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/xLuutamia vuosia sitte ilmaantui Saksassa kuuluisan opypineen Fr.
von Hellwald'in suuri maatieteellinen teos: Die Evde tind ihre
Volker» Tämä ansiollinen teos on käännetty jo miifei kaikille Europan
etevimmille kielille. Kun siitä nyt tässä ensimäinen osa suomeksi il-
maantuu, olemme jättäneet pois kaikki pitkät maatieteelliset kertomuk-
set, jotka ainoastaan vähempää lukijakuntaa voisivat viehättää. Mutta
sitä suuremmalla huolella olemme tähän suomalaiseen käännökseen koet-
taneet koota kaikki kohdat, joissa puhutaan kansoista ja valtakunnista,
kansain luonteista ja omituisuuksista, tarvoista, elinkeinoista, sivistyslai-
toksista, teollisuudesta, valtiollisista oloista j. n. e. Kirja olisi paisu-
nut liian suureksi ja sen hinta tullut liian kalliiksi, jos tähän käännök-
seen olisimme ottaneet myöskin nuo ykstoikkoiset maatieteelliset kuvael-
mat. Niiden poisjättämisen olemme siis luulleet olevan lukijalle pikem-
min hyödyksi kuin vahingoksi. Kirjan nimeä on meidän sentähden
myöskin vähän täytynyt muuttaa, että se paremmin vastaisi sisältöänsä.

Olemme alottaneet käännöksemme Europasta, joka maanosa meitä
likimmästi koskee. Suomenmaan suhteen on meidän täytynyt tehdä useita
alkuteoksesta poikkeevia, mutta muihin luotettaviin auktoriteeteihin no-
jautuvia lisäyksiä ja muutoksia,.

Suomentaja.
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fr

Gibraltari.

Yleinen katsahdus Europaan.

Tämä pohjoispuolella Afrikaa oleva lohko vanhaa mailmaa on
„meidän" maanosamme, jossa sivistyksen korkeimmille kukkuloille
kohonneet kansat asuvat ja josta tieto ja valo sätehikön tavalla on
levinnyt yli koko maan, jota me ahtaammassa merkityksessä myös-
kin sanomme mailmaksi. Europa on samaten kuin Afrika vaan
länteen päin pistäyvä saarento Aasiasta, joka on vanhan eli itäisen
mantereen pää-osa. Mutta sillä aikaa kuin ainoastaan kaita maan-
kaistale yhdistää Afrikan vanhaan mantereesen, on Europa Aasian
kanssa yhteydessä hyvin avaralta, jonka tähden ei voida nähdä mi-
tään tarkkaa rajoitusta näiden molempain maanosain välillä. Tosin
kyllä Urali-vuorten melkein suorasti pohjasta etelään kulkevaa har-
jannetta pidetään tavallisesti Europan jaAasian rajana, mutta näiden
vuorten rakennus on sitä laatua, että tuskin voi selvästi eroittaa
niiden harjannetta eikä silmä havaitse ympäröivässä luonnossa eikä
ihmisissäkään mitään suurta eroitusta Urali-vuorten läntisten ja itäis-
ten vierteitten välillä. Venäjän kuvernementtein valtiollisten rajain
suhteen ei myöskään ole luotu tähän vuoreen mitään huomiota,
vaan ulottuvat ne useasti yli Uralin Aasian puolelle.

Mutta kuinka kauvaksi itään päin Europan rajat vedettäneen-
kin, aina on se oleva alaltaan pienimpiä maanosia, jonka ainoastaan
Australian manner siinä suhteessa voittaa. Mutta toiselta puolen
taas ei voi mikään maanosa kilpailla Europan kanssa maanlaadun
monenkaltaisuudessa eikä rantain somuudessa. Mitä edelliseen koh-
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taan tulee, voi siitä sanoa että meidän maanosallamme on oivallinen
geografillinen asema, joka melkein kokonansa on pohjoisessa lauh-
keassa ilman-alassa, ja sen tuotteet ovat erinomaisen monenkaltaisia ;
jälkimäinen sitä vastaan on synnyttänyt useampia sivistyskeskuksia,
jotka Europan runsaan monijäsenisyyden turvissa omituisella taval-
laan voivat edistyä yksinäisyydessään. Sillä eihän minkään muun
maanosan rannikot ole niin runsaassa määrässä jakauneet saarentoi-
hin ja niemekkeisin kuin Europan; ainoastaan sen itäinen osa on
avarampana lakeutena, jonka yli Venäläiset ovat levittäneet slavi-
laisen valtansa, kun sitä vastaan muut kansakunnat saavat tyytyä
muun Europan hoikkaan ruumiisen. Runsaimmassa määrässä tava-
taan mannermaata vielä niinkutsutussa Keski-Europassa, jonka pää-
osa on saksankielisten heimokuntain hallussa; Europan eteläiset ja
läntiset osat ovat silmiinpistävällä tavalla lohkotut ja ne ovatkin
sen vuoksi jo alusta ruveten olleet soveliaat kehittämään ja säilyttä-
mään viljelystä ja sivistystä. Ja todella onkin Europan eteläisillä
saarennoilla, niinkuin Pyrenein eli Iberian, Italian ja Illyrian eli
turkkilais-kreikkalaisella saarennolla, paljoa suurempi arvo kuin noilla
pohjoisilla, Tanskan ja Skandinavian saarennoilla, jotka vasta myö-
hempään ovat tulleet sivistyksestä ja viljelyksestä osallisiksi. Onpa
vielä Kriminkin eteläisellä saarennolla Mustassa meressä nimensä
historiassa, kun sitä vastaan Kolan ja Kanin'in suuria saarentoja
Venäjänmaan pohjoisilla perillä mainitaan ainoastaan maantieteelli-
sissä oppikirjoissa. Mutta nuo viimeksimainitut eivät pistäykään
niin selvästi näkyviin eivätkä ole niin omituisella tavalla itsennäi-
siksi muodostuneet, kuin Etelä-Europan kolme suurinta saarentoa;
ja juuri tämän kautta tekeekin Europan eteläinen rannikko merkilli-
sen vastakohdan pohjoisen Afrikan rantamaiden jäykälle ykstoikkoi-
suudelle. Molempain välillä aaltoilee Gibraltarin salmen kautta At-
lantin valtamereen yhdistyvä sininen Välimeri, jota sanan oikeassa
merkityksessä voimme sanoa sivistysmereksi eli sillaksi, joka yhdis-
tää etelät ja pohjat, idät ja lännet toinen toisiinsa. Millään muulla
merellä ei ole näihin asti ihmishistoriassa ollut niin loistavaa ja mer-
killistä sijaa, kuin tällä. Sen aalloissa viruu sitä paitsi koko joukko
kaunääta saaria, pieniä ja suuria, joko yksitellen, tahi, niinkuin useim-
min on laita, parvittaan. Niin tapaamme, jos lännestä itään päin
kuljemme ja ainoastaan tärkeimmät mainitsemme, Balearein saaris-
ton, nuo molemmat suuret, ainoastaan kapean Bonifacion salmen
kautta toisistansa eroitetut Corsican ja Sardinian saaret, Italian länti-
sellä rannikolla Toskanan ja Neapolin saaret, ja etelämpänä taas nuo
tulivuorista tunnetut Liparit ja Sicilian, joka ennen muinaan oli
Italian jyväaittana; vielä etelämpänä tapaamme Maltan saariston.
Tuo syvälle pohjaan päin maan sydämeen tunkeuva matala Väli-
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meren poukama, jota Adrian mereksi sanotaan, on idänpuolelta suu-
reksi osaksi reunustettu saarilla, niinkuin Jonian ja Dalmatian saa-
rilla, joita jälkimäisiä voi pitää mereen vaipuneiden maiden jättönä.
Sama on laita myöskin niinkutsutussa Aigeian meressä Europan ja
Vähä-Aasian välillä olevan saariryhmän, jostaKykladit Kandian suu-
ren saaren kanssa luetaan edelliseen, Sporadit sitä vastaan jälkimäi-
seen maanosaan. Välimeren itäisellä laidalla viruu ihan yksinänsä
vastapäätä Syrian rannikkoa Kypros. Dardanellein salmi yhdistää
Aigeian meren Marmara-mereen. ja tämä taas on Bosporon kautta
yhteydessä tuon kokonaan saarettoman Mustan meren kanssa. Tässä
lähenee Europa ja Aasia toinen toistansa niin likelle, että Vähä-
Aasian puolella vastapäätä KonstantinopoHa olevaa Skutarin kau-
punkia (turk.: Yskydar) miltfei pidetään 'ensiksimainitun kaupungin
esikaupunkina. Mustan meren syvästä altaasta päästään vielä etem-
mäksi, sillä eräs Krimistä ulkoneva niemeke ja Tamanian saarento
muodostavat Kertscl/in salmen, jonka kautta tullaan Asovin mata-
laan mereen.

Köyhempi saarista on sitä vastaan Europaan kuuluva osa At-
lantin valtamerta. Pyrenein neliön läntinen ja pohjoinen rannikko
juosta longottaa alastomana ilman mitäkään saarikoristuksetta. Frans-
kanmaan läntinen rannikko yhtyy Espanjan pohjoiseen rannikkoon
milfei suorakulmaisesti ja muodostavat niin molemmat tuon myrs-
kyisen Biscayan lahden. Täälläkään emme näe muuta kuin joita-
kuita harvoja vähäpätöisiä saaria, kunnes vihdoin meidän maan-
osamme poikkee ätäänpäin ja me nyt tulemme Hiha-kanavaan eli
Canal de la MancheJhen, jonka pohjoisella puolella viruvat nuo mer-
killiset Britannian saaret. Näitä sopii kuitenkin pitää oikeastaan
Europan mannermaahan kuuluvina osina, sillä geologiselta kannalta
katsoen ei ole siitä pitkiä aikoja, kun ne vielä olivat sen kanssa
välittömässä yhteydessä. Ne viruvat varsin matalassa meressä, joka
peittää merenalaisen kauvaksi itään päin ulottuvan tasangon; osaksi
syvempi pohjauurros eroittaa sen kuitenkin Skandinaviasta. Tältä
tasangolta nousevat näkyviin Britannian saaret ja niiden vähemmät
kumppanit, niinkuin Kanava-saaret ja Wight etelässä. Irlannin meren
saaret (Englannin ja Irlannin välissä), Skotlantiin kuuluvat Hebridit
ja Orkney-s&axet. Samalta tasangolta kohoavat myös Shetland'in saa-
ret ja idässä Tanskan eli Juutin saarento, joka ennen muinoin on
ollut Iso-Britannäan kanssa yhteydessä. Jos Pohjanmeri, niinkuin Iso-
Britannian ja Skandinavian välillä aaltoilevaa osaa Atlantin valta-
merestä tavallisesti nimitetään, yhfäkkiä voitaisiin kuivata, niin olisi
sen pohja hietaulapan näköinen, jossa loivaan nousevia ja laskevia,
tavallisten hietasärkkäin kokoisia kunnaita tulisi näkyviin. (Peschel.)
Vasta jää-aikakauden mentyä, tulvasi valtameri yli tämän alueen
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ja synnytti sillä tavoin Pohjan meren ja irroitti Hiha-kanavan puh-
kaisemalla Englannin iäksi päiväksi Europan manteresta. Vielä
historiallisina aikoina on Pohjanmeri uutterasti pitkittänyt siellä
yhä alenemisessa olevan Europan rannikon muodostamista, sillä
vasta tammikuun 12 p. 1277 puhkesi Dollari Frieslandissa ja 13:s
vuosisata on nähnyt hollantilaisen Zuyderseen syntyvän, jonka vii-
meksimainitun nuo toimeliaat Alankomaalaiset aikovat nyt uudes-
taan kuivata ja valloittaa sillä tavoin takaisin isänmaallensa kah-
dennentoista maakunnan. Pohjanmeri, jota Tanskalaiset puolestansa
sanovat Länsimereksi, toimittaa tavallansa saman tehtävän pohjassa
kuin Atlantin valtameri Etelä-Europassa, sillä sekin on samalla ta-
valla yhteydessä erään itäisen, varsinaisen, vaikka vähempi-arvoisen
väli- eli maameren kanssa. Skager-rack ja Kattegat, jotka eroittavat
pohjaan päin pistäyvän Juutin niemen etelää kohden kallistuvasta
Skandinavian saarennosta, ummistuvat tosin Tanskan saariryhmään,
mutta molempain Beltien ja Juutin rauman väylät vievät kuitenkin
tästä tuohon avaraan mutta matalaan, vähäsuolaiseen ja sentähden
talvella helposti jäätyvään Itämereen. Useat mainittavat saaret, joi-
den joukossa Riigen Saksan rannikolla, tanskalainen Bornholm, ruot-
salaiset Olanakin ja Gotland' in. saaret, venäläiset Saarenmaa (Ösel)
ja Hiidenmaa (Dagö) ,

sitten tuo myöskin Venäjän valtakuntaan
luettava Ahvenanmaan (Alandln) saaristo tekevät Itämeren verratta-
vasti saarista rikkaaksi mereksi. Tämä meri muodostaa itään päin
kaksi melkoista lahtea, nimittäin Riika-lahden ja Suomen lahden,
jonka jälkimäisen äärimmässä perukassa loistelee Pietari, Nevan
uhkea kaupunki, sillä aikaa kuin Itämeren pohjoista haaraa toisella
puolella .Ahvenanmaan saaristoa sanotaan Pohjan lahdeksi. Täällä
Europan pohjoisilla perillä tapaamme noita omituisia vuomamuo-
dostuksia niinhyvin Itämeren kuin Atlantin valtameren puolella.
Skandinaväan ätäisellä puolella, s. o. niillä Ruotsin rannikoilla, joita
Itämeri ja Pohjan lahti viruttavat, piilivät vuomat tosiaan tuon ulko-
nevan maan takana, mutta uurrokset vastapäätä olevan Suomen-
maan harmaakivisissä kallioissa ovat kyllin selvät, ja voimme hy-
vällä syyllä kutsua niitä vuomiksi, koska ne täyttävät kaikki ehdot,
mitä semmoisiin muodostuksiin vaaditaan, vaikka Peschel, vertailevan
maatieteen varsinainen isä, ei niitä mainitse. Kaikkein selvimmästi
tulevat nämä muodostukset kuitenkin näkyviin Norjan läntisellä ran-
nikolla, jota seuraa lukematon joukko saaria ja luotoja, joiden jou-
kosta mainitsemme Lofoddit. Vaikka maantieteellisessä katsannossa
kokonaan erillään, luetaan kuitenkin Europaan nuo yksinään valta-
merestä kohoavat Färsaaret ja tuo tykkönään vulkaninen Island, van-
hain germanisten satujen, kielen ja tapain piilopaikka. Näiden saar-
ten pohjoisiin kärknn sattuu pohjan napapiiri, joka myöskin leikkaa
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Skandinavian ja Venäjän pohjoiset perät. Pohjan nokkaa (Nordkap),
Europan pohjoisinta kärkeä ja näitä meidän maanosamme napa-
piirin-alaisia rantoja huuhtoelee pohjoinen Jäämeri, joka lähettää
mahtavan poukaman, niinkutsutun Vienan eli Valkean meren etelää
kohden ja viruttelee useampia kooltaan hyvinkin suuria saaria.
Koska tärkeimmät niistä, etupäässä Spetsbergein ryhmä, on pidettä-
vänä ennenmuinaisen napapiirin-alaisen manteren pirstaleina jakoska
ei niillä Europan kanssa, johon ne tavallisesti luetaan, ole juuri
mitään yhteyttä, niin jätämme ne täksi erää sillensä.

Mitä taas maanosamme pystysuoraiseen jakoon tulee, niin vai-
hettelevat sen suhteen runsaassa määrin ylängöt ja alangot, vuoret
ja lakeukset ja on siinä nähtävänä kaikki väliasteet toisesta maan-
laadusta toiseen, kuitenkin sillä tavalla, että suurin osa Europaa,
melkein kaksikolmannesta, on alankoa, ja ainoastaan yksikolmannes
ylänköä. Alankoa tavataan enimmästi maanosamme itäisellä puo-
likkaalla, jossa muutenkin maa on avarin. Lännessä ja pohjassa
meren rajoittamana, ulottuu se aina Aasiaan asti, jossa läntisen Si-
pirian ja pohjoisen Keski-Aasian arot siihen yhtyvät. Urali-vuoret
tuskin katkaisevat sitä millään mainittavalla tavalla. Pohjois-Saksa
ja kaikki maa Karpatien itäisellä puolella aina aliseen Tonavaan asti
kuuluu tähän alankoon. Vieläpä Karpatien läntiselläkin puolella
leviää tuo siunattu Unkarin alanko aina Alppien itäisille vierteille
asti. Europan läntinen osa ja kaikki saarennot, paitsi Juutinmaa,
ja etevimmät saaretkin ovat enimmästi vuorisia, ja manteren kes-
kusta kohoaa mahtavaksi vallitukseksi Alpi-vuorien kautta, joihin
nuo pitkin pituuttansa halki Italian longottavat Apenninit yhtyvät.
Niin mahtavilta ja suurilta kuin Alpit aimollisine jäätiköineen
meistä näyttänevätkin, kun ihastunein silmin katselemme alhaalta
yli pilvien kohouvia Schweitsin jättiläisvuoria, ei maantieteen tutkija
kuitenkaan saa unhottaa, että nämä vaan esittelevät pienoiskuvaa
niistä vuorenselänteistä, joita muissa maanosissa tavataan. Sillä
Europa, joka alaltaankin on noita muita maanosia pienempi, tarjoo
ainoastaan vähennetyssä mitassa meille mailman ihanuuksia. Meillä
ei ole liian korkeita kukkuloita, ei suuren suuria virtoja, ei jättiläis-
kasveja eikä jättiläis-eläimiä, eikä myöskään ilmanalan ylellisyyksiä:
liikaa lämpöä ja liikaa kylmyyttä. Mutta toiselta puolen ei Euro-
passa myöskään havaita mitään riutumista, niinkuin esim. tuossa
vanhanaikuisessa Australiassa hyvin silmiinpistävällä tavalla sitä näh-
dään niinhyvin elimellisessä kuin elottomassa luonnossa. Europassa
on kaikki sopusoinnussa, ja tässä kaikkein luonnon tuotetten ja voi-
main tasasuhtaisuudessa on selitys siihen salaisuuteen, miksikä juuri
meidän maanosassa yksinään ihmisen henki on kohonnut korkeam-
malleen. Se ei meihin koske, että esimerkiksi Ylä-Aasiassa Tibetin
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tasanko ja tuo „mailman katto", Pamirin ylänkö, melkein nousevat
yhtä korkealle kuin Montblancin kukkula, jota me Alppien jääruh-
tinasten joukostakunnioitamme kuninkaana, ja että Etelä-Amerikassa
Andesvuorten ylängöillä ihmisiä asuu kaupungeissa melkein yhtä
korkealla, kuin missä meillä jo kova, vihreältä vivahtava vuorijää
jähmistyttää kaiken elimellisen elämän. Jo semmoisenaankin kuin
ne ovat, muodostavat Alpit mahtavan harjanteen, jota lännen, poh-
jan ja idän puolelta ympäröi seppele matalampia vuoria, nimittäin
Franskan ja Saksan keskiselänteet ynnä Karpatit. Itsennäisinä (eril-
lään muista) kohoavat etelässä Pyrenein saarennon selänteet, itse
Pyrenein vuoret, Balkanin eli Hemus'en vuoristo Illyrian kolmikul-
maisella niemellä, ja viimeiseksi Kaukasus, jota voidaan pitää Euro-
pan kaakkoisena rajana. Erillään ovat samaten Englannin, Skot-
lannin, Skandinavian ja Uralin vuoret.

