakon ajoilta kyllä tiedetään. Tämä on asia, joka
on otettava tarkoin varteen.

Siis rehellisyyttä, mielenmalttia ja to-

dellista yhteistyön halua ennen kaikkea! Mei-
dän täytyy rakentaa, eikä hajottaa! Valtiopäivien
aika on rauhallisen taistelun aika. Mutta otelkaamme
niinkuin »miehet», saattamatta vaaranalaiseksi sitä.
mikä meille kaikille kuitenkin on yhteistä — isän-
maata ja sen tulevaisuutta, jota ilman emme
ole muuta kuin toisiamme repeleviä ja mui-
den jalkoihin tallautuvia metsäläisiä.
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