Europan vuorenselänteet ovat monilukuisten virtain lähteinä,
jotka siunaavat meidän maanosaa runsaalla vedellä. Pituuden ja
vedenpaljouden suhteen eivät Europan virrat kuitenkaan likimain-
kaan voi vetää vertoja Amerikan, Afrikan ja Aasian suurille joille,
ja meidän tulee pitää mielessämme, että moni rannikkojoki Ameri-
kassa voittaa valtavan Rein-virra,n. Mutta sitä vastaan voivat Euro-
pan virrat monimutkaisella juoksullansa kastella suhteellisesti paljon
suurempia maanaloja; sillä jokaisessa Europan virrassa eli joessa on
havaittavana melkoisia mutkia ja polväa, ja semmoista suoraviivaista
juoksua, kuin esim. Huds on-virralla Amerikassa on, meillä tuskin
tavataan. Luonnonmukaisesti suurenevat myöskin Europan virrat
mitä kauemmaksi lännestä Itään päin tullaan, s. t. s. Europan itäi-
sellä puolella Ön paljon suurempia vedenjuoksuja kuin läntisellä, ja
Europan suurin joki, Wolga, onkin samassa sen itäisin, siis Aasiaa
lähinnä. Mitä etemmäksi itään päin tullaan, sitä enemmän muuttuu
nimittäin Europa Aasian kaltaiseksi, sitä selvemmin havaitaan, että
meidän maanosa vaan on ajatuksissa irroitettu lohko Aasiasta ja
että se todenteolla on välittömässä yhteydessä jälkimäisen kanssa.
Mutta ei ainoastaan luonto muutu itään päin kulkeissamme yhä enem-
män Aasian kaltaiseksi, vaan myöskin ihmiset. Jos me europalai-
suuden arvelemme merkitsevän samaa kuin sivistys, viljelys, niin
asuvat lännessä kaikkein sivistyneimmät kansat europalaisten jou-
kosta. Heidän kielensä, kirjallisuutensa, hengellinen vireytensä ja
historiansa kohottavat Englantilaiset, Franskalaiset ja Espanialaiset
vuorotellen muiden kansakuntain johtajiksi ja takaavat heille pysy-
väisen kunniasijan. Heidän rinnallensa astuvat Italialaiset ja Saksa-
laiset heimolaisineen, joihin vanhempain sivistyskansaan jakso lop-
puu. Täältä sitte nähdään sivistyksen vähitellen etenevän itää koh-
den, muodostellen slavilaisia heimokuntia nuoremmiksi sivistyskan-
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soiksi, jotka puolestansa taas kuljettavat saamiansa sivistyksen sie-
meniä etemmäksi itäänpäin. Europan äärimmäisellä rajalla, siellä
missä Aasia ja Europa sulavat toinen toiseensa, asuu vielä vieras-
verisiä ihmisiä alhaisella sivistyksen asteella.

Kaikki Europan sivistyskansat, paitsi muutamia harvoja siellä
täällä tavattavia kansanosuuksia, ovat yhdistetyt toistensa kanssa
syntyperänsä, kielensä ja tapaansa kautta ja kuuluvat siihen ihmis-
rotuun, jota sanotaan arjalaiseksi eli indogermanilaiseksi. Aasiassa
ovat Persialaiset ja Hindualaiset, tavallisesti Itä-arjalaisiksi nimite-
tyt, saman lahon jäseniä, jonka alkukotia ei vielä täydelHsesti tun-
neta. Länsi-Europaan on Länsi-arjalainen vasta jotenkin myöhään
muuttanut, ja voimme . otaksua tuon omitiiisen Pyrenein vuorikansan,
Baskein, olevan Europan alkuasujainten jäännöksiä. Mistä Arjalaiset
Europaan tulivat, ei vielä ole selville saatu. Erään jotenkinyleisen
luulon mukaan olisi heidän alkukotinsa etsittävä Ylä-Aasiasta, mutta
toinen nykyisempi, todennäköisiin syihin perustuva mielipide on sen
kuitenkin löytävänänsä itse Itä-Europan alangolta. Oli miten oli-
kaan, ensimäisestä arjalaisesta kansan tulvasta, joka valui yli Länsi-
Europan, noista muinoin avaralle levinneistä Keltiläisistä on enää
vaan harvoja jäännöksiä jälillä. Enimmät Europan nykyisistä kan-
soista kuuluvat johonkin noista kolmesta Länsi-arjalaisten suuresta
ala-osastosta, nimittäin joko Romanilaisiin, Germanilaisiin tahi Slavi-
laisiin. Thrakilais-illyrialairfen osasto Arjalaisia on vielä Kreikka-
laisissa jaAlbanilaisissa säilynyt. Kaikki nykyiset Europalaiset ovat
sekakansoja, s. t. s. he ovat yhdistäneet itseensä alkuasujaimet ja
suuremmassa tai vähemmässä määrässä tehneet ne kaltaisiksensa.
Missä tämä yhteensulatus on tasaisimmin onnistunut, niinkuin Ro-
manilaisissa kansoissa, siellä pääsi myöskin sivistys ensiksi kukois-
tukseen. Tätä historiallista kehkiämistä vastaa myöskin se maan-
tieteellinen järjestys, missä Romanilaiset, Grermanilaiset ja Slavilaiset
seuraavat toinen toisiansa lännestä itään. Nykyinen slavilainenkan-
sasto työskentelee vielä osaksi vierasten sekoitusten sulattamistoi-
messa, jonka romanilaisuus jo aikoja sitte on päättänyt ja jonka
Grermanilaisetkin, vaikk'ei yhtä täydellisesti, ovat lopettaneet. Euro-
pan kaikki epä-arjalaiset heimokunnat elelevät sivistyksen alhaisim-
milla asteilla ja tavallisesti sitä alempana, mitä puhtaampana heidän
verensä on pysynyt, s. o. mitä vähemmän he ovat sekaantuneet arja-
laisten naapureinsa kanssa. Paitsi noita ylhäällä mainituita Baskeja
ansaitsevat ainoastaan suomalais-ugrHaiset kansat huomiota. Näiden
joukosta elävät Lappalaiset Skandinavian ja Venäjänmaan pohjoisilla
perillä napapiirin-alaisena kansana vielä melkein raa'assa luonnon-
tilassa; sama on laita ugrilaissukuisten Samojedi-na>rwien, jotkakulek-
sivat Venäjänmaan äärimmäisillä jäisillä navanpuolisilla aloilla. Nuo



8 EUROPA.

muinoin lukuisat suomalaiset kansaparvet keskellä arjalaissukuisia
Venäläisiä ovat sitä vastaan suurimmaksi osaksi sulaneet Slavi-
laisten kanssa yhteen ja ovat senvuoksi naapureinsa sivistystyössä
osallisina. Heidän lähimpinä sukulaisinansa Europassa ovat aasia-
laiset Magyarit eli Unkarilaiset ja Turkkilaiset, joistaviimeksimainitut
ovat pysyneet alkuperäisessä raakuudessaan, kun sitä vastaan edelli-
set, useain sekoitusten kautta arjalaisella verellä jalostuneina, pää-
asiallisesti enää vaan kielensä kautta osoittavat sukulaisuutta Suo-
malaisten ja Turkkilais-tatarilaisten kanssa. Semiläistä kansain haa-
raa edustavat nuo kaikkialla Europassa Arjalaisten joukossa hajal-
laan elelevät lukuisat Juutalaiset.

Samoin kuin syntyperänsä puolesta ovat Europalaiset myöskin
yhteisen uskontonsa kautta toisiinsa liitetyt. Kristinoppi on run-
saasti vuodattanut siunaustansa kaikille ja ottanut syliinsä myöskin
ne vierasheimoiset kansat, jotka Arjalaisten kanssa ovat käyneet
likeiseen yhteyteen. Tuo alkuansa semiläinen kristin-oppi on Arja-
laisten erityisenä uskontona, ja kukin noista kolmesta lahkokunnasta
onkin muodostanut kristin-oppinsa omituisella tavallaan. Romani-
laiset katolisen, Grermanilaiset protestantisen ja Slavilaiset itämaa-
laisen kirkon, jota viimeksimainittua myöskin Kreikkalaiset tunnus-
tavat. Mutta koska kansakuntain rajat eivät ole mitään aatteitten
rajoja niin on näiden vaiheilla mitä moninaisimpia välityksiä ole-
massa; löytyy nimittäin kyllä protestantisia Romanilaisia ja katolisia
Grermanilaisia ja Slavilaisia. Useat erilaiset lahkokunnat, jotka Grer-
manilaisten ja Slavilaisten seassa ilmestyvät, voimme tässä jättää
siksensä, kosk' eivät ne tuntuvasti voi muuttaa Europan yleistä
uskonnollista muotoa. Paitsi Kristin-uskoa tapaamme Europassa
väelä Islamin oppia Turkkilaisilla ja Buddhan oppia muutamilla
Kaakkois-Venäjään siirtyneillä Kalmukeilla. Juutalaiset ovat enim-
mästi pysyneet vanhalle Jehovah-uskonnolleen uskollisina.



I. Franskan tasavalta.

Maanlaadun luonnollinen rikkaus ynnä se suuri varallisuus,
joka tasaisemmin kuin missäkään muualla ulottuu kaikkiin kansan-
luokkiin, sekä asukasten hengellinen vireellisyys antaa Franskan
tasavallalle vastustamattakin ensimäisen sijan Europan valtakuntain
seassa. Alueen avaruus, joka on noin 529,000 neliökilometeriä *),
ja asukasten vahva lukumäärä, noin 36 miljonaa (1872 tarkoin
36,102,921), eivät niin suuressa määrässä tee Franskanmaata suur-
vallaksi, kuin se hengellinen toimeliaisuus ja se ihmeteltävä vaiku-
tuksen halu, jotka jo vuosisatoja ovat olleet tämän kansan omaisuuk-
sina ja jotka usein aikojen kuluessa ovat tehneet sen loistavaksi esi-
kuvaksi naapureilleen. Sentähden ei kansanluonteen tunteminen
vaadi missäkään niin tarkkaa tutkimista kuin Franskassa, jos nurjia,
erehdyttäviä arvosteluja tahdomme välttää.

Ylimalkaan on Franskalainen herkkätunteinen ihminen, eli on
hänellä kumminkin semmoinen luonto, joka enimmästi vedähtää niin-
kutsutulle sangvinilliselle luonnonlaadulle. Mutta tavallisesti teke-
vät luonnonlaatujen eli temperamenttein kuvaajat sen törkeän vir-
heen, että laativat herkkäluontoiselle, jonka jo semmoisenaan teke-
vät pilkkakuvaksi, kaikenlaisia moitittavia, epävakaisia y. m. omai-
suuksia, ja menettelevät tällä sopimattomalla, nurinperäisellä ja epä-
tieteellisellä tavalla, kun arvelevat koko Franskalaisten suuren kan-
san olevan semmoisen, jommoiseksi heidän törkeä mielikuvituksensa
kuvasi herkkäluontoisen ihmisen. Olla herkkäluontoinen ei toki
vielä ole sama, kuin olla pintapuolinen, kevytmielinen, epäsiveä,
lapsellinen, huikentelevainen. Ken ottaa vaivaksensa seurata Franska-
laisten korkean hengellisen elämän pääjuonta työväen alemmista luo-
kista ruveten herrassäätyjen korkeimmille kukkuloille, ken tunkee
syvälle Franskan väkäiseen kirjallisuuteen, tullaksensa tuntemaan
sitä siveellistä vakaa pohjaa, jolle sen tieteellinen ja yhteiskunnalli-
nen elämä on perustettu, hän on vaan säälivästi myhäilevä tuolle
huhulle Franskalaisten pintapuolisuudesta, kevytmielisyydestä j. n. e.
(Frankreich und die Franzosen, C. Hillebrand). Huolimatta siitä

■*) Kilometer! ei ole täyteen virstaa pitkä.
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että Franskalaista verrataan lapseen, ovat ukot kuitenkin ennusta-
neet niin paljon hyvää tästä lapsesta, että sitä vähintäinsäkin pitäisi
kutsua hyvin käytännölliseksi lapseksi. Ilman sitä ei tämä vertaus
ole ensinkään sopiva, sillä Franskalaiset eivät ole ainoastaan, niin-
kuin tietty on, keskiajasta alkaen, vaan erittäinkin renaissänce-aika-
kaudesta ruveten käyneet sivistyksessä muiden Europan kansakun-
tain edellä, siis olleet naapurikansainsa opettajia, vaan kuuluvat he
kansatieteellisestäkin meidän maanosamme vanhimpiin heimokuntiin,
niin että heille siis todellakin tulee ukkojen virka ja muut kansat
saavat lasten tehtävää toimittaa.

Koska kansan luonteen arvostelemiseen tarvitaan Hkempää tut-
kimusta niiden erityisten osien suhteen, joista nykyinen Franskan
kansa on syntynyt, niin huomautamme ensi aluksi siihen, että erin-
omattaän gallialaisia, se on keltiläisiä heimokuntia asui maassa siihen
aikaan, kun Caesarin legionit alottivat ensimäisiä romanisuuttamisen
yrityksiä siellä. Yksityisissä paikoissa, erittäinkin luoteenpuolisissa
maakunnissa, on tämä alkuväestö vielä jotenkin eheänä pysynyt;
muissa osissa on se enemmässä tai vähemmässä määrässä joutunut
romanisuuden valtaan. Eipä puutu siltä germanilaistakaan sekoitusta
erittäinkään itäisissä piirikunnissa, ja Proudhon sanoo epäilemättä,
että nykyinen Franskan valtakunta on koottu vähintäinsäkin 20 eri
kansakunnasta, joiden luonne Franskan kansassa, varsinkin talon-
pojissa, on vielä selvästi havaittava. Niin löytyy siellä Flamäneja,
Saksalaisia, Allobrogeja, Ligureja, Corseja, Baskeja, Normanneja eli
Skandinavilaisia, jotka yhteensä tekevät 9—-10 miljonaa asukasta,
s. o. neljänneksen koko maan väestöstä. Muut enemmän maan kes-
kuksessa olevat maakunnat eriävät yhtä paljon toinen toisistansa,
erittäinkin tuon jakautumisen kautta kahteen murteesen: langue dJoc
ja langue d'o'il.u

Ne omituisuudet, jotka osoittavat kunkin maakunnan asukasten
luonnetta, ovat niin vakaat ja muuttumattomat, että ne ovat tulleet
sananparsiksi. Flamänit ovat vitkallisia ja hidasluontoisia, mutta
samassa myös uutteria jarikkaita. Picardilainen on rehellinen, suora
ja ujostelematon, franc Picard, mutta hieman tyly. Normannit ovat
uutteria mutta riitaisia; he eivät anna, jos vaan sen karttaa voivat,
myöntävää eikä kieltävää vastausta. Bretagnelaiset ovat rehellisiä?
uskollisia, mutta uppiniskaisia. Sitä vastaan syytetään Lothringi-
laista, luultavasti vaan riimin tähden (lorrain, larron *) liiallisesta
viekkaudesta, mutta hän on hyvin kykenevä ja tieteille altis mies.
Auvergnelaiset ovat säästäviä, ehkä liiaksikin, he vetävät aina yhtä
nuottaa: „ei ollut yhtään ihmistä siellä, ainoastaan Auvergnelaisia",

*) Suomeksi varas.
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sanotaan heistä leikillä. Provencalit ovat virkkuja, helposti loukat-
tavia, mutta myös helposti leppyviä. Gascognelaiset ovat nerok-
kaita, mutta kerskaavat mielellään.

Franskanmaan kansatiede on vielä hyvin hämärässä, kuitenkin
voidaan, sen mukaan mitä näihin saakka tutkittu on, varmasti sanoa,
että Franskan maassa kaksi rotua seisoo toinen toistansa vastassa.
Toinen niistä asustelee Seine-virrasta pohjaan päin, toinen etelän-
puolella Loire-virtaa, ja niiden välissä olevissa maakunnissa on seka-
nainen väestö. Tuo eteläinen rotu on verrattavasti lyhyt-kasvuinen,
sillä on mustat silmät, musta tukka ja ymmyrkäinen pää; sen hal-
lussa on kolme neljännestä «maan pinta-alasta ja sen lukumäärä nou-
see lähes 19 miljonaan henkeen. Pohjoinen rotu, joka on pitkä-var-
taloinen, heleä-silmäinen, valkea-tukkainen ja jolla on pitkulainen
pää, nousee luvultaan ainoastaan 9 miljonaan ja sen hallussa on noin
neljäs osa maata.

Jälkimäiset ovat vanhain Gallialaisten jälkeisiä, jotka, niinkuin
paroni Roget de Belloguet päättävästi on osoittanut, kaikki olivat
puhtaita Keltiläisiä, joilla oli tuon vaalean rodun suuret luonnon-
lahjat ja jotka Franskanmaassa puhuivat ainoastaan yhtä ainoata
yhteistä kieltä, samoin kuin he myös tunnustivat kaikki samaa us-
kontoa ja heillä oli sama valtiollinen ja uskonnollinen päämäärä.
Mutta nämä Keltit olivat Franskan maassa tavanneet toisen, jo
ennemmin sinne asettuneen, vanhemman kansakunnan, nimittäin Li-
gurit, jotka eivät olleet Arjalaista sukuperää ja jotka nykyään, niin-
kuin hra Leo van der Kindere on todeksi näyttänyt, tekevät enem-
mistön Franskan väestöstä. Niin ovat siis Franskalaiset, koska he
osaksi ovat alkunsa saaneet ennen-arjalaisesta juuresta, luettavat Eu-
ropan vanhimpain kansakuntain joukkoon ja ovat oikeastaan useam-
pain rotusekoitusten tuote, joista merkkejä on havaittavana heidän
silmiinpistävästi loistavissa omaisuuksissaan ynnä yhtä suurissa vir-
heissään.

Kaikista Europan kansakunnista lisääntyy Franskan kansa kaik-
kein vitkallisimmin, vieläpä on sen väkiluku nykyaikoina mennyt
vähän taaksepäinkin, ja tätä pitää moni alkavan häviön merkkinä,
vaikka se pikemmin osoittaa hyvin korkealle kohonnutta sivistystä,
jolloin kansa jo on ehtinyt jotenkin lähelle sitä rajaa, jossaväkiluku
ja maan elatusvarat ovat tasapainossa; ja tähän tilaan pyrkivät kaikki
sivistyneet kansakunnat sitä pikemmin, mitä korkeammalle nousevat
sivistyksessä. On nimittäin havaittu, että kaikissa valtakunnissa väki
kyllä lisääntyy, mutta tämä lisääntyminen itse on joka paikassa vähe-
nemisessä.

Saksanmaa ja Englanti lisääntyvät väkiluvun suhteen alati ja
lähettävät ilman sitä paljon siirtolaisia vähemmän asuttuihin maihin.
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Franskanmaasta lähtee niitä aivan vähäinen luku. Franskalaiset
ovat kaikista Europan kansoista kaikkein vähimmän taipuisat siir-
telemään. On myös koetettu laskea, että Franskan väestö vasta
334 vuoden perästä on karttuva kahdenkertaiseksi, mutta Saksan-
maan väestö sitä vastaan jo 98 vuoden ja Englannin 63 vuoden
perästä. Mutta samassa kuin väestön lukumäärä Franskan maassa
on vähenemisessä, on yksityisen keskimääräinen elinaika alati siellä
kasvamisessa, ja vnsasten terveyttä koskevani ohjesääntöjen avulla
on ihmisen keskimääräinen ikä tullut siellä hyvin pitkäksi. Ludvig
XlV:nnen aikana kuoli Parisissa 8 henkeä 28:sta, 1760 ainoastaan
yksi 30:stä, 1830 yksi 36:sta, 1847 yksi 37:stä, 1851 yksi 38:sta, 1856
yksi 39 ja tätä nykyä enää vaan yksi 41:stä asukkaasta.. Keskimää-
räisen elämän pituus on koko Franskanmaassa tämän vuosisadan
alusta näihin saakka lisääntynyt lähes kolmella vuodella. Huolimatta
lasten suuresta kuolevaisuudesta pitäisi siis kuitenkin työhön kyke-
neväin miesten luku Franskassa vetää vertoja niille muulle maalle
hyvänsä. Ainoastaan sillä tavoin voidaan se merkillinen seikka se-
littää, että vaikka Franskanmaassa melkein jokainenväenlasku osoit-
taa väkiluvun vähentymistä, maallinen, siveellinen ja hengellinen
hyvyys kuitenkin on karttumisessa. Viimeisen veroituksen laskut
(vuodelta 1872) osoittavat, että 52 % väestöstä elää pelionviljelyk-
sestä, 24% käsitöistä, 8 % kaupasta ja, ihmeellistä kyllä, 6 % eli
enemmän kuin kaksi miljonaa Franskalaista elää paljailla kasvuillaan,
joka on selvin todistus maassa vallitsevasta varallisuudesta. Sääs-
täjäin, noiden tyyskäin säästäjäin, joiden joukkoon myös työväki,
joka rahansa panee säästöpankkeihin, ja aivan pienet rahanlainaajat
ovat luettavat, niiden luku nousee yli 10 miljonan hengen eli: joka
kolmas Franskalainen on „rahamies."

Täten olemme tulleet koskemaan Franskanmaan taloudellisia
seikkoja, ja voimme niiden suhteen selvään sanoa, että Franskalaiset
kahdessa vuosikymmenessä, vuodesta 1850 vuoteen 1870, ovat tulleet
mahdottoman rikkaiksi. „Ei mikään maa, ei edes Iso-Britanniakaan,
ole nähnyt varallisuutensa kasvavan niin suuressa määrässä kuin
Franskanmaa noina kahtenakymmenenä Bonabartin vuotena. Se ei
ole .ainoastansa tällä ajalla hankkinut rahoja, enentääksensä valtio-
velkaansa 6 miljardilla, vaan se on myös ottanut hyödyllisiä raha-
lainoja, niin että se tämän ajan kuluessa on toimeen pannut melkein
koko rautatie-verkkonsa, on melkoisesti lisännyt maanteitä, paran-
tanut merisatamansa, repinyt maahan kaikki suuret kaupungit, raken-
tanut ne uudestaan ja varustanut ne juomavesilaitoksilla, on tehnyt
kauppaliikkeensä arvon monenkertaiseksi, on parantanut peltomaansa,
muuttanut avaria erämaita hedelmällisiksi, hyödyttänyt teollisuut-
tansa taitavasti tehdyillä koneilla ja saattanut eleille koko parven
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osakeyhtiö-yrityksiä ja luottamuslaitoksia. On arvosteltu niiden ra-
hani, jotka joka vuosi säästämällä Franskanmaassa kootaan, nouse-
van 500 miljonaan frankiin, ja jos tämä luku ei pidä paikkaansa,
niin on syynä siihen se, että se on liian alhainen." (Peschel).

Sittemmin ovat Franskalaiset raha-asiain suhteen saaneet sem-
moisen teon toimeen, jonka vertaista mailma ei ennemmin ollut näh-
nyt, kun he nimittäin 28 kuukauden kuluessa suorittivat tuon kaik-
kinensa 5y2 miljardiin frankiin nousevan sotavelkansa. Mutta ei
siinä vielä kylliksi, maan varallisuus on, tuon äärettömän summan
suorituksesta huolimatta, yhä ollut kasvamisessa, nnnkuin noiden
senjälkeen otettuin lainain ylöllinen alttius sitä osoittaa. Vuonna
1871 tarjottiin 3 miljardin sijasta, jotka hallitus vaati, 42 miljardia.
Vuonna 1875 pyysi Parisin kaupunki 220 miljonaa, ja lainanantajat
piirsivät enemmän kuin 40 kertaa sen summan. Viimeinen MarseiUen
kaupungin laina 89 miljonaa (1877) tuli aina 65 kertaa suuremmaksi
piirretyksi. Eräs aikalaisemme tekee vuoden 1875 lainan saamisesta
seuraavan muistutuksen: „Epäilemättäkäii on oman edun pyynnöllä
tässä ollut suuri osa. Mutta se todistaa myös samassa mikä kukis-
tumaton luottamus maalla on tulevaisuuteensa ja työnsä tyhjenty-
mättömäin apuneuvoihin. Viisi vuotta sitte kirjotin minä, että Frans-
kanmaan jokavuotinen säästö teki 1 miljardin. Tarkkain ilmoitusten
nojalla voin vakuuttaa, että se tätä nykyä nousee enempään kuin
1,200 miljonaan. Tämä lisäys tulee tietysti osaksi siitä, että kansa
on hylännyt tuon hillimättömän ylellisyyden, joka keisarivallan ai-
kana oli tunkeunut seuraelämään, ja on sodan jälkeen tottunut säästä-
väisyyteen".

Julius von Wickede antaa meille kuvauksen nykyisistä sivis-
tysoloista Franskanmaassa, jossa seuraavat lauseet, jotka koskevat
taloudellisia kohtia, ovat erittäin tärkeät ja asiaa valaisevat:
laiset ovat kaikin puolin paljon oppineet viimeisestä sodasta. Kan-
san enemmistö on tullut vakaaksi, uskaliaaksi, on hylännyt liiallisen
ylellisyyden, ja ruvennut ankaraan, järjelliseen työntekoon, ja joka
paikassa on tämän älykkään toimeliaisuuden seuraukset jo havaitta-
vana. Maan erinomainen hedelmällisyys, noiden viiden viimeisen
vuoden enimmiten hyvät tulot ja valtakunnan monet luonnolliset
apuneuvot ovat niin tykkönään hävittäneet 1870 vuoden sodan jäljet
niistäkin Franskanmaan osista, jotka sodasta enimmän kärsivät, nnn-
kuin Dijon, Orleans, Paris, Loire'n ja Seine'n maakunnat, Perche'n
ja Sedanln seudut ynnä itäiset piirikunnat, että tuskin on siitä
enää mitään jälillä nähtävänä. Ei tavata siellä juuri missäkään ter-
veitä ihmisiä kerjäläisinä, ei nähdä ryysyisiä, kurjuudessa laihtu-
neita olentoja, vaan sitä vastaan nähdään pelloilla, vuorikaivoksissa,
tehtaissa, työhuoneissa ja kauppapuoteissa vireä Hike, ja kaikkialla
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voi katselia havaita, kuinka täällä työ ja toimi menestyy. Tästä
seurauksena on, että sisäänpanot säästörahastoihin niin suuresti ovat
lisääntyneet, kauppahuonetten häviöitä tapahtuu harvoin, rikokset
omistusoikeutta vastaan ovat 1871:stä ruveten joka vuosi vähenty-
neet, vankihuoneet jakurituslaitokset vähitellen tyhjentyvät, jakapa-
koissa, ravintoloissa, teatereissa ja erittäinkin noissa niin irstaissa
laulajaisissa (konserteissa) käydään vähemmän. Franskalaiset, kuu-
lukoot mihin säätyyn hyvänsä, viettävät nykyään hiljaista kotielä-
mää. Sentähden tuntuu 010 enimmissä Franskan maakaupungeissa
tätä nykyä muukalaiselle jotenkin ikävältä ja tyhjältä. Semmoiset-
kin kaupungit, kuin Lyon, Bordeaux ja tuo niin mahtavaksi paisu-
nut MarseiUe, joka nykyään on suurin kauppakaupunkä koko Väli-
meren rannalla, ovat illalla suhteellisesti kuolleita, ja jos tämän kau-
pungin huvituslistaa verrataan esim. Hampurin samankaltaisiin ilmoi-
tuksiin, on jälkimäisellä joka ilta varmaankin kaksi sen vertaa teate-
reita, konsertteja, näytelmiä kaikenlaisia ja erittäinkin tinkelitankeli-
seuroja osoitettavana. Tämä ankara työnteko säästäväisen elämän
kanssa vaikuttaa sen, että noita suuria veroja kannetaan huokeammin,
kuin sitä olisi voinut luulla. Franskalainen maksaa erinomattainkin
välillisiä veroja tätä nykyä enemmän kuin kaksi sen vertaa, mitä sa-
maan varallisuusluokkaan kuuluvalla Saksalaisella on maksettavana,
ja hän tekee sen mielellään ilman napisematta, ja ulostekojen laimin-
lyömistä tapahtuu verrattavasti harvoin. Sentähden ovatkin verot
yhä nousemisessa. Eipä tule myöskään elämä muukalaiselle kalliim-
maksi, vaan vieläpä muutamissa kohdin helpommaksi Franskassa
kuin Saksassa. Erittäinkin kaikki teollisuuden tuotteet, samoin kuin
myös asunnot, viini ja osaksi useat elatusvaratkin ovat nykyään
Franskassa helpommat kuin enimmissä Saksan kaupungeissa. Sillä
aikaa kuin Saksan ulosvienti arveluttavalla tavalla vähenee, on Frans-
kan ulosvienti karttumisessa. Erinomattainkin Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa, Itäisillä mailla ja myöskin Skandinaviassa ja Venäjällä
ovat Franskan tavarat viimeisinä vuosina tunkeneet saksalaiset tuot-
teet yhä enemmän syrjään. Vieläpä villatavarain ja rautateosten
valmlstamäsessakin edistyvät Franskalaiset vuosi vuodelta ja anasta-
vat avaria kauppa-aloja."

Mitä teollisuuteen tulee, on Franskanmaa siinä aina seisonut
täydellisyyden puolesta hyvin korkealla kannalla, ja sen pääpesä
on Pohjois-Franska, erittäinkin franskalainen Flanderi, mutta myös-
kin Lyonin seudut. Franskan teollisuuden pääetuna on, että sen
tuotteet ovat helppoja, soreita ja sieviä niinhyvin muodon kuin vä-
rin puolesta, tehdyt hienolla aistilla ja hyvin kestäviä.

Tärkeimmät haarat Franskan teollisuuden alalla ovat : pummuli-
teollisuus, jossa ainoastaan Englanti on sitä etevämpi, jätätä teolli-
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suutta harjoitetaan enimmästi Normandie'ssa (Rouenlssa), Picardie'ssa
jaVogeseissa; pellava-teollisuus, erinomattainkinFlanderissa, Norman-
diessa, Picardiessa ja Bretagnessa ; tuo hyvin levinnyt w7Za-teollisuus,
myöskin enimmästäin maan pohjoisessa osassa; silkki-teollisuus, joka
on luettava mailman parhaisiin, ja jota harjoittavat erinomattain Lyon,
Paris, Nimes, Valence ja St. Etienne ; pitsinteko, josta Valenciennes,
Alencon, Bayeux ja Caen ovat kuuluisat; tuo hyvin suuri nahan-
valmistus, erinomattainkin lakeeratun nahan ja hansikkain. On ar-
vosteltu Franskanmaassa joka vuosi valmistettavan 2,500,000 tusinaa
hansikkaita; ja kun niiden tavallinen hinta tusinalta on 35 —40
frankia, nousee koko tämän teollisuuden arvo noin 100 miljonaan
frankiin. Kolme neljännestä näistä tuotteista menee ulkomaille, ja
niiden tekemisessä työskentelee 90,000 henkeä. Hansikkoja valmis-
tetaan myös paljon koiran ja rotan nahasta, ja erittäinkin käyvät
jälkimäisestä nahasta tehdyt pehmeytensä ja hienoutensa tähden hy-
västi kaupaksi. Myöskin Parisin satula- ja A/A«a-tavarat ovat kuu-
luisat. Hyvin tärkeä on vielä paperin-teko, joka muun muassa val-
mistaa noita mailman mainioita franskalaisia pelikortteja. Oivallisia
vajanssi- ja porsliini-kaluja toimittavat Parisin, Sevres'n^Limoges'n
ja Rouenin tehtaat. JOasm-valmistus on edistymisen korkeimmalla
kukkulalla, mitä värjättyihin lasiruutuihin, valopeileihin ja taidolla
tehtyihin jalokiviin tulee. Myöskin valmistaa Franskanmaa huone-
kaluja, saippuaa, hajuvesiä, kelloja, kulta-, hopea- ja pronssi-tava-
roita, niinkutsutuita Parisin-kaluja (kaikenlaisia ylellisyyden esineitä),
lukuisia rauta-, teräs-, vaski-, messinki-, tina- ja puukaluja, kemillisiä
ja muita tavaroita. Melkoinen on myös sokerin-teko ja nykyisimpinä
aikoina o/we«-pano, joiden ohessa valmistetaan oivallisia likörejä ja
viinipaloviinaa. Väkimehusten (essensein) valmistamisessa voittaa
Franskanmaa kaikki muut valtakunnat ja keinollisten silmäin teke-
misessä on Parisi tähän saakka ollut ilman kilpailijaa.

Samaten kuin teollisuus on myöskin Franskan kauppaliike suuri
ja tulee siinä kohden voitetuksi ainoastaan Iso-Britanialta ja Saksan-
maalta. Kauppa jaetaan kahteen erihaaraan, sisämaiseen, jota suu-
resti edistävät virrat, kanavat ja rautatiet, ja ulkomaiseen, joka jäl-
kimäinen käsittää 16 % koko Europan kaupasta. Se pula, johon
enempi kuin puoli Europaa viimeisinä aikoina kaupan suhteen on
joutunut, on Franskanmaata tuskin koskenutkaan; kuitenkin on siellä-
kin sisääntuonti enennyt ja ulosvienti vähennyt.

Eräs franskalainen valtiotalouden tuntija lausuu Franskan kau-
pan nykyisesta tilasta hyvin järkevästi ja opettavasti: „Englannin
kauppaliike on tätä nykyä hyvin pahassa pulassa, Franskan sitä
vastaan vaan korkeintansa pienessä voipumuksessa. Niinkuin Eng-
lannissa, on meilläkin sisääntuonti lisääntynyt ja ulosvienti vähen-
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nyt; mutta tämä taaksepäin-käyminen on meillä vähemmän tuntuva
kuin Kanavan toisella puolella. Mitä taas siihen tulee, että sisään-
tuonti voittaa ulosviennin, ei se seikka meitä paljon huoleta. Vas-
toin yleistä ennakkoluuloa olemme me nimittäin siitä mielestä, että
vähäinen enemmistö sisääntuonnin suhteen ulosvientiin verraten vai-
kuttaa hyvää; se todistaa, että me, kullan ja kopean kokoomisen
sijasta, tuotamme maahamme paljoa hyödyllisempiä tavaroita, niin-
kuin raaka-aineita ja koneita teollisuutemme edistämiseksi. Sisään-
tuonnin lisäys koskee pääasiallisesti elatusvaroja ja raaka-aineita.
Meillä oli vuoden 1876 alkupuolella suurempi viljan tarve kuin vuo-
den 1875 alkupuolella. Mitä raaka-aineisin tulee, käyttävät meidän
tehtailijat ja kauppamiehet nykyisiä alhaisia hintoja hyväksensä,
tehden sentähden suurempia ostoja. Tosin on valmistettuinkin tava-
rain sisääntuonti noussut, mutta ainoastaan 224 miljonasta 254:ään;
me myymme ulkomaille neljä kertaa niin paljon teoksia kuin me
sieltä ostamme. Meidän ulosviennin kaikki suuremmat kauppatava-
rat ovat jossakin määrässä, mutta kuitenkin vaan vähän, menneet
taaksepäin. Me olemme tämän vuoden kuutena ensimäisenä kuu-
kautena toimittaneet teoksia ulkomaille 968 miljonan edestä sitä
vastaan kuin vuoden 1875 edellisellä puolella niiden arvo nousi 1
miljardiin 29 miljonaan; meidän ulosvienti raaka-aineitten ja elatus-
varain suhteen nousi 715 x/2 miljonaan, edellisenä vuonna 758 miljo-
naan. Huolimatta tästä vähennyksestä olemme me kuitenkin saaneet
vähemmän kärsiä, kuin kaikki muut suuret valtakunnat. Mikä on
syynä tähän onnen suosioon, ja voidaanko toivoa sen kauvan kestä-
vän? Se vapauden tila, jota Franskanmaa nautitsee, perustuu monen-
laisiin syihin, joista toiset ovat luonnollisia, toiset, me emme tahdo
sanoa keinollisia, mutta kansallisia, Franskalaisille omituisia. Ensik-
sikin oli meillä viimeisinä vuosina hyvät vuodentulot, joka kauppa-
toiminnalle aina on suurena apuna. Me olemme myös taloudelli-
sessa suhteessa paremmassa tasapainossa kuin mikään muu maa.
Meillä ei ole se eikä se toiminto yksinomaisena elinkeinona. Pellon-
viljelys ja teollisuus jakavat meidän työvoimamme melkein kahteen
yhtä suureen osaan, ja Franskanmaa on se maa, jonkapelloista läh-
tevät kaikkein hienoimmat tuotteet. Ne teollisuuden haarat, jotka
viimeisenä aikana ovat enimmästi kärsineet, esim. rauta-teollisuus ja
laivanrakennus, ovat juuri ne, joissa emme milloinkaan ole eteviä
olleet ja jotka meillä ovat vähimmän edistyneet. Viimein on meillä
meidän työntekijäimme omituisessa aistissa ikäänkuin jonkinlainen
yksityisoikeus useihin tavaroihin, jota voi kutsua puoliksi luonnolli-
seksi, puoliksi keinokkaaksi. Nämä ovat muutamat niistä syistä,
jotka meidät ovat pulasta säästäneet; niiden lisäksi tulee vielä toisia.
FranskalaisUla kauppamiehillä ja tehtailijoilla on eräs suuri virhe,



FRANSKAN TASAVALTA. 17

joka kuitenkin vississä tapauksissa tulee heille eduksi. He ovat niin
varovia, että heitä voisi sanoa pelkureiksi; he eivät lavenna toimi-
alaansa niin suuresti, kuin he voisivat ja heidän pitäisi; mutta tämä
estää myös heitä varojansa väärinkäyttämästä ja heitä itse joutu-
masta perikatoon. Ei löydy toista maata, jokaon kauppavehkeUylle
niin hidas, kuin meidän maa, ei toista kansaa, joka yksityisiä asioi-
taan mittelee ja arvostelee niin tyynesti ja huolelHsesti, kuin Frans-
kan kansa."

Taloudellisista seikoista käännymme nyt Franskan yhteiskun-
nallisiin oloihin, joiden suhteen ulkomailla vielä yhä vaUitsee kaik-
kein suurimmat harhaluulot, joiden hävittäminen on kansatieteen
tehtävä. „Mikä Franskan hästorian jaFranskalaisten olojen levollista
tarkastelijaa kaikkein enimmästi ihmetyttää, sanoo Carl Hillebrand.
eräs taitava arvosteHja, on tuo suuri ristiriitaisuus, jonka hän niissä
tapaa. Niinkuin kansan mieliala milloin on „pilvihin saakka rie-
muitseva", milloin asti surullinen", samoin myös heidän
kohtalonsa milloin loistavana häikäsevä, milloin kurjana surkutel
tava. Kiihkoinen osanotto valtioasioihin ja suruton huolimattomuus
innostus ja laimeus, vanhoUlaan-oleminen ja uudistusten himo, jalo
alttiiksi-antamus ja itsekkäinen puoltaan-pitäminen, vapauden py-
rintö ja yksinvaltaan tyytyminen seuraavat toinen toistansa julkisessa
elämässä tuota pikaan ja melkein välittömästi. Taikausko ja uskon
puute, epäsiveellisyys ja perheen harrastus, kaunopuheisuus jaykstoik-
koisuus sattuvat hyvin liki toinen toisiansa, kohtaavat ja sietävät toi-
nen toisiansa uskonnollisessa, siveellisessä ja hengellisessä elämässä.
Ja vielä silmiinpistävämpi on vastakohta Franskalaisen yksityisen ja
julkisen luonteen välillä. Hän on kevytmielinen, tuhlaavainen ja
seuraa ainoastaan intonsa kehoituksia, kun valtiosta on kysymys,
mutta varova, säästäväinen ja aina tarkka omissa oloissaan. Tämä
ristiriitaisuus voidaan jollakin tavoin selittää, nuo molemmat ylelli-
syydet johdattavat takaisin yhteiseen alkujuureen ja osoittavat, mistä
se tulee, että Franskalainen, jolta luonto näyttää tykkönään kieltä-
neen valtiomiehen lahjat, on seuraelämässä mitä etevin ja vetää ver-
toja siveyden, tieteen ja taiteen alalla Europan kaikille muille kan-
soille. Rationalismi — järkeisyys — on franskalaisen hengen pää-
omaisuus. Vasta 18 vuosisadalla täydelliseen varttumiseen ja sel-
vimpään muotoon ehtineenä, pääsi se vallankumouksen ja keisari-
vallan aikana rajattomimpaan valtaan, ja näyttää vasta meidän aikoi-
namme ihan selvästi milloin terveellisen, milloin kuolettavan vaiku-
tuksensa julkiseen ja yksityiseen elämään."

Franskalainen perhe-elämä perustuu järjen avioon, mutta ulko-
maalaisten käsitys on tästä useinkin liian törkeä. Enimmät Frans-
kan avioliitot ovat onneUisia — onnellisempiä usein kuin meidän
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rakkaudesta syntyneet naimiskaupat. Petollisuus ja avionrikos on
keskisäädyissä aivan harvinainen tapaus. Lasten luku. ei nouse ta-
valHsesti yli kolmen, sillä järjellisyysvaatii, ettei saateta lapsia enem-
män mailmaan kuin mitä mukavasti ja hyvin voidaan elättää. Sitä
vastaan on kasvatustapa, joka enimmästi tapahtuu Collége-laitok-
sissa, yleisesti hylättävä. Niinkuin perhe-elämään, on Franskalaisten
tapoihinkin tunkeunut tuo rationalistillinen katsantotapa ja ovat ne
sen mukaan järjestyneet. Missäkään ei ole rehellisyys (probité) niin
yleinen kuin Franskassa; se on tavattava kaikkialla, kaupungissa
niinhyvin kuin maalla, joka säädyssä, miljonääristä kurjimpaan ker-
jäläiseen saakka. Järjestyksen halu on hyvin näkyviin pistävä omai-
suus Franskalaisessa, hänen huoneensa ja vaatteensa ovat aina hy-
vässä siivossa. Hänen säästäväisyydestänsä olemme jo puhuneet.
Me lisäämme vielä, että, jos hän ei ole mikään tuhlaaja, hän ei sen-
tähden ole saiturikaan. Moni pitää Franskalaista kykenemättömänä
mihinkään vaivalloiseen, säännöllisesti tehtävään työhön. Tämä on
suuri erehdys. Missäkään ei niin paljon työtä tehdä kuin Franskan-
maassa, erinomattainkin vississä iässä. Hyvin arka kohta on velttous
miesten ja naisten keskinäisissä suhteissa toinen toisiinsa. Hillebrand
huomauttaa siihen, että käsitteet hyvistä tavoista ja siveydestä suu-
resti vaihtelevat eri maissa ja eri aikoina, jota kansatiede jakultturi-
historia kyllä väkevästi saarnaa, mutta joka totuus kumminkin hy-
vin kernaasti väärinymmärretään. Franskalainen on erinomaisen
HhalHnen, mutta samassa myös sukkela rakkaudessaan. Nämä pa-
heet pitää hän kuitenkin niiden rajain sisässä, jotka hänestä katsoen
määräävät, milloin seuraelämän järjestys on vaarassa. Myöskin ju-
maHsuudessa tulee franskalaisen luonteen pääomituisuus näkyvään.
Maa, joka jo vuosisatoja on ollut katolisuuden pääpesä, ei ole juma-
Hnen meidän' mielestämme. Franskalaisen uskonto on samoin kuin
hänen siveytensä järjen asia. Luonto jakasvatus ovat tehneet Frans-
kalaisesta täydellisimmän seuraihmisen, mitä mailmassa tunnetaan.
Luonto on antanut hänelle iloisen, lystillisen mielen, hienon käytök-
sen, mieltymyksen halun ja sen verran itsekkäisyyttä, jota paitsi
seuraelämä välttämättömästi tulee jäykäksi, hankalaksi ja äreäksi.
Erinomaisella älyllä on hän sitten järjestänyt seuraelämän suhdat
sillä tavoin, että kaikilla näillä omaisuuksilla on siinä vapaa vaiku-
tus-ala, loukkaantumatta toinen toisiinsa. Niiden seikkojen seassa,
jotka Franskalaisten seuraelämää enimmästi edistävät, voisimme vielä
mainita keskinäisen avuliaisuuden kauniin avun. Kuitenkin harras-
tavat Franskalaisten kaikki hyvät avut enemmän sitä, mikä hyödyl-
listä on, kuin sitä, mikä itsestään hyvä on. (C. Hillebrandln mukaan.)

Jos katselemme tänlaatuisen yhteiskunnan hengellistä edisty-
mistä, niin .vetävät oppilaitokset kaikkein ensiksi meidän huomio-
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tamme puoleensa. Kansan opetus ei ole tähän saakka ollut pakolli-
nen eikä maksutonkaan, jonka tähden vuoden 1872 laskujen mukaan
kolmas osa kansasta on kaikkea lukutaitoa vailla. Tietysti ei tämä
määräys satu kaikkiin maan osiin yhtä tasaisesti, ja voidaan ylimal-
kaan sanoa, että itäiset osat ovat rikkaimmat sivistyksestä, läntiset
sitä vastaan köyhimmät.

Suurimmaksi osaksi on kansan opetus noiden taitamattomuu-
destaan niin hyvin tunnettuin kristin-opin veljesten (fréres de la
doctrine chrétienne) ja hurskasten sisarusten käsissä, vähäksi osaksi
vaan maallikkojen. Kuitenkaan ei voi sanoa, että nuo enemmän

kirkolliset piirikunnat yksistään loistavat tietämättömyydessä. Hy-
vin huonolla kannalla on opetus alhaisemmissa keskiluokissa, kaik-
kein parhaimmassa tilassa on se keskiluokissa, vaikka siinäkin olisi
vielä paljon parannettavaa. Korkeammat oppilaitokset, Colleges, Ly-
cées j. n. e. ovat melkein yksinomaisesti pappissäädyn vallassa, ja
jokaisessa hiippakunnassa on papeilla omat koulunsa, jotka kaikki
melkeinpä riemuitsevalla tavalla kilpailevat valtion perustamain lai-
tosten kanssa. Onpa nykyisimpinä aikoina ruvettu perustamaan
kotolisia yliopistoltakin ; muuten on Franskanmaassa vaan yksi ainoa
valtion yliopisto, nimittäin Parisissa. Huolimatta kaikesta puutteel-
lisuudesta Franskan koulutoimen suhteen täytyy kumminkin myön-
tää, että löytyy oppilaitoksia ja tieteellisiä seuroja jokaisella ihmi-
sellisen tiedon haaralla, vieläpä on pidetty huolta siitäkin, että Pa-
risissa voi ilman maksutta saada opetusta kuuluisimpain oppineitten
miesten johdannon alla millä tiedon ja taidon haaralla hyvänsä, niin
että tuskin on toista itsetutkimukselle sopivampaa paikkaa kuin Pa-
risi. Myöskin olisi kohtuutonta kieltää, että kansan sivistyksen
välttämättömyys on vuoden 1871 jälkeen 'tullut yleisesti tunnuste-
tuksi, ja että tämä jo todenteolla onkin levinnyt kaikkiin- kansan-
luokkiin.

Qiu dit Paris, dit toute la France kirjoittavat ei ainoastaan ete-
vät franskalaiset kirjailijat, vaan myöskin useimmat ulkomaalaiset,
mutta ilman syyttä, sillä franskalaisten maanasukasten elämä on
perti toista kuin Parisilaisten ja vaihtelee joka maakunnassa. Se
kaipaisi erityistä tutkimusta, johon me valitettavasti vaan saatamme
viitata. Noissa erilaatuisissa maakunnissa on paljo kaupunkeita,
joista kullakin on oma omituisuutensa ja muutamat mistä, niinkuin
Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, ovat asemansa, suuruutensa,
kauppansa ja sivistyskantansa puolesta jossakin määrin tulleet kil-
pailijoiksi pääkaupungille Seine-virran varrella, saavuttamatta kui-
tenkaan koskaan sitä lumousvoimaa, jokaParisin korottaa kaupun-
giksi, jolla ei ole vertaista mailmassa, tekee sen siksi mitä vanhat
Roomalaiset ymmärsivät sanalla urbs. Sentähden voimme jätätä
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kaikkein muiden Franskan kaupungein kertomisen sillensä, mutta
emme saa olla luomatta pikaista silmäystä Seine-kaupunkiin ; sillä
ken voisi puhua Franskanmaasta, viipymättä hetkeä aikaa Parisissa,
joka Londonin jälkeen on Europan suurin kaupunki?

„Tuollahan siaitsee tuo suuri muhkea kaupunki kahden miljo-
nan ihmisen kanssa, Seine-virran leveässä laaksossa, ympäröittynä
kukkuloilta, joilta voi nähdä tuon huoneitten paljouden, ja tästä
ryhmästä kohouu esiin läntisellä puolella se korkea kupulaki, joka
seppelöi tuon suuren, kauniin invalidihuoneen, keskustan. Keskellä
on Notre-Dame'n emäkirkon molemmat korkeat mutta tasapäiset tor-
nit, ja joka taholta ja haaralta nousee torneja, huippuja jakaunisten
rakennusten harjoja. Me astumme ajatuksissa sisään kaupunkiin
lännen puolelta, jossa Seine-virta, juostuansa läpi kaupungin, tekee
suuren polven pohjaan päin. Täällä on virran ja kaupungin välissä
tuo ihana Boulognen metsä, jossa Parisin ylhäiset ja rikkaat kau-
nnlla ilmalla kävellä tepastivat. Me liikumme hetken aikaa tässä
loisteessa ja pyörinässä ja käännämme sitte kulkumme itään päin.
Nyt on meillä edessämme suora, leveä, uhkea katu, jonka toista
päätä emme voi silmin eroittaa. Se vie meidät uljaan riemuportin
(arc de I'Etoile) kautta, jonka Napoleon ensimäinen on rakennutta-
nut. Me astumme eteenpäin ja tulemme „elyseumin kentille", kau-
nnsen, ihmisistä vilisevään huvipuistoon, jonka oikealla puolella
Seine-värta juoksee. Kun seuraamme vielä eteenpäin samaa katua,
tulemme Tuilerien puutarhaan ja nyt levenee etenemme tuo avara
Tuilerien linna, jossa nykyisimmän ajan kuninkaat ja keisarit ovat
asuneet. Pitkälle ulottuu se molempine kylkineen pitkin Seine-vir-
ran rantaa ja yhdistyy täällä Louvreen, erääsen vanhempaan kunin-
kaan Hnnaan, jonka saleissa säUytetään mainioita tauluja, kuvapat-
saita ja muita ihania teoksia. Tästä vähän matkan päässä kaupun-
kiin päin on Palais Royal, joka ei moneen aikaan enää ole ollut
mikään kuninkaallinen linna, mutta joka lukemattomine komeine
saleineen, kauppapuotineen ja ravintoloineen on se paikka, jossa
tuhannet omamaalaiset ja vieraat ostavat mitä oivallisinta mail-
massa löytyy, nauttivat kaikkein parasta, ja tuhlaavat rahansa kaiken-
kaltaisissa huvituksissa. Kun nuo turhamieliset Franskalaiset sanovat,
että Parisi on mailman pääkaupuki, oh siinä sen verran totta, ettei
löydy kai toista kaupunkia mailmassa, jossa ihmisellä on niin suuri
tilaisuus antaumaan kaikenkaltaiseen elämän hekumallisuuteen, millä
Parisi jo lähes kaksisataa vuotta on saastuttanut mailmaa. Edem-
mäksi, yhä itään päin, käymme pitkin Seine-virran rantaa ja vasem-
maUa puolellamme on pitkät rivit mitä uljaimpia rakennuksia, sitte
käännymme oikealle kädelle, astumme pitkin kaunista siltaa, joita
Parisilla on useampia, ja tulemme niin Seine-saarelle, jossa noin
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kaksi tuhatta vuotta sitten, Roomalaisten aikana, oli kaupungin alku,
nimeltä Lutetia. Täällä on Notre-Damen kirkko kahden kauniin
torninsa kanssa, jotka eivät kuitenkaan ole huippuun asti valmistu-
neet. Me menemme edemmäksi Seine-virran toiselle, eteläiselle var-

relle, siellä on tuon kauniin kaupungin vähempi puoli, siellä ta-
paamme ne komeat rakennukset, joihin maan edusmiehet kokoontui-
vat, joissa invalidit niin uljaasti asuvat, ja siellä leviää pitkin Seine-
virran alista vartta tuo suunnattoman suuri paraatipaikka, nimeltä
Mars-kenttä. Mutta jos käännymme Notre-Damen kirkolta taas ta-
kaisin pohjan puolelle, niin mahdamme ensiksi katsella raatihuonetta
(Hotel de ville), josta niin monta vallankumousta, muiden muassa
nykyisinkin, on alkunsa saanut, sitte Bastille-paikkaa, jossa ennen
kuningasten vankihuone seisoi, sitte Vendöme-toria, jolla vanhan

Palais du Corps-legislatif.

Napoleonin vaskinen vartalokuva seisoo korkean vaskisen patsaan
päässä. Pitkin patsaan sisäpuolta käy portaat ylös ja tuolta ylä-
hältä on avara näköala ylfympäri tuon komean kaupungin. Ym-
päri patsasta on tuon suuren valloittajan voitot kuvattu vaskeen
puolikorkuisilla kuvilla. Näillä matkustuksilla olemme käyneet myös
yli Boulevardein, jotka ovat leveitä kauniita puistoja, kahden puolin
varustetut uljailla taloilla; ne ovat joko istutetut vanhain vallein
sijaan, tahi uudestaan perustetut viimeisen Napoleonin aikana ja
käyvät kaupungin pitkin ja poikin ja ympäröivät sitä. Napoleon
Kolmannen aikana on koko joukko kapeita, likaisia katuloita perattu
pois ja niiden sijaan on tullut suoria, leveitä ja ilmaisia katuja.
Mutta paitsi tätä kauneutta ja loistoisuutta, joka meitä joka taholla
kohtaa, osoittaa kaupungin ulkopuoli, ettei siltä puutu sotaisiakaan
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varustuksia. Kaupunki on koko laveudeltaan ympäröitty muurilla,
vallilla ja juoksukaivannolla ja sillä tavoin on koko tuo suunnatto-
man suuri kaupunki västinki. Suoraan poikki on se kaikille suun-
nille runsaasti penikulmaa leveä, ja ulkopuolella tämän varustuksen
on noin neljänneksen tai puolen penikulman matkan päässä kau-
pungista 16 —20 pientä itsennäistä linnoitusta (Forts), joista Mont
Valerien on vahvin ja ylhäisimmällä asemalla. Nämä varustukset
ovat kuitenkin vnmeisessä sodassa osoittaneet, etteivät voineet var-
jella kaupunkia vihollisen päällekarkaukselta. Jos meidän haluttaa,
niin voimme tehdä vielä maanalaisen matkustuksen katujen alla
niinkutsutuissa katakombeissa, jotka ovat vanhoja kivilouhoksia,
joista jo enemmän kuin tuhat vuotta on otettu aine noihin moniin
rakennuksiin, ja joissa pinottain säilytetään miljonia edesmenneitten
sukujen luita. Nykyisten hautausmaiden joukosta voimme käydä
katsomassa Isä Lachaise'n kalmistoa, jossa monta maänäota miestä
lepää. Voimme sitte käydä läpi tuon kauniin suuren kasvitarhan,
Jardin des plantes, jossa myös säilytetään koko joukko outoja eläimiä
kaikista mailman osista. Me saatamme käydä vielä ulkopuolella
vallitustakin St. Denisiä, entisten Franskan kuningasten hautaus-
paikassa, kaupungin pohjoisella puolella; St. CloudJin linnassa ja
puutarhassa, joka oli Napoleonein mieluisin asuinpaikka, lännen puo-
lella; Versailles'n komeassa linnassa ja sen yhtä komeassa puutar-
hassa mainioin vesilaitoksiensa kanssa, etelän puolella,» ja viimein
vielä etelämpänä Fontainebleau'n linnassa, joka on keskellä kaunista
metsää. Tämä on Parisi, Franskan pääkaupunki siinäkin merkityk-
sessä, että koko Franskanmaa jo kaksi vuosisataa on tottunut ole-
maan sen hallittavana ja seuraamaan sieltä lähteviä liikuntoja, oli
niiden tarkoitus sitten vallankumous, kuninkuus, keisarivalta tahi
tasavalta." (Fr. Hobirk).

Tätä nykyä (4 p:stä Syyskuuta ruveten 1870) on Franskanmaa
tasavalta, jonka esimiehenä on presidentti ja hänen sivullansa seisoo
yleisellä äänestyksellä valittu kansalliskokous ynnä senati (ylähuone).
Edesvastauksen alainen ministeristö johtaa valtakunnan asioita, joka
valtiollisessa suhdassa on jaettu 86 departementtiin, ja jokaisen de-
partementin ylimpänä käskynhaltiana on prefekti.

Sotavoima jakautuu aktiviUiseen ja territorial-armeijaan. Jo-
kainen sotaankelpaava Franskalainen palvelee 5 vuotta aktivillisessa
armeijassa, 4 vuotta reservissä, 5 vuotta territorial-asmeijassa ja 6
vuotta sen reservissä. Vuoden 1875 järjestelmän mukaan nousee Frans-
kan sotavoima rauhan aikana 490,322 mieheen, varustettu 120,894
hevosella; ja niistä on 281,601 miestä jalkaväkeä, 68,617 miestä he-
vosväkeä ja 66,331 tykkimiestä. Sodan aikana on tämä armeija te-
kevä 705,000 miestä aktivilHsta väkeä ja 510,000 miestä reserviä
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joiden Hsäksl väelä tulee 583,000 miehen vahvuinen territorial-armeija
ja sen reservä 626,000 mäestä, nään että Franskanmaata voä puolustaa
lähes 2 1/2 miljonaa aseellista miestä. Koska tämä suunnattoman
suuri sotavoima vielä on järjestymisessä, ei voi sen kelvollisuudesta
vielä mitään päättää. Asiantuntijat ylistävät kumminkin ehdotto-
masti sitä edistymistä, joka franskalaisessa upseerikunnassa sitte
viimeisen sodan niinhyvin tieteellisyyden kuin käytännöllisyyden
puolesta on havaittava.

Sotalaivastossa on 469 alusta, jotka ovat varustetut 7,075 ty-
killä; niiden joukossa on 369 höyryalusta ja 57 pansarilaivaa. Mie-
histö nousee 28,431 mieheen.

Kauppalaivasto tekee 4,800 purjelaivaa ja 316 höyryalusta, lu-
kuunottamatta 152 purjelaivaa, jotka kuuluvat Algeriaan.



11. Italian kuningaskunta.

Kaikista Europan maista on luonnon ihanuuden puolesta Ita-
lian nieminiaa kuuluisin. Eroitettuna muusta Europasta inahtavalla
vuorikaarroksella ja melkein kokonaan kalarikkaan meren sylissä
oleva, on se alpin-takaisten kansojen silmissä Europan ihana puu-
tarha, jonne pohjoismaalainen jo vanhoista ajoista asti yhä on mat-
kustellut, nauttimaan eteläisempää ilmanalaa ja ilahuttamaan sielu-
ansa katselemalla taidon javanhan-ajan mainioita teoksia. Ja todella
onkin tällä maalla moneen muuhun verraten suuret edut. Sen ran-
nat, joita rikkaat saaret kaunistavat, ovat varustetut avarilla ja tur-
vallisilla satamilla ja sisämaata kostuttavat melkoiset virrat. Yhtä-
mittaisena jonona kulkee sen keskeltä vuorenselkä pohjasta etelään
ja säilyttää sisässään kallisarvoisimpia kiviä ja metalleja, vilvoittaa
kukkulainsa lumella tuota paahtavaa kesää, ja sen äärimmäisten naa-
rain sammuneet ja vielä suitsevat tuliaukot tekevät maan sanomat-
toman hedelmälliseksi ja tarjoovat silmälle hirmuisen kauniita nä-
kyjä. Luoja kohotti Italian suloisimpana juhlähetkenä ylös vesistä,
vuodatti sen ylitse ylenpaltisen siunauksen, tuhlasi tälle lemmityi-
sellensä kaikenkaltaisia ihanuuksia jaympäröitsi sen huolellisesti val-
tamerellä ja jylhillä vuorilla. Ensimäinen hengenveto tässä lumoa-
vassa maassa vaikuttaa matkustajassa, joka yli Alppein on astunut,
ihan uuden ihastuksen tunteen. Ilma liekkuu, kolkompina talvi-iltoi-
nakin suloisesti hänelle vastaan. Mutta enemmän kuin ulkoilman
lämpimyyden kautta eroaa Italia kaikista muista Välimeren maista
sen sisällisen lämmön kautta, joka lähtee Kyklopien ikuisesti hehku-
vista ahjoista. Nämä tulisijat muodostavat tulikivi-, hohkakivi- ja
laava-kenttiä, ja tunkeuvat läpi tuon halenneen kalkin, joka on maan
pääperusteena ja joka Ylä- jaKeski-Italian rajoilla on kovettunut
lujaksi, valkeaksi Carraran marmoriksi. Vihanta ruohopengerkin
vaan hyötyy tuosta maanalaisesta tulesta. Tuo oivallinen viini La-
crimae Christi (Kristuksen kyyneleet) versoo Vesuvin kuonassa. Koko
metsiä syötäviä kastanjia kasvaa Aetnan tulikidan suulla jättiläis-
puiksi, vieläpä kaneli- ja pippuripuutkin, joiden koti on kuuman-
ilmanala, ylenee täällä tämän tulivuoren hehkuvilla kupeilla. Sici-
Han runsaskukkaisilta kedoilta saavat uutterat mehiläiset makean
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ruokansa, ja jo muinais-aikana olivat Ennän kukkapenkeret jaHyb-
lan mesi tunnetut. Mulperimetsiköissä kutovat silkkimadot hienoa
lankaansa ja eteläisillä lakeuksilla käyvät suuret vahvat hevoset lai-
tumella, sillä aikaa kuin Alppein kukkuloilla vuorikauriit, tunturi-
vuohet, murmelit ja muulit asustelevat. Tarantelit ja skorpionit häi-
ritsevät ainoastaan hyvin vähässä määrässä tätä runsasta elämää.

Tämä luonnon ylenpaltinen anteliaisuus ei jättänyt jalointa
tekoansa, ihmistäkään, takapajulle. Se varusti hänenkin erinomai-
silla avuilla; pani hänen silmäänsä hehkuvan tulen ja hänen suu-
hunsa suloisen äänen; hänen aistimiinsa hienoimman tunnon; ja an-
toi hänen elimillensä verrattoman taipuvaisuuden ja hänen hengel-
lensä harvinaiset lahjat. Italian satamissa liehuvat kaikkein kansa-
kuntain laivaviirit ja sen purjeita nähdään kaikilla merillä. Sen run-
saat, monen kertaset viljan saaliit täyttävät kotimaalaisten ja ulko-
maalaisten aitat, täydesti ja iloiten nauttii viinatarhuri ja peltomies
tuota helposti saatavaa siunausta, ja lukemattomat luonnon tuotteet,
jotka taitava ihmiskäsi kaikellaisiin hyödyllisiin ja kauniisin muo-
toihin valaa, ilahuttavat ulkomaalaista ja saattavat hänen hämmäs-
tykseen. (Fr. Hobirk.)

„Tuskin löytyy toista maata Europassa", sanoo Hobirk, „jossa
enemmän matkustellaan ja jota enemmän sanoilla kuvaillaan kuin
Italiaa, jakumminkaan ei minkään muun kansan luonteesta ole meillä
niin perti vääriä ja useasti ihan nurinperäisiä käsitteitä, kuin juuri
tämän maan kansasta. Ei siitä ole vielä monia aikoja, kun saksa-
lainen konttiporvari kuvaili mielessänsä Italialaista, s. t. s. alem-
masta kansanluokasta lähtenyttä, mieheksi, joka, käärittynä mus-
taan, aina noihin pieniin suippohatun reunoilta varjostettuihin jaka-
valasti säihkyviin silmiin asti ulottuvaan mekkoon ja salaisella välk-
kyvällä tikarilla varustettuna, väijyen ja hiipien luikertelee muun
ihmiskunnan seassa. Jos ei semmoista käsitystä enää missään tavat-
taisikaan, niin löytyy vielä kumminkin tuhansia, jotka sanaan Ita-
lialainen heti yhdistävät viekkauden, luottamattomuuden, kostonhi-
mon, laiskuuden, ruokottomuuden ja Jumala tiesi, mitä muita aat-
teita hyvänsä. Mutta se, joka vilpittömästi ja ilman ennakkoluuloja,
mutta kuitenkin ihmistuntemuksella ja terävällä silmällä varustettuna,
tulee Italian maahan, voi muutamani päiväin kuluttua, heti havaita
että tuskin on leppeämpää ja rakastettavampaa kansaa olemassa,
kuin Italialaiset ovat."

Franskalaisella on yleisesti herkkätunteisen luonnonlaadun Valo-
ja varjo-puolet, Italialaisella kolerisen. Mutta ei kumpikaan näistä
kansoista osoita itseänsä näiden temperamenttein pilkkakuvana, vaan
ovat molemmat oikeutetut muiden valistuneitten kansakuntain rin-
nalla astumaan länsimaisen sivistyksen etupäähän. Tällä ei kuiten-
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kaan kielletä, että paljon löytyy Italiassa kansanluonteen varjopuo-
lia, jotka loukkaavasti koskevat vieraasen, niinkuin ylimalkain ete-
län ihastuksiin myöskin yhtyvät monenlaiset vastukset, puutteet ja
kärsimykset. Tuo tukehduttava pöly, kesän häikäsevä aurinko, asun-
toin kolkkous talvella, asukasten ääretön köyhyys ja kurjuus ynnä
heidän siveellinen rappiotilansa ja sanomaton likaisuutensa, ovat
kyllä seikkoja, jotka turmelevat monelta matkailijalta italialaisen ret-
ken nautinnon. Kun esim. vapaaherra du Prel, moittiessaan kerjä-
läisten hävyttömyyttä, lausuu: „Ei italialaisella kerjäläisellä ole mi-
tään toivottomuutta ; kun hän näkee vieraan, oikenee hänen kätensä
koneentapaisesti ja hänen suunsa aukenee itsestänsä pyytämään ro-
poa", sanoo hän säilä vaan totuuden, jonka jokainen, joka Italiassa
on ollut, varmaankin itse on kokea saanut. Mitä sama kirjoittaja
puhuu puhtauden-aistin puuttessa Italiassa, on myöskin ihan tesmäl-
leen totta. ~~„Kuvilla kaunistetuissa matkateoksissa ja katseltavaksi
asetettuin akkunain takana on meillä somimmat, puhtaimmat vas-
kipiirrokset edessämme, joista päättäen Eedeni olisi meille tarjona
italialaisessa maisemassa. Mutta kun tulemme todellisuuden tunte-
maan, niin vasta havaitsemme, kuinka paljo todellisia oloja näissä
kuvissa on kaunisteltu jättämällä pois kaikki likapaikat. On taval-
lista kaikille Italian paikkakunnille, että ne oikein ovat liasta tahmet-
tuneet ja lokaa täynnä, suuremmissakin kaupungeissa tekevät ai-
noastaan parhaimmat kortteerit tästä poikkeuksen. Kadut eivät näytä
milloinkaan tehneen luudan kanssa tuttavuutta, kyökin roska viska-
taan ulos akkunasta ja rikat ulos ovesta ja jäävät niin kadulle viru-
maan. Jos joku ottaa vaivaksensa niitä vähän siivota ja lakaisee
kadut, niin jättää hän kumminkin tuon roskan johonkin nurkkaan,
kunnes ensimäinen sade taas levittää ne ympäri. Talvella tätä vielä
joinkin määrin voi sietää, mutta kuumina kesäpäivinä on ilma
semmoisissa paikoissa varsin myrkyllinen. Tämän lisäksi tulee vielä
eräs seikka, joka yhtä hyvin kuin ylhäällä sanottu, on totta, mutta
joka luontonsa puolesta on sitä laatua, ettei sitä tässä voi puheeksi
ottaa. Vissit Italialaisten tavat loukkaavat meidän puhtauden aisti-
amme sitä enemmän, kun niitä ilman poikkeuksetta kaikkialla har-
jotetaan." Tämän oikaisemiseksi tulee meidän lisätä, että nykyisim-
pinä aikoina on katujen siivoutta suuremmissa kaupungeissa ruvettu
hoitamaan niin huolellisesti, että monelle kunnalle, joka ei ole italia-
lainen, se olisi hyväksi esimerkiksi.

„Ihan perätön on se ajatus, että Italialainen muka on perin poh-
jin laiska ja kaikkeen työhön haluton. Nähdäksemme, minkä uutte-
ruuden tämä kansa voi osottaa, on meidän vaan Neapelin kaupun-
gista meneminen vähäksi aikaa maalle, ja kun käymme läpi tuon
onnellisen Campanian seudun ympäri Capuan kaupunkia, saamme
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ihmetellä, millä huolella pellot ovat hoidetut. Se ei enää olekkaan
mitään pellon vaan yrttitarhan viljelystä, mitä täällä näemme, ja
asukasten muurahaisten kaltainen uutteruus ei suvaitse edes pienin-
täkään rikkaruohoa noilla keinollisesti kastelluilla, suorilla saroilla.
Ja jos keskipäivän helle pakoittaakin hetkeksi herkeämään työstä,
niin nähdään sitä vastaan jo aamulla varhain ja myöhäseen illalla
kaikkialla uutteria ihmisiä. Samaa näin minä Toscanassa, Umbriassa,
Markeilla ja Lombardiassa. Piemontilaiset kadunlaskijat, kivenhak-
kaajat ja kallionlohkojat saattivat minun todellakin kestäväisyytensä
ja taitonsa tähden hämmästykseen." (Hobirk.) Että Italialainen erin-
omaisen kohtuullisuutensa ja tyytyväisyytensä vuoksi ulkomaillakin
pidetään hyvin arvollisena työmiehellä, nähdään parhaiten siitä, että
Italialaiset toimittavat enimmät rautatietyöt ja muut semmoiset toi-
met Keski-Europassa.

Koko Italian niemimaa on tätä nykyä yhtenä ainoana kuningas-
kuntana, joka 296,014 \/f\ km. suuruisen alansa ja 27 miljonaa suuren
väkilukunsa kanssa voidaan valtiollisessa suhteessa lukea Europan
suurvaltojen joukkoon, ja jos ei se vielä ny^kyään todenteolla sitä
olekkaan, niin on se. kumminkin vastaisuudessa itselleen tämän ar-
von anastava. Hallitusmuoto on rajoitettu monarkia, jonka hallitsia
säätää lakia yhdessä senaatin ja kansan valitsemain edusmiesten
kanssa. Paitsi ministeristöä löytyy vielä valtioneuvoskunta. Sota-
voima tekee rauhan aikana 230,000 miestä, mutta voidaan sodan-
aikana nostaa 800,000 mieheen, vieläpä sen ylitsekin, sotalaivastoon
luetaan 80 höyryalusta, 20,000 miehen kanssa. Valtio-uskonto on
roomalais-katolinen, kuitenkin on sen ohessa uskonvapaus.

Noin puoli miljonaa Italialaisia elää enimmästäin kaupanteolla,
mutta myöskin suureksi osaksi päivätyöläisinä Europan muissa maissa,
erittäinkin Franskanmaassa ja Itävallassa, tahi toisissa maanosissa,
erinomattainkin Amerikassa. Osa kansasta lähtee kesäksi pois ko-
toa etsimään työtä ja palajaa talvella takaisin säästetyn saaliin kanssa.
Sama on laita Italialaisten siirtymisen kanssa tuolle puolelle Atlannin
meren, jota ei suinkaan saa tuomita samalta kannalta, kuin pois-
maastamuuttoa enimmistä muista Europan maista: italialaisella kan-
sanluonteella on siinä melkoinen osansa ja se on itse ulosvaelluk-
selle antanut omituisen muodon. Ei yksikään Italialainen lähde
maastaan, etsimään uutta kotoa, vaan jokainen tulee ennemmin tai
myöhemmin ulkomailla ansaittuin varain kanssa isänmaahansa takai-
sin, joten siis kotimaalle tästä ulosvaelluksesta ei ole mitään vahin-
koa, niinkuin Saksanmaassa on laita, vaan päinvastoin on sille siitä
hyötyä. Sanalla sanoen: Italialainen muuttaa ajaksi pois, vaan ei
hylkää isänmaatansa.
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Todistuksena Italialaisten korkeasta hengellisestä viljelyksestä
on heidän rikas kirjallisuutensa ja nuo monet taideteokset, jotkakau-
nistavat kaupunkeita ja täyttävät museot ja taidevarastot. Italia on
taide-aarteiden maa niinhyvin rakennustaidon kuin kuvaamisen ja
kivenveistämisen suhteen, ja erittäinkin rikas vanhan ajan, keski-ajan
ja uudemman ajan suurellaisista rakennusmuistomerkeistä. Kaksi-
kymmentä yliopistoa ja noin 70 lyseota pitää huolta korkeammasta
opetuksesta; mutta sitä vastaan levittävät tilastolliset luvut alhai-
semmalle kansansivistykselle huonoa valoa.

Alkeisopetuksen suhteen on vielä paljon parannuksia tehtävänä.
Vaikka vuodesta 1863 näiden kouluin luku on noussut 31,675:5tä
38,300:aan ja oppilasten määrä 1,437,063:5ta 1,577,654:ään, löytyy
vielä kumminkin 2,371 seurakuntaa, joilla ei ole yhtään alkeiskoulua
poikia varten, ja 4,130, joilla ei ole yhtään semmoista tyttöjä varten.
Naisopettajain luku nousee tätä nykyä 2,092:een. Alkeisopetuksen
suhdat käyvät yhä huonommiksi etelää kohden. Turinin maakunnassa
on 2,968 alkeiskoulua, mutta Caltanisetta'ssa sitä vastaan ainoas-
taan 141.

Alhaisempaan luokkain sivistymättömyyden kanssa ovat maan
siveelliset olotkin likeisessä yhteydessä. Aviolasten suhta aviotto-
miin on kuitenkin ylimalkaan Italiassa hyvin ilahduttava, sillä vuo-
sien 1863 ja 1870 välillä tekee jälkimäisten luku keskimäärin näiden
kahdeksan vuoden kuluessa ainoastaan 5,49 °/0 syntyneistä, kun sitä
vastaan esim. (1872) Baieri osoittaa 14,4 %ja (1873) Itävalta 12,3 %.

Mutta sitä vastaan on katsahdus joka vuosi tapahtuviin rikoksiin
vähemmän huvittava. Luetaan vuosittain tapahtuvan noin 3,000
murhaa, 30,000 pahempaa haavoitusta, 4,000 rosvousta, 5,000 si-
säänmurtoa ja varkautta. Eräästä julkisesta vertailevasta rikosten
luettelosta vuosien 1875 ja 1876 alkupuolilta voidaan päättää, että
yleisen turvallisuuden laita pikemmin on tullut pahemmaksi kuin pa-
remmaksi. Italialaisen tulinen veri on tosiaan jossakin määrin puo-
lustukseksi noille lukuisille murhatöille ja noille erinomaisen usein
tapahtuville koville haavoituksille, mutta lainkäytäntöä hämmentä-
vät myös suuresti pahantekijäin salaiset yhteydet. Voidaan otaksua,
että enemmän kuin 200,000 ihmistä kuuluu mafiaan ja camorraan,
jolla, sivumennen merkiten, on oma kielensäkin.

„Mitä mafia on Siciliassa, sama on camorra Neapelissa, squad-
raccia Ravennassa ja Bolognassa, ja cocca Turmissa. Nimi muutte-
lee yhä paikkakuntia myöten, sillä jokaisella eri seudulla ilmestyy
se eri muodoissa, jotka eivät tosin häiritse asian aatteellista yhteyttä,
mutta kuitenkin vaativat eri nimityksiä. Joka kysymykseen: mitä-
hän oikeastaan on tuo mafia? vaatii suoraa selitystä, hän pyytää
mahdottomia. Me pääsemme pikemmin asian perille, jos osotamme
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mitä mafia ei ole. Se ei ole mikään suljettu yhteys pysyvillä muo-
doilla* sillä ei ole mitään sääntöjä, ei mitään määrättyjä kokouksia,
eikä tunnustettuja esimiehiä. Kumminkaan emme saa heti ajatella,
että se on kuin päätön veitsi, jolla ei ole terääkään, niinkuin muu-
tamat ovat arvelleet. Mafia on tuntuvasti osottanut, ettei siltä puutu
päätä eikä terää. Siinä ilmaantuu ja kypsyy jokainen yritys, jonka
tarkoituksena on paha ja yhteiskunnan vahinko. Siinä tulee näky-
viin tuo luonnonvetoinen, raaka yhtäpätäväisyys niiden ihmisten har-
rastuksissa, jotka valtion ja laillisen järjestyksen vahingoksi eivät
pitkällä työllä, vaan petoksella, pelolla, epäluulolla ja väkivallalla
koettavat saavuttaa elatustansa ja suhteellista varaUisuutta. Ne ovat
valtion ainaiset viholliset, vaikka he usein ovat sen palkattuja pal-
velioita. Kaikkein yhteisenä harrastuksena on: heikontaa lain voi-
maa, estää oikeuden käyttämistä ja sortaa esivaltaa. Sentähden
koettavat he niinhyvin kaupungeissa kuin maalla tehdä tyhjäksi
kunniallisten kansalaisten yhteiset harrastukset, suurentaen tuota juo-
paa, mikä on ei ainoastaan valtion ja kansan, hallituksen ja alamais-
ten, vaan myöskin yksityisten kansan luokkain välillä, ja sytyttäen
ja knhottaen kaikiUa haaroilla epäluuloa, pelkoa ja vihaa. Yleinen
turvallisuus — vetää viimeistä virttänsä." (T:ri M. G. Conrad.)

Ylimalkaan voidaan sanoa, ettei ainoastaan yleinen turvallisuus,
vaan myöskin kansan sivistys, maanviljelys, teolHsuus, kauppa, tiet,
kanavat, sanalla sanoen kaikki, mitä kulturiin kuuluu, ovat Etelä-
Italiassa ja saarUla paljon alemmalla kannalla, kuin Keski- ja Poh-
jois-Italiassa, jotka monessa suhdassa vetävät vertoja Europan edis-
tyneämmiUe maille. Kuitenkin täytyy myöntää, että Italialaisten
muinoin niin suurellainen teollisuus on kokonaisuudessaan melkoi-
sesti vähennyt.

Ne teollisuuden haarat, jotka tätä nykyä parhaimmin kukoista-
vat, ovatkin laadultaan kaikkein yksinkertaisimpia ja tarpeellisimpia,
semmoisia, joiden valmistamisessa luonto tekee enemmän kuin ihmi-
nen : niinkuin esim. tuo kyllä voittoa tuottava, mutta yksistään poh-
joisiin maakuntiin rajoitettu sUkin-teko, kasvi-öljyn valmistus (josta
Lucca on erittäin kuuluisa), viinin, pellavan ja hampun viljelys, voin
ja juuston teko. Mitä taas tulee varsinaisiin tehtaisiin, eivät ne Poh-
jois-Italiassakaan ole missään erinomaisessa kukoistuksessa, vaikka
tuskin löytynee yhtään teollisuuden haaraa, jota ei yhdessä tai toi-
sessa saarennon osassa suuremmalla tai vähemmällä taidolla harjoi-
teta. Harvat ovat ne tavarat, joiden suhteen Italia täydellisesti voi
omillaan tuUa toimeen. Paitsi muutamia teollisuuden haaroja, jotka
tosin tuottavat vähän voittoa, mutta joissaItalia voittaa kaikki muut
maat, esim. olkikudonta, mosaäkl- ja koralli-työt, omistaa se tosin
joitakuita suuria tehtaita, joissa vaikeempaa teollisuuden tuotteita
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valmistetaan. Näiden joukkoon kuuluvat Piemonf in jaLombardian
verkatehtaat, Genuan ja Neapelin pummulivapriikit, rauta- ja valin-
tehtaat. Mutta kaikki nämä teollisuuden haarat ovat vasta vähän
levinneet valtakunnassa ja rajoitetut muutamiin harvoihin pääpaik-
koihin, erinomattainkin maan pohjoiseen osaan. Likeisessä yhtey-
dessä teollisuuden kanssa on kauppa, ja tämä on keski-ajan jälkeen
myöskin melkoisesti vähentynyt, johon syynä on erittäinkin uusien
meriteiden löytäminen, jotka johtivat kaupan uusUle urille. Vasta
Suezin kanavan aukaiseminen, joka antoi Välimerelle osan sen en-
tistä merkitystä takaisin, kohotti jossakin määrässä Italian kauppaa
uudestaan, mutta yhtä kaikki on sisääntuonti vielä paljoa suurempi
kuin ulosvienti. Tärkeimmät ulkomailta saatavat tuotteet ovat: kahvi,
lääke-kasvit, tupakka, sokeri y.
m. s. kuumasta ilmanalasta, turs-
kat ja muut kalalajit kylmistä
meristä; viimeiseksi nautaeläi-
met, vuodat ja nahat, pummuli
ja lampaanvilla, raakana ja val-
mistettuna, silkkikankaat, jyvät
ja muut viljalajit, jauhot, tuli-
tikut, teräkalut, ylellisyys-tava-
rat, koneet, mitallit, erittäinkin
rauta, lasi, kristallit ja astiat.
Ulosvienti-tavarat ovat pääasial-
lisesti seuraavat : puunöljy, viini,
raaka silkki, kuivatut hedelmät
ja vihannaiset, riisi, juusto,
hamppujapellava, tulikivi, mar-
mori japuutavarat. (G. BrancaJn
mukaan).

Väkilukuun katsoen on Ita-
lia yksi niistä maista, joissaon

Pifferari.

enimmästi suuria kaupunkeita; niitä lasketaan olevan 24, joissa asuu
noin 3 miljonaa ihmistä, siis enemmän kuin 10 % koko valtakunnan
väestöstä. Tärkeimmät näistä kaupungeista tulemme tuntemaan, kun
teemme vähäisen retkeilyn noiden eri maakuntien läpitse.

Alppein itäisellä vierteellä ja niiden kautta Franskasta ja
Schweitzistä eroitettuna leviää, melkein ihan vuorien keskellä, koska
Monferraton vuoretkin Genuasta ulottuvat pohjoseen päin aina Po-
virran polveen asti, Italian suurin maakunta, tuo entinen ruhtinas-
kunta Piemont (Pedemontium, Pie de'Monti

„
Vuorten jalka"), jonka

jylhät alppilaksot yhtyvät erinomaisen hedelmälliseen Po-lakeuteen.
Tämä maakunta on varustettu niin tiheällä rautatieverkolla, jom-
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moista ei löydy toista missään muualla Italiassa. Asukkaat puhuvat
franskan ja italian sekaista kieltä. Aostan seuduilla Dora Baltean
laksossa tavataan hyvin usein suuripäisiä ihmisiä ja eläimiä ja eräs
kurkkutauti, nimeltä kretinismus, on varsin tavallinen. Kauppaa
harjoitetaan enimmästi silkillä, hampulla ja karjalla. Silkkitehtaat
ovat milf ei ainoat maassa.

Piemontin pääkaupunkina on Turin Po-virran varrella, joka
ennen oli myös Sardinian kuningaskunnan pääkaupunki javuodesta
1861 vuoteen 1865 myöskin tuon uudestaan perustetun Italian kunin-
gaskunnan pääkaupunkina. Turin, italiaksi: Torino (Augusta Tauri-
norum), on Italian kaunnmpia kaupunkeita 213,000 asukkaalla, siisti
ja Uoinen, hyvin säännöllisesti rakettu, niin että kadut tavallisesti
sattuvat toinen toisiinsa suorilla kulmilla. Talot ovat varustetut
monenkertaisilla lehtokäytävillä.

Genova.

Etelän puolella Apenninein vuorenselkää on Liguria, pitkä,
kaita ja hyvin vuorinen rantamaa, jota etelässä rajoittaa meri, poh-
jassa Apenniinit, joiden ylitse rautatie käy Genuaan BocchettaJn vuori-
ahtaiden kautta. Tämä maa on kallioista ja jotenkin hedelmätöntä,
mutta nuo uutterat asukkaat viljelevät sitä kuitenkin hyvästi. Teol-
lisuutena ovat silkki ja silkkikankaat, sametti, plyyssi, damasti, han-
sikkaat, saippua ja paperi. Kielimurre on vielä rumempi ja ulkomaa-
laisille ymmärtämättömämpi kuin Piemontissa.

Ligurian pääkaupunki Genua, ital. Genova (lue Dschénova), tar-
joo mereltä katsojaUe mitä suureUaisimman näyn. Puolipyörän kal-
taisesti on se merestä ruveten rakettu vuorille ja ahdistettu vuorien
väliin ja on tällä vahvasti varustetulla satamakaupungiUa kapeat
kadut, joidenkummaltakin puolelta kohoaa useastikin 7—9 kerrosta
korkeat huonerivit. Näiden katujen pohjaan ei muutamin paikoin
juuri milloinkaan auringonsäde tunge, mutta kumminkin nousee
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sieltä uljaimmat palatsit. Syystä ansaitsee Genua nimityksen la Su-
perba, kopea. Uhkeasta kaarteleva silta, Ponte Carignano, yhdistää
kaksi vuorta, joille kaupunki on rakettu. Genua 130,000 asukkaansa
kanssa on ItaHan tärkein kauppa- ja satamapaikka ja omistaa taide-
akademioita, kirjastoja, arsenaalin ja laivaveistämöitä ynnä melkoi-
sia silkkitehtaita.

Po-lakeuden jatkona itään päin on Lombardia ja vielä etääm-
pänä Venetia. Maan pohjoinen puoli on hyvin vuorinen, erittäinkin
longottavat läntisessä osassa Veltlinin Alpit ja itäisellä äärellä Trien-
tin ja Karnin Alpit. Etelän-puoliset vierteet ovat hyvin jyrkkiä ja
yhtyvät Lombardian suureen alankoon. Maa on erinomaisen hedel-
mällinen ja täynnä kanavia ja jokia. Tehtaista ovat täälläkän silkki-

Lago di Como.

tehtaat tärkeimmät, jotka kuitenkin työskentelevät enemmän vaan
kotimaista tarvetta varten. Enimmästäin viedään sukkia, hansikkaita
ja liinoja ulos maasta. Maan päätuotteina on vilja, erittäinkin riisi
ja turkin vehnä, pellava ja hamppu ja viini. Aivan hyviä ovat pui-
den hedelmät, paljon löytyy mulperipuita ja silkin viljelys on suuri;
öljypuun marjoja kootaan myös ja Venetian kuusesta saadaan oival-
lista terpettiä. Karjanhoito on etevä ja laitumet, erittäinkin Lodin
piirikunnassa, ovat oivallisia, nnnkuin tuo ylistetty, vaikka väärällä
nimellä tunnettu, Parmesanin juusto todistaa.

Lombardian pääkaupunki on Mailand „suuri" (Milano la grande),
Olona-joen varrella, nykyään 264,000 asukkaalla (esikaupungit siihen
luettuina), ja voidaan sitä kaikissa suhdissa pitää „Italian pikku
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Parisina." Se on varsinainen nykyajan suuri kaupunki. Se on itses-
tään ja turvaa itsehensä. Sen kadut ja tuo loistoisa Corso Vittore
Emmanuele osoittavat maallisen menestyksen ja äärettömän rikkau-
den runsautta. Mutta MaUand on pikemmin pohjoismainen kaupunki,
italialainen luonne on siellä vähemmän vallassa kuin Veronassa.
Asukkaissa on havaittavana hieman saksalaista hidasluontoisuutta
ja mieleesi juontuu ehdottomasti Longobardit. Mutta rotujen sekoi-
tus vaikutti muussakin kohden jalostuttavasti: Mailand oH Florenzin
rinnalla, jossa samoin latinalaiset ja germanUaiset heimot yhdistyivät,
yksi Italian hengellisen elämän keskuksia. Soitantotaidossa on vielä
sillä ratkaiseva ääni. Sen operateateri on saavuttanut europalaisen
maineen. Merkillinen on kaupunki vielä ihanan, valkeasta marmo-
rista raketun tuomiokirkkonsa kautta, joka on italialaisen rakennus-
taidon mestariteos.

Venetiassa viehättää meitä tietysti kaikkein enimmästi tuo nyky-
ajan mahtava paalurakennus, lagunikaupunki Venedig, Italialaisten
Venezia (lue Venédsia) la bella, „ihana", Adrian meren entinen hal-
litsija. 130,000 asukkaansa kanssa on se lähes 4 kUometerin päässä
manteresta ja leviää kolmikulmaisena 118 saareUa enemmän kuin
15,000 talon kanssa, joiden etupuolet kuvastelevat noissa 157 kana-
vassa. Nämä kanavat ovat kaupungin varsinaisina kulkuteinä, ja
niiden joukossa on tuo leveä, 3 1/2 kilometeriä pitkä Canal grande,
joka kahdenkertaisena kaarroksena luikertaa läpi kaupungin ja ko-
meilla göthUäisUlä ja renaissance-palatseiUaan kahden puolin, ynnä
noUla alati Hikunnossa oleviUa gondoleUla ja aluksilla osoittaa meille
kaupungin omituista muotoa. Tuo suuri marmorisUta (Ponte Rialto),
ihana Marcus-paikka samannimisen kirkon kanssa, entinen dogein, tätä
nykyä kuninkaan, palatsi'valtiovankeusten ja rikkaan Marcuskirjas-
ton kanssa, tuo suuri arsenaaH kanunavalimen kanssa ovat tämän
saarlkaupungän merkilläsimmät muistomerkit.

Apennini-vuoren ja Po-virran välissä, sns etelänpuoleUa Lombar-
diaa ja Venetiaa on vanhain Roomalaisten Via Aemilian jälkeen kut-
suttu maakunta Emilia, johon kuuluvat nuo entiset herttuakunnat
Parma ja Modena ynnä Romagna. Maan eteläinen osa on vuorinen,
pohjoinen osa alankoa, sUlä tavoin että lännessä päin on vuoret ja
idässä lakeus voitolla. Tuo lakeus on hyvin hedelmälHnen ja tuot-
taa runsaasti öljyä, suuria maaomenia ja kastanjia. Piacenzan ym-
pärillä ovat laitumet oivalHsia. Modena on sangen rikas viljasta,
puutarhahedelmistä ja hyvästä viinistä. Erityisenä merkillisyytenä
Emilian läntisUlä osilla on tuo vuoriöljyn paljous, joka kokoontuu
maahan kaivettuihin kuoppiin.

ToiseUa puoleUa, s. o. etelän puolella Apenninien vuorenselkää
tulemme erääsen ItaHan ihanimmista seuduista, nimittäin Toscanaan,



35ITALIAN KUNINGASKUNTA.

joka ennen Italian yhdistymistä oli erityinen suuriherttuakunta.
Koillisen osan läpitse kulkee Etruskian Apennini-vuori, joka monilla
haaroillaan peittää kolmannen osan maata, ja muu alue on joko he-
delmällistä ihanaa töyräsmaata, tahi rämeistä rannikkoa, jossa niin-
kutsuttuja Maremmeja tavataan, jane ulottuvat Pisasta ruveten Latiu-
iniin asti ja sisämaahan päin aina Apenninien juurelle saakka; tervey-
deUe vahingollisen asemansa tähden ovat ne saaneet pahan maineen.
Maa on erinomaisen hedelmälHnen ja rikas viljasta, riisistä, viinistä,
öljystä, jaloista hedelmistä; myöskin tavataan useissa paikoin lämpi-
miä lähteitä. Tehtaat työskentelevät enimmästi silkin, olkikudonnan,
nahan, paperin, hattuin ja mosaikin valmistamisessa. Käsityöt ja
kansanopetus eivät ole missäkään koko Italiassa niin hyvässä kun-
nossa kuin täällä.

Toscanan pääkaupunki Florenz (ital. Firenze), joka vuodesta
1865 vuoteen 1871 oli Italian kuningaskunnan pääkaupunkina, sijait-
see Arno-virran varrella 167,000 asukkaan kanssa, eräässä hedelmälH-
sessä, erinomaisen ihanassa laksossa, ja on samoin kuin Venedig saa-
nut Hikanimen la bella, johon tuo kaunis asema, terveelHnen ilman-
ala ja rakennusten komeus antavat syytä. Mitä maalaus-aarteisin
tulee, on se snnä kohden rikkain koko maUmassa, ja veistokuvien
puolesta vetää sille vertoja ainoastaan Rooma jaNeapeH. Mutta raken-
nustaidon suhteen on sillä maine, jommoista ei ole mUlään muuUa
kuin Athenalla, että nimittäin kaikki, mitä siinä on toimeen saatu,
on lähtenyt sen omasta nerosta, ja on se sUlä tavoin oUut esikuvana
koko europalaiselle kulturille. Ihanin paikka on kaupungin keskusta
Santa Croce-torin ympärillä, jossamuiden muassa seisoo tuo mahtava
tuomiokirkko ihmeeUisen hoikan torninsa kanssa, joka loistelee kai-
kellaisten värien juhlapuvussa.

...

Me saavumme nyt Umbriaan, jonka läpitse Tiber virtaa ja jonka
halki Florenzista Roomaan vievä rautatie kulkee. Omituista tälle
osalle Italiaa on, että melkein kaikki kaupungit ovat raketut vuorien
törmille, nnnkuin Perugia, Assisi, Orvieto, vieläpä tuo Toscanaan
kuuluva Sienakin, niin että laksoa pitkin kulkevalta rautatieltä vielä
on pitkä, useastikin varsin vaivalloinen matka kaupunkeihin. Ter-
veydelliset seikat ovat kai osaksi tähän oUeet syynä. Lakson pohjassa
vaUitsee nimittäin usein paha, .kuumetautia tuottava Uma, malaria,
mutta korkeuksilla sitä vastaan Hekkuu raitis ilma. Omituisilta näyt-
tävät Italiassa myöskin maalaiset rakennukset. Tuskin voi olla tun-
tematta luonansa jonkinlaista kunnioituksen tunnetta, kun katselee
Italiassa noiden sieltä täältä kohoavain maatalojen mahtavia kivi-
rakennuksia. TavaUisesti laakeain kattoinsa, solainsa, parrastensa ja
torninkaltaisten lisäystensä kanssa esittelevät ne meille rakennustai-
don puolesta kauniin, hyvin ositetun kuvan ja näyttävät vahvoilta
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HnnoUta, joiden rinnalla saksalaisten talonpoikain kömpelöt, siistit-
tömät ja muodottomat talot, pystykattoinsa . kanssa, ovat varsin kur-
jia jalkavia hökkeliä.

Roomalaisen Apenninin itäinen vieru on niinkutsuttuin Markein
haUussa, joissa västinki Ancöna 40,000 asukkaan kanssa samassa on
paras satamapaikka Italian itäisellärannikolla. Rautatie kulkee Mar-
kein läpitse pitkin merenrantaa, eräs toinen lähtee Falconarasta sisä-
maata kohden ja yhtyy, noustuansa yli tuon viehättävän roomalaisen
Apennini-vuoren, Folignossa Umbrian rautatiehen, niin että jotenkin
suora Hnja yhdistää Anconan ja Rooman. Italian entinen ja nykyi-
nen pääkaupunki on Latiumissa, jolla muinoin myös oli nimenä py-
hän Pietarin Patrimonium.

Rooma, tuo ikuinen kaupunki, la citta eterna, urbs aeterna, on
vuodesta 1871 taas ollut koko Italian pääkaupunkina. Viimeisen las-
kun (1874) jälkeen nousi sen väkiluku 256,153 henkeen, joka luku
kuitenkin on yhä kasvamisessa. Kaupunki on rakettu Tiber-virran
rannalla useUle kukkuloille, joista Palatinus, Capitolinus, Aventinus,
Coelius, Esquilinus, Viminalis ja Quirinalis, ovat ne seitsemän historial-
lista, joista Roomaa usein sanotaan myös seitsenkukkulakaupungiksi.
Nykyisen kaupungin talojen ryhmä monimutkaisten, kapeain katuinsa
kanssa sijaitsee vanhan Campus Martion kentällä, joka leviää Capito-
Hnin, EsquiHnin, Viminalin, Quirinalin ja Pincion pohjoisella ja itäi-
seUä vierteeUä. Suoraan kaupungin poikki, pohjasta ruveten kaupun-
gin keskustaan asti, käy mainio Corso niminen katu. Palatinus,
Aventinus ja Coelius kuuluvat nykyään siihen alueesen, jota nimi-
tetään „vanhaksi Roomaksi", koska siellä ovat enimmät jäännökset
vanhoilta ajoilta jälillä. Rooma on paremmin kuin mikään muu kau-
punki maUmassa taiteen ja taideniekkain koti. Museoin ja muiden
katseltavain taideteosten luku kaikUta ajoilta on ääretön; vanhain
raunioin ohessa mahtaa matkustaja noissa lukuisissa kaltereissa ihas-
teUa italialaisen maalaus ja kuvanveistotaiteen mestariteoksia. Kat-
selemista ansaitsevat erittäinkin kirkot ja kappelit, joita täällä on
kaiken kokoisia ja kaikilta aikakausUta Kristinopin ensi ajoilta ruve-
ten. Mitkä niistä ovat mitä yksinkertaisimpia, mitkä mitä loistavim-
pia, joita missäkään nähdä saadaan. Entisestä kirkollisesta loistosta,
josta Rooma Kristikunnan pääkaupunkina oli ennen kuuluisa, ei nyt
kun olot ovat muuttuneet, paljon ole havaittavana. Rooma on tullut
suuren valtakunnan pääkaupungiksi ja semmoisena kaikkein minis-
teristöin, virkakuntain, erään yliopiston ja lukuisain oppilaitosten
pesäksi. Mutta Rooma on myös pukeutunut arkivaatteisin ja tulee
päivä päivältä yhä porvarillisemmaksi, yhä enemmän muiden suurten
kaupungein kaltaiseksi nnnhyvin valo- kuin varjopuolten suhteen.
-Tuo suuri lumooja on menettänyt lumousvoimansa, ja haikeaksi tulee
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katselijan mieli aatellessaan, että mahdollisesti voipi tulla aika, jolloin
ei enää ole Roomassa mitään tahi vaan vähän, joka muistuttaisi meille
ettei mailmassa löydy toista paikkaa, joka, korkeammalta historialli-
selta kannalta katsoen, niin innostuttaa kuin kaupunki, jota me kun-
nioituksella sanomme ikuiseksi.

Idässä päin eteläisestä Latiumista kohouvat nuo rouheat Abruzzit
ja (kreivikunta) Mölise, ItaHan vuorisin ja jylhin maisema, jokakor-
kean asemansa vuoksi huonosti sopii peUonviljelykselle, mutta sitä
paremmin karjanhoidolle. Joltinenkin osa väestöä siirtyy joka vuosi
elonaikana eteläisempnn maakuntiin eH Keski-Italiaan. Me saavumme
täten varsinaiseen Ala- eli Etelä-Italiaan, johon kuuluvat maakunnat
Terra di Lavoro eli Campania, ApuHa ja Calabria. Ilma on täällä
hyvin lämmin, mutta merituulet ja vuoret, joiUa toisinaan luntakin
tavataan, lievittävät hellettä. Lumi, jota kuljetetaan NeapeHn kau-
punknn, on hyvin tärkeä kauppatavara. Talvi on lyhyt ja sateinen,
jolloin puut ja niityt yhä pysyvät vihreinä; jo tammikuussa rupeevat
puut kukoistamaan. Vitsauksena maalle on tuo kuuma Scirocco, tuuli,
joka Afrikasta tuo tänne tukehduttavan helteen. Maanlaatu on erin-
omaisen hedelmällinen, mutta kokonaan vulkaaninen; kristillisen
ajanlaskun alusta lukein on yksistään Vesuvius puhjennut 70 kertaa.
Myöskin tekevät maanjäristykset täällä usein hirmuisia hävityksiä.
Etelä-ItaHan puutarhana on tuo onnellinen Campania, Campagna fe-
lice, ynnä NeapeHn lahdelman suuresti ylistetyt rannikot.

Neapel kohouu Tyrrhenan meren rannalta puoHpyöränkaltaisesti
erästä tuliaukon muotoista lahdelmaa pitkin. Etäällä pohjassa ja
koiUisessa päin tulevat Apenninit näkyvnn, sUlä aikaa kuin ihan lä-
heUä kaupunkia PosUip-töyräs VergiHon haudan kanssa lännessä ja
tästä pohjaan päin maUman ihanin paikka, Cammaldolin kukkula,
kohouu yli kaupungin. Neapel on Italian suurin kaupunki, 450,000
asukkaan kanssa, ja sillä on vilkas suuri satama, joka Molon kautta
on saanut L:n muodon. Mitä taideteoksiin tulee, ei vedä se niiden suh-
teen vertoja Roomalle, Florenzllle eikä muille Italian kaupungeille ;

rakennustaidonkaan puolesta ei tällä ylimalkain kauniisti raketulla
kaupungilla ole paljon katselijalle tarjottavana. Joukko muinaisia
luostareita, työ- ja sairashuoneet, sekä vähemmän loistavat kuin rik-
kaat kirkot ovat sen etevimmät rakennukset. Sisäkaupungin kaunis-
tuksena on tuo supisuora, komeilla palatseilla varustettu Via Roma,
muinoin tunnettu Toledo-kadun nimellä, jasen varrelle rakettu Museo
Nationale, jossa taUetetaan suurta kirjastoa ja Herculanumista ja Pom-
pejista löydetyltä muinais-ajan jäännöksiä. Neapelilla on myös koko
joukko tieteellisiä laitoksia, niinkuin yliopisto, kasvitieteelHnen tarha
ja tähtitorni, ja se on etelä-italialaisen teollisuuden ja kaupan pää-
pesä. Neapelille entisinä aikoina omituiset Lazzarohit, eräs kokonaan
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erityinen kansanluokka, jonka luku nousi 80,000 henkeen, ovat tyk-
könään kadonneet.

Apulian (ital. La Puglia, lue Pulja) maakunta kärsn useasti
liiallisen helteen seurauksia, kuivuutta ja veden puutetta, jonkatäh-
den sadevesi kootaan vesisäiHöihin, mutta maa on kuitenkin varsin
hyvin viljelty ja hedelmäUinen; rantamaa Tarenton lahden ympä-
rillä tekee yksin tästä poikkeuksen.

Tyrrhenan ja Jonian meren aaltoin syleUemänä kohoaa uljaasti
meren sinisistä aalloista seitsemän uhkean niemekkeensä kanssa jyl-
hänä, epätasaisena tuo tuhansiin järeihin vuorilaksoihin, rotkoihin
ja syvyyksiin revennyt Calabrian ylänkö, joka etelämaan hedelmUlä
on runsaasti siunattu.

Messinan salmi (Faro di Messinä), joka ainoastaan on 5 xf 2
k:meteriä leveä, eroittaa mannermaasta Sicilian saaren, joka muinoin
oli Italian vilja-aittana.

Nykyaikaisista kulkuneuvoista, erittäinkin rautateistä, on saa-
rella suurin puute. Tulikivi-kaivokset tuottavat miljonia, mutta tuli-
käven saanti on väelä varsin alkuperäisellä kannalla. Köyhät lapset
kantavat, lamppu otsalle sidottuna, tätä kivi-ainetta portaita myöden
ylös useastikin kahta tai kolmea sataa meteriä syvistä kuopista, ja
aasit kuljettavat sitte selässään tuota tällä tavoin saatua saalista.
Kuinka paljo työtä ja vaivaa voitaisiin tässä säästää! Saaren itäi-
sellä osaUa Cataniassa, Aei-Realessa ja Messinassa ja niiden lähi-
seuduilla tavattavaan suureen rikkauteen ovat pääasiallisesti hyvät
kulkuneuvot syynä. Nuo kolme mainittua kaupunkia ovat SicUian
tärkeimmät. Messinä, 112,000 asukkaan kanssa, on vapaa satama
saman nimisessä salmessa; Catania, jonka väkiluku nousee 85,000
henkeen, on saanut kärsiä paljon maanjäristyksistä jaAetna-vuoren-
tulesta. Tuo kaunis, säännöllisesti rakettu pääkaupunki Palermo
(Panormus), jossa on kuuluisa göthiläinentuomiokirkko, sijaitsee Monte
Pellegrinon juurella saaren pohjoisella rannikolla ja sen väkiluku te-
kee 220,000 henkeä.

Sicilialaisten kansanluonne on hyvin omituinen ja silmiinpis-
tävä, mutta heimojen sekoitus onkin täällä varsin ominaista laatua.
Sicanit, Kreikkalaiset, Phoinikilaiset, Karthagilaiset, Roomalaiset,
Byzantinilaiset, Arabialaiset, Normannit, Franskalaiset, Saksalaiset,
Espanjalaiset ja Neapolilaiset asuivat täällä ja hallitsivat toinen toi-
sensa perästä tätä saarta, eikä missäkään ole heimojen sekoitus ollut
täydeUisempi kuin täällä. Aatelisto on sukuluetteloin mukaan nor-
mannilaista, schwabilaista ja espanjalaista alkujuurta, mutta nykyään
on se kokonaan sikilialainen ja edustaakin ainoastaan korkeampaa
seuraluokkaa ja suurten maatUain omistajia. Rotujen sekoituksen
puolesta on arabialainen tahi pikemmin berberiläinen voitoUa län-
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nessä ja kreikkalais-byzantinilainen idässä. Kun kuljet läntisen nie-
men kylät läpitse Alcamoa kohden, luulet usein olevasi Berberiassa.
Naiset elävät siellä puoliksi erikseen ja miesten vapauden tunne
muuttuu helposti rosvoudeksi. Syrakusassa taas olemme olevinamme
Kreikanmaassa ; täällä tavataan paljoa enemmän hilpeyttä ja iloi-
suutta. Jos ylimalkaan vielä meidän aikana tahdotaan nähdä kreik-
kalaista elämää, pitää mennä Siciliaan ja NeapeHn lahdelman ranni-
koille; varsinainen Kreikanmaa on siinä suhdassa liian köyhä asuk-
kaista ja sieUä on tapahtunut liian paljon veren sekoituksia. Yli-
malkaan on Sicilialainen helposti ärttyvä, kiihokas, jalomielinen ja
kaikki mikä ylevää ja kaunista on innostuttaa häntä : hänen luon-
teessaan voittavat sydämen liikutukset miettimisen. Hän pitää pal-
jon itsestään, eikä hänen milloinkaan juohdu mieleensä, että hän
olisi halvempi kuin joku toinen. Tästä on seurauksena, että hän
on aina vakava käytöksessään. (Ernest Renan.)

Sardinian suurella saarella, jonka asukkaat elävät hyvin alhai-
sella sivistyksen asteella ja puhuvat omaa murrettansa, ja joilla ei
ole mitään tehtaita, vaan harjoittavat ainoastaan hyvin vähäpätöistä
kauppaa, on vaan kaksi mainittavaa kaupunkia: Oägliari (lue Kaljari)
saaren pääkaupunki koillisella rannikolla, 33,000 asukkaan kanssa;
siUä on turvallinen sotasatama, yliopisto ja sen kauppa on paras
saareUa; pohjan puolella on Sässari, jonka väkiluku nousee 25,000
henkeen.

Lopuksi voimme vielä mainita tuon pienen, Italian kuningas-
kunnasta varsin vapaan, mutta ihan sen sylissä olevan San Marinon
tasavallan, joka arvattavasti on mailman onnellisimpia valtakuntia.

Se on Italian maakuntain Forlin jaPesaron välissä eräällä Apen-
ninien vuorihaarukalla, jonka nimi on Monte Titano, jasen pienellä,
62 neliökilometeriä suureUa alueella elää 7,080 asukasta, joista lähes
1,600 on syntynyt ulkopuolella Tasavaltaa. Valtakunnan hallituksen
etupäässä on lakialaativa neuvoskunta, jenka 60 jäsentä valitaan ta-
san aatelistosta, pääkaupungin porvareista ja tuon vähäisen maan
muista asukkaista. Käskynhaltijoina on kaksi Capitania, joista toi-
nen otetaan aatelisesta, toinen porvari-säädystä ja joiden viranaika
kestää 6 kuukautta. Oikeuden-toimitus on ensimäisessä ja toisessa
oikeustossa kahden ulkomaalaisen lainoppineen käsissä, jotka vali-
taan kolmeksi vuodeksi ja jotka tämän ajan kuluttua enää vaan ker-
ran voidaan uudestaan valita. Valtion menot nousevat nykyään
40,000 ja tulot 42,000 hlriin, joten sns vaUinki ja valtiovelka siellä
ovat tuntemattomia asioita. TasavaUan aseellisena sotavoimana on
tuon itsevaltaisen neuvoskunnan vartijaväki, 24 miestä ja 3 upseeria
västingin väki eli tykkimiehistö 97 miestä ja 4 upseeria ja tarkk'-
ampujajoukko, joka on jaettu 8 komppaniaan 32 upseerin ja 961
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miehen kanssa, eli yhteensä 1,189 miestä. Itse San Marinon kau-
pungissa Monte Titanon kukkulalla on ainoastaan 1,000 asukasta, 3
linnoitusta, 1 munkki- ja yksi nunnaluostari, 7 kirkkoa, ja yhdessä
niistä lepäävät pyhän Marinon luut, yksi teateri, johon mahtuu 600
katselijaa. Maan arvokkaimmat ja rikkaimmat kansalaiset asuvat
Monte Titanon juurella di San Marinon kylässä. Verisiä mullistuk-
sia ei tässä pienessä tasavallassa milloinkaan tapahdu, vaan päin-
vastoin kuluu elämä rauhassa ja levossa noiden uutteraan ihmisten
kesken. Eivät paavit, joiden alueella se ensin oli, eikä myöskään
Napoleon I, eipä edes uudestaan syntynyt Italian kuningaskunta-
kaan ole sen vapautta pitkältä ahdistanut. Koulut ovat hyvässä
kunnossa ja maan tuotteistakin menee yhtä ja toista yli rajan, niin-
kuin esim. karjaa, viiniä, viljaa.



111. Portukalin kuningaskunta.

Atlannin valtameren rannikolla, 520 kilometeriä pitkänä, 180
kilometeriä leveänä, Minho- ja Ghiadiana-virtain välissä, leviää Portu-
kalin valtakunta, jonka pinta-ala on 89,355, muutamain mukaan
93,000 neliökilometeriä suuri ja jonka asukasluku nousee noin 4 miljo-
naan henkeen. Mutta koska Portukalilaiset myöskin lukevat nuo
suoraan lännessä päin Lissabonista olevat Azorit ja Madeira-saaret
Europaan, niin lisääntyy tämä väkiluku vielä lähes 400,000 hengellä.
Miltfei kaikki Portukalilaiset tunnustavat katolin uskoa. Portukali
on perittävä valtiosäännöllinen kuningaskunta, jossa Cortes ovat
hallituksessa osallisina. Nämä Cortes eli valtakunnan edusmiehet
jakauvat kuninkaan valitsemain pairein kokoustoon ja edusmiesten
kokoustoon. Historiallisesti jakautuu maa 5 maakuntaan (Minho,
Tras-os-Montes, Beira, Estremaduraja, Alemtejo) ja 1 piirikuntaan (Faro,
tuo pieni Algarven kuningaskunta, s. 0.-Arabialaisten länsimaa), jotka
nykyään käsittävät 17 hallituspiirikuntaa. Estremaduraan kuuluvat
nuo ylhäällä mainitut Azorein ja Madeiran piirikunnat. Portukalin
merentakaiset siirtomaat ovat mikä missäkin Aasiassa ja Afrikassa.
Sen Aasialaisia alusmaita ovat Goa ja Diu Malabarin rannikolla
Indiassa, itäinen puoli Timor nimistä Itä-Indian saarta ja Macao lä-
hellä Canton'ia Kiinassa. Sotavoima nousee rauhan aikana 40,000
ja sodan aikana 70,000 mieheen; sen sotalaivastossa on kaikkiansa
40 alusta ja 3,000 miestä.

Hyvin harvoilla ihmisillä on Portukalista enempää tietoa kuin
jonkinlainen maantieteellinen ja yhteiskunnallinen käsitys, ja varsin
harvoin eksyy ' matkustaja tähän Europan soppeen, ellei joku varsi-
tuinen toimitus häntä sinne vie, ja kuitenkin on Portukalilla paljon
kaunista ja ihastuttavaa meille tarjottavana. Lissabonin (280,000 asuk.)
satama, palatseilla seppelöittyin kukkulainsa kanssa, voi kyllin kil-
pailla Konstantinopolin, Palermon, NeapeHn ja Genuan kanssa kau-
neudessa.

Tavallisesti puhuen ei Portukali ole matkustajasta mikään vie-
hättävä maa, sillä niin kutsutuita nmerkillisiä paikkoja" on varsin
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harvakselta. Tosin ansaitsevat kaupungit semmoiset kuin tuo kaup-
paa harjoittava Porto ja Coimbra yliopistonensa, japaikat semmoiset
kuin Mafran luostari, kuninkaan huvilinna öintra, Bernhardinin kuu-
luisa luostari Alcobaga, Basaco, Batalha, Leira tulla nähdyiksi ; mutta
ylimalkaan on maisema ykstoikkonen. Alangoissa on hyvin viljel-
tyä peltomaata, jota paikka paikoin pensastot javähemmät metsiköt
katkaisevat. Ainoastaan virtain varsilla saa maisema kauniimman
muodon; sillä tuolla mehevällä heinämaalla kasvaa pitkin rantoja
paksuja puita.- Auringonlaskua Atlannin meren rannikolta on ihme-
teltävän kaunis katsella, ja kansassa käy tarina, että Noah veden-
paisumuksen jälkeen tuli PortukaHin, ähastelemaan tätä verratonta
auringonlaskua.

Jahdin ystävUle el PortukaH tarjoo mätään erinomaista huvi-
tusta, vaikka suuri osa maasta on vUjelemätöntä. Noilla yksinäi-
sillä vuoriseuduUla löytyy joitakuita susia, metsävuohia, ilveksiä ja
saksanhirviä, ja vähemmän asutuissa paikkakunnissa oleskelee puna-
säärisiä peltokanoja. Talvella tulee tänne jotenkin runsaasti lehto-
kurppia, mutta ne piilivät nnn hyvästi metsiköissä, ettei monta
mistä kiinni saada. Tavallisia kurppiakin tavataan paljon, mutta
näätäkin on vaikea saavuttaa, siUä rämeikkö, jossa niitä tänään näh-
tiin joukottain, on viikon perästä ihan tyhjä.

Pohjassa, vastapäätä espanjalaista Galician maakuntaa, on
Minho-virta rajana. Espanjan kaupunki Tuy on ainoastaan kiven-
heiton matkaa ValengaJsta PortukaHn puolisella rannalla. Mutta
kummankin kaupungin asukkaat eroavat vaatetuksen ja tapain puo-
lesta yhtä paljon toisistansa, kuin Doverin ja Calaisli asujamet.
Näiden molempain kaupungein vähllä ei ole juuri mitään yhteyttä.
Tarkat tulHvartijat ja passihankaluudet ovat usein paljoa tukalam-
pina Hikkeen esteinä kuin mahtava vuoriharjanne; eikä missään
tule niin harvoin kahdenpuohsia naimisia kysymykseen kuin täällä.
Myöskin kohtelevat Espanjalaiset Portukalilaisia hyvin ylpeästi; he
pitävät heitä ikäänkuin jonakin alhaisempana ihmisrotuna. Eräs
matkustaja, John Latouche, antaa kuitenkin Portukalilaisille ehdotto-
masti ensimäisen sian. Hänestä ovat he kauniimpaa ihmislajia, vie-
hättävämpiä käytökseltään ja snstemmin puetut. Mutta hän myön-
tää myöskin, että nämä vastakohdat pistävät juuri parhaiten silmiin,
siUoän kun tullaan maahan pohjasta päin. Galicialaiset ovatkin Es-
panjan raaimpaa väkeä, ja tästä maakunnasta ovat koko kuningas-
kunnan vedenkantajat kotoisin; kun päin vastoin „Entre Douro e
Minho" on Portukalin paras osa.

Latouche vakuuttaa, että Portukalissa matkaileva vieras mo-
nastikin tuntee olevansa Arkadiassa. Tähän ei ole syynä ainoastaan
nuo viehättävät niittymaat virtain rannoilla ja nuo lehtipuiden var-
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joon pistetyt suuret viiniastiat, joista peltomiehet tuon tuostakin
maistelevat, vaan ennen kaikkia tekee tämän suloisen vaikutuksen
heidän kurkkuääninen laulunsa, jolla toinen vastaa toisen ääneen.
Heidän peltokalunsa ovat vielä kömpelöintä, alkuperäisintä laatua.
Niinpä ovat heidän härkävankkurinsakän vielä perintöä roomalaisen
valloituksen ajoilta ja tuskin on niissä sen jälkeen mitään muutosta
tapahtunut. Aurana käytetään väärää puunoksaa, joka vaan pakka-
sen raappii maata ja jota voidaan helposti olalla kantaa. Mutta
toiselta puolen taas on kaikissa koristuksissa ja saviastioissa nähtä-
vänä Maurein suuresti edistyneen taiteen ja kaune-aistiii jälkiä.
Härkäin ikeet ovat koristetut piirroksilla, jotka varmaankin ovat
maurilaista alkuperää. Samaten on myös kaikissa kultaisissa ko-
risteissa ja tohveleissa epäilemättäkin jotakin itämaalaisuutta ha-
vaittavana.

Mitä ihmisiin tulee, ei ole kaupungeissa elelevän keskisäädyn
ja noiden kelpo arentimiesten ja talonpoikien välillä mitään eroi-
tusta ensiksi mainittuin eduksi. Suurimmissa kaupungeissa on koko
kadun mitat herrain taloja, joissa elelee perhekuntia vuodesta vuo-
teen, joilla juuri on sen verran varoja, että saattavat ilman työtä
tulla toimeen. Mutta semmoinen elämä ei tule kalliiksi. Talo heillä
on jotenkin suuri ja sen takana kaalimaa, mutta seinät ovat vaan
valkeaksi sivutut, lattiat ovat alastomat; tuoleja on joku kymmen-
kunta ja nekin vaan puusta, ja pari lautapöytää: siinä kaikki.' Ei
takkaa, ei uunia asuinhuoneessa eikä makauskammiossa, ei mitään
ripustimia akkunoissa, ei liinaa pöydällä eikä kuvia seinissä, ei peiliä,
ei pöytää, jolla sikin sokin viruisi kirjoja, sanomalehtiä, aikakaus-
vihkoja ja käsitöitä, ei kukkaruukkuja, ei porslini-astioäta, ei kelloa
— ei mätään kääkästä niistä sadoista kapineista, jotka meillä osoitta-
vat huoneenhaltijan kauneuden aistia tai sen puutetta ja jotka teke-
vät asuntomme niin kodikkaiksi ja viehättäviksi. Kaikki nämä ka-
lut ovat Portukalissa keskisäädylle tuntemattomia, jonka tähden hei-
dän asuntonsa ovatkin erinomaisen ikävää. Naisten askareista ovat
ainoastaan neulominen, jaaritteleminen, messunkuuleminen ja tunti-
kausia kestävä akkunasta kurkisteleminen mainittavat. Jos emme
ota lukuun tuota lyhyttä kirkonkäyntiä, niin ei nähdä portukali-
laista naisihmistä juuri koskaan kadulla. Miehet käydä tepastivat
kauppapuodista kauppapuotiin, polttavat lukemattomia paperosseja
ja pitävät puolipäivän helteessä «iestaänsa. Auringon paistaissa sei-
sovat he joukottain kadunkulmissa, levitetty auringonvarjostin kä-
dessä. Talvella heittävät he viitan hartioiUensa, joka kääritään ihan
samalla tavalla kolmikulmaiseksi, kuin meidän naiset saaliansa kääri-
vät. Niin on maan tapa ja siinä pysytään lujasti, vaikka kyllä Es-
panjalaiset, heidän naapurinsa, heitä sentähden pilkkaavat. Näissä
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kaupungeissa ei tapahdu miUoinkaan mitään uutta — ja jos jolloin
kulloin näet kaksi miestä hyvin innokkaasti keskustelevan jostakin
syrjästä katsojalle erinomaisen tärkeältä näyttävästä asiasta ja si-
nulle onnistuu saada vihiä heidän keskustelunsa aineesta, niin voit
olla varma, että syynä heidän innostukseensa oli ainoastaan se, että
tupakan hinta oH noussut tai laskenut parilla pennillä-naulalta. Ei
heillä ole edes uusia muoteja, jotka saisivat heicfet jotakin ajattele-
maan; sillä nuoret ja vanhat käyttävät ihan samaa vaatepartta.
Nuorilla miehillä on kuitenkin pahana tapana käyttää kovin ahtaita
saappaita, jonka tähden heidän kävelynsä ja kulkunsa on sangen
hankala. Mutta onpa heillä vielä tärkeämpikin toimitus, kuin tuo
ahtaissa saappaissa käyminen. He nimittäin harjoittavat lemmen
osoituksia niin kainolla tavalla, jolle ei ole vertoja missään muualla
mailmassa. Se tapahtuu niin suureUa säveliäisyydellä ja semmoi-
seUa platonisella tavaUa, ettei edes ankarimmallakaan kotiopetta-
jattarella pitäisi olla mitään sitä vastaan. Maan nuoret herraset
osoittavat nimittäin rakkauttansa ainoastaan sillä tavoin, että he
asettuvat seisomaan lemmittynsä asunnon eteen, että hän ehkä sattu-
malta katsahtaisi ulos akkunasta. Ja siihen koko temppu loppuu.
Kauppapuotin levolliselle omistajalle näyttää olevan yhden tekevä,
saako hän jotakin myydyksi tahi ei, mutta kuitenkin kuulee hän
mielellään, että puhuttelet häntä nimityksellä „muy fino", joka mer-
kitsee, että hänellä on taitoa ja taipumusta kauppavehkeisiin. Koh-
teliaisuus ja hyvänluontoisuus ovat tosin joka paikassa Portukalissa
maanasukasten kiitettäviä omaisuuksia, mutta he ovat samassa san-
gen viekkaita kauppamiehiä. Kumminkaan ei voi kieltää ritarilli-
suuden olevan PortukalUaisten etevänä omaisuutena. Vaikka he
kyllä vielä ovat sekä hyvin jumalisia että myöskin taikauskoisia,
eivät he kuitenkaan enää ole niin tykkönään pappien vallassa kuin
ennen, mutta kerjääminen sitä vastaan on vielä yhtä suuressa mi-
tassa kuin ennen ja näyttää melkein tulleen kansalliseksi paheeksi.
Löytyy myös lukematon määrä kohteliaisuuden temppuja, joitakaik-
kia tarkoin pitää noudattaa, jollei tahdo pahasti asukkaita loukata.
Täällä ei ole laita sanoa kuin Espanjassa, jossa mainitsemalla „tei-
dän armonne" jokarnen voi tuUa toimeen. Portukalissa puhuttelevat
nuo tappelevat katupojatkin toinen toisiansa sanoilla: „teidän ar-
monne" ja „teidän arvoisuutenne", mutta siellä löytyy ilman sitä
neljä erityistä arvonimitystä, joita ihan säädynmukaisesti pitää kulle-
kin sovitella aatelismiehestä ruveten talonpoikaan asti. (John La-
touche).

Papiston loistelias elämä ja uusien kuninkaallisten palatsein ja
puutarhaan rakentaminen olivat paljastaneet Portukalin valtiovarat,
mutta viimeisinä vuosina ovat ne uudestaan muutamain edullisten
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yritysten kautta taas jotenkinkarttuneet. Rautateitä on tehty mutta
kuitenkin on vielä osaksi puutetta maanteistä, jotka kartuttaisivat
edellisten Hikettää. Teollisuus on edistynyt, ja kaupungeissa on
useampia hallintoa ja terveyshoitoa koskevia parannuksia saatu toi-
meen. Portukali on myöskin säilyttänyt vapauden tuntonsa, joka
estää sitä käymästä liian likeiseen yhteyteen onnettoman naapuri-
valtakunnan kanssa ja sillä tavoin menettämästä omituista kehkiä-
mistään.



IV. Espanjan kuningaskunta.

Suurin osa Iberian saarentoa on Espanjan kuningaskunnan hal-
lussa, joka on noin 5xf2 kertaa avaruudeltaan suurempi ja enemmän
kuin 4 kertaa asukkaista rikkaampi, kuin läheinen Portukali. Es-
panjan pintaalan arvellaan olevan 495,000 neliökilometeriä suuren ja
sen asukas-luku nousee 16,300,000 henkeen. Täälläkin on katolinen
uskonto melkein yksinomaisesti voitolla, kuitenkin tavataan paikka
paikoin myöskin protestantisia seurakuntia, jotka kumminkin ovat
Hian heikkoja tekemään mitään erityistä vaikutusta Espanjan kan-
saan. Niinkuin Portukalissa, on Espanjassakin haUitusmuoto valtio-
säännöllinen monarkia, mutta vasta viimeisinä aikoina on kuninkuus
uudestaan päässyt valtaan. Vuonna 1868 se kukistettiin, ja Espanja
oli sen jälkeen nykymailmalle kurjimpana valtiollisen rappiotUan
ja saamattomuuden esikuvana. Hyvin tärkeä tässä sekasorrossa oli
aseelHnen voima, joka nousee 80,000 mieheen ja varajoukkoin ja
suojelusväen kanssa tekee 216,000 miestä, lukuun ottamatta siirto-
kunnissa käytettäviä sotajoukkoja. Sotalaivastossa on 132 höyry-
alusta ja lähes 14,000 miestä. EspanjalaisiUa ja heidän pohjanpuoH-
silla naapureillansa, Franskalaisilla, on semmoinen yhteinen luon-
teen omituisuus, jota ei vieras voi ennakolta arvostella. Niiden tie-
tojen mukaan, mitä meillä heistä on, emme voi nimittäin päättää,
mitä Franskalaiset ja Espanjalaiset esim. valtiolHsessa suhteessa tule-
vat tekemään, sillä heidän ajatus tapansa on ihan toinen kuin mei-
dän. Eräs toinen yhtäläisyys Espanjan ja Franskan välillä on nii-
den heimokuntain monenkaltaisuus, jotka asuvat kummankin maan
pnrikunnissa, ja niiden murteiden paljous, joita asukkaat puhuvat.
Niinkuin Pohjois-Franskalainen, Provencalelainen ja Bretonelainen ei-
vät ymmärrä toinen toistansa, samoin on laita Catalonialaisen, Cas-
tiHalaisen ja Baskilaisen välillä. Kuitenkin on Franskanmaan kai-
killa kansanheimoilla jonkinlainenkäsite franskalaisesta valtioyhtey-
destä ja yhteisistä kansallisista pyrinnöistä, kun sitä vastaan moni
heimokunta Espanjassa kieltämättä osoittaa taipumusta eripuraisuu-
teen. Pyrenein saarento tarjoo, ottamatta ensinkään lukuun Portu-
kaHa, kirjavan kaavan mitä erilaisimpain kansain luonteesta. Tästä
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voi helposti ymmärtää, minkä tähden Espanjassa eri maakuntain
olojen järjestäminen yhden ja saman mallin mukaan on kohdannut
niin suuria vastuksia. Espanjassa vaaditaan jokaista eri maakuntaa
varten erityistä hallitustapaa ja ainoastaan semmoiset hallitsijat
ovat onnelliset olleet ja mainioiksi tulleet, jotka tämän tarkoin ovat
tietäneet ja sitä ovat noudattaneet.

Onnellisin luonne kaikista Espanjan kansalaisista, sanoo tr.
Nicolaus von Gerbel, jota tässä seuraamme, on varmaankin Anda-
lusialaisilla. He ovatkin kaikkein soveliaimmat tekemään tyhjiksi
ne huhut Espanjalaisten kavaluudesta, uskonkiihkosta ja koston-
himosta, jotka muussa Europassa heistä liikkuvat. Andalusialainen
on lnan iloinen, ollaksensa kavala, liian hyvänluontoinen, ollaksensa
kostonhimoinen, ja liian onnellinen ja oloihinsa tyytyväinen, ollak-
sensa uskonvimmainen. Missä tavataan vertoja sille alati kirkkaalle
taivaalle, sille lämpimälle ilmalle ja hedelmälliselle maalle, joka
Sierra Morenan ja Espanjan etelärannikon välUlä loistelee? Tämä
ilmanala kehoittaa ihmistä vastustamatta elämän nautintoon, jatuota
iloista mielenlaatua ei häiritse kylmyys talvella, eikä lnallinen helle
kesällä. Sierra Nevadan lumisilta huipuilta liekkuu yhä suloinen
viileys alas laksoihin, eikä missään eletä Umanalan suhteen niin hu-
paisesti kuin Quadalquivir-virran varrella. Andalusialainen on itse-
hensä, Jumalaansa jaympäristöönsä tyytyväisempi kuin kukaan muu,
ja tämä on nähtävä koko hänen olossansa. SUminnähtävästi tuntee
hän itse, mitä personallisia etuja hänellä on. Hän pukeutuu mie-
lellään komeihin vaatteisin, kiekailee naisten kanssa, mutta hänen
itserakkautensa on niin vilpitön, ettei hänelle sntä kukaan suutu.
Tämä omain etujen tuntemus ei tee häntä ylpeäksi, eikä viettele
häntä pöyhistelemään. Päinvastoin koettaa hän aina olla miellyt-
tävä sillä hän tietää olevansa suloisin olento auringon alla. Hän
on sentähden muiden mieluinen, kohtelias, kerkäs palvelemaan, haas-
telee sulosti ja herttaisesti ja kohtelee naisia vielä höylimmin kuin
Franskalainen. Se on puhdas sangvinillinen luonto, kevytmielisyys
viehättävimmässä muodossaan, joka häntä elähdyttää. Heidän kau-
punkeinsakin luonne osoittaa meille joka taholla tätä andalusialaista
hUpeyttä. Jos käymme katsomassa Sevillan kaupunkia, Andalusian
etevintä paikkaa, niin viehättää meitä heti suloisesti tuo erinomai-
sen iloinen elämä. Sevilla on varsin kaino kaupunki, jolla ei edes
ole niitä komeita rakennuksia, joista Brentano laulaa runossaan:
„Sevillaan, Sevillaan". Mutta Sevillassa on, näet, jokainen tyyty-
väinen osaansa, asukkaat ovat aina iloisella mielellä kuin juhlapäi-
vänä, ja tämä mielenlaatu tarttuu vieraasenkin. Huoneetkin ovat
raketut omituiseen tapaan, ja lisää paljoa enemmän kaupungin su-
loisuutta, kuin jos näiden sijassa todellakin olisivat nuo ylistetyt
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Katu Sevillassa.

.7komeat rakennukset". Itämaa-
laiset käyttävät kaiken taitonsa
kartanopihain kaunistamiseen:
lie koettavat kukkaislavoilla ja
ruiskulähteillä tehdä niitä pie-
neksi paratiisiksi ja ympäröivät
ne varjokkailla pylväskäytävillä. Kun kristityt tulivat Sevillan hal-
litsijoiksi, miellytti heitä suuresti nuo kukkasilla kaunistetut pihat.
He noudattivat tätä rakennustapaa, vaikka Espanjan kristityt muuten
pitivät silmällä enemmän ulkonaisia kuin sisällisiä oloja. He ra-
kensivat lisäksi jokaisen akkunan eteen solan ja noudattivat samassa
tuota maurilaista rakennustapaa. Tämä tapahtui enimmästi sillä ta-
voin, että puutarhaan menevät käytävät ja akkunat saatettiin suo-
raan yhteyteen kadulle kallistuvani akkunani kanssa. Jokaisen varsi-
naisen Sevillalaisen talon sisimpään pihaan voi ohitsekulkija kat-
sella Ikäänkuin jonkinlaisen lyhdyn läpitse. Tietysti ei tuon lasi-
huoneen iloiselle omistajalle tämmöinen kurkisteleminen ole miksi-
kään haitaksi, sillä hän ei suinkaan ole siitä pahoillaan, että ulkoa
nähdään, kuinka hän alati on hyvällä mielellä. Jos useampia per-
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heitä asuu samassa talossa, on kaikilla sama oikeus käyttää hyväk-
sensä näitä „Patios" nimellä tunnettuja pihoja, jotka ruiskulähteil-
lään ja raittiilla ilmallaan lumoovat sielua. Jo vanhain Roomalais-
ten aikana pidettiin Boitican, s. o. nykyisen Andalusian, asujamia
aina parhaimpina tanssijoina. Siihen aikaan oli erittäinkin Cadixln
kaupunki niistä tunnettu, mutta tätä nykyä vetää Sevilla jaMalaga
sille vertoja, vieläpä kenties voittaakin sen. Muutenkin on Malaga,
vaikka kyllä pieni, Sevillalle vaarallinen kilpailija. Malagaa ylistää
eräs espanjalainen kansanlaulu „ikuisen kevään kaupungiksi", kun
sitä vastaan tuossa muuten kuuluisammassa Granadassa pikemmin
sureva kuningatar tulee näkyviin. Granada on uhkea, häntä yhä
vilvoittavat Sierra Nevadalta lähtevät raittiit tuulet ; Malaga on
enemmän paratiisin kaltainen, mutta Sevilla on viehättävin kaikista
Andalusian kaupungeista. Tuo Andalusian suloinen taivas ja se iloi-
suus, joka tykkii sen asujainten suonissa, vaikuttaa sen, ettei Anda-
lusialaisella ole mitään halua sotapalvelukseen. ■ Elämä on hänestä
niin ihana, ettei hän mielellään pane sitä arvottomana alttiiksi jon-
kun hallitukselta lähteneen aatteen eduksi, ja hänen maansa on niin
herttainen, ettei hän helposti heltiää totutusta elämän nautinnosta.
Mutta kahdesti kauniimpana ilmaantuu kuitenkin tuo komea, sorea
ruumis, jonka luonto on Andalusialaiselle muiden etujen lisäksi
antanut, hänen mainiossa tulisessa ja silkkikarvaisessa hevosessaan.
Näistä molemmista kelpaa vaan toinen, nimittäin hevonen, sota-
palvelukseen ja hän panee mieleUään tappelussa henkensä alttiiksi.
Tässä on vielä yksi seikka huomattava. Andalusialaisella;, samoin
kuin Neapelilaisella, on hyvin vähän varsinaista ruumiin voimaa,
vaikka kumpikin vartaloltaan on varsin säännöllinen ja liikunnot
ovat somat. Jos yksi tai toinen saisikin siis halun sotapalvelukseen,
ei hän kuitenkaan voi kestää sen vaivoja.

Muut Espanjalaiset voimme parhaiten tulla tuntemaan, kun
näytämme missä kohdin he luontonsa puolesta eroovat Andalusialai-
sista. Parhaiten tunnetut ovat CastiHalaiset, kuitenkaan eivät he
ole nnn rakastettavia olentoja kuin Andalusialaiset. Castilialainen
pitää, niinkuin Andalusialainen, paljon itsestänsä, mutta sillä aikaa
kuin tämä oman arvon tunteminen tekee jälkimäisen viehättäväksi,
koettaa edellinen etukynnessä vaan sillä kopeilla. Ei hän pidä lu-
kua minkä vaikutuksen hän tekee muihin ihmisiin, kun vaan hänen
oma personansa tulee huomatuksi. CastiHalainen on sentähden keksi-
nyt „grandezan", että hän monimutkaisUla tempuilla voisi korvata
mitä häneltä todellisesti puuttuu. Hänen pyrintöinsä päämääränä
on sen ohessa lepo, täydellinen lepo ja työttömyys. Andalusialainen-
kaan ei mielellään tee työtä, mutta hän harrastaa sitä innokkaam-
min elämän mukavuuksia. CastiHalainen ei kuitenkaan kammo työtä
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elämän nautinnon tähden, niinkuin'tuo iloisa Andalusialainen, vaan
sentähden, että hänellä on vastustamaton tarve saada häiritsemättö-
mässä levossa olla alati samalla mielenlaadulla. Nnnkuin enimmät
romanilaiset kansat, toivoo Castilialainen, koska hänen kumminkin
elatuksensa tähden täytyy työtä tehdä, mitä pikemmin ansaita niin
paljon rahoja, että rauhassa voi niiden kasvuista elää. Hän määrää
mielellään edeltäpäin, kuinka suuren summan hänen tulee koota,
ennenkuin hän heittäyy kokonaan työttömyyteen. Tätä summaa ei
kuitenkaan usein saavuteta, sillä Castilialainen, jonka vaatimukset
jo kotoa lähteissä ovat vähäiset, supistaa niitä yhä enemmän elä-
män kamppailussa. Tyytyväisyyden hyvää avua harjoittaa hän hel-
posti ylenpaltisesti, ja viimein ei pane hän enää kortta ristiin, kun
hän vaan ilman vaivaa voi tulla vaikka kurjastikin toimeen.

Paljon enemmän sitkeyttä työn teossa ja ansaitsemisessa osoit-
tavat Espanjan pohjoisrannikon asujamet, Galicialaiset, Asturialaiset
ja Baskit. He ovat kaikki tunnetut kelvollisiksi miehiksi — mutta
kuitenkin eri suunnilla. Galicialaiset kelpaavat kaikenkaltaisiin pal-
veluksiin; he ovat hyviä päivätyöläisiä, muulinajajia, palvelijoita ja
käsityöläisiä. Asturialaisia voidaan parhaiten käyttää palvelijoina,
kun sitä vastaan Baskit, jotka, samoin kuin Castilialaiset, ovat liian
ylpeät muita palvelemaan, arentimiehinä ja talonpoikina etsivät ela-
tustansa. Baskit ovat hyvin luotettavaa, mutta ykspäistä kansaa,
jonka tähden on vaikea saada heitä tottelemaan. Asturialaiset sitä
vastaan ovat Espanjan tottelevaisimpia lapsia ja uskolliset, niin pian
kun kerran johonkin kotiin perehtyvät. Mutta Galicialaiset („GaHe-
gos") ovat kaikista halukkaimmat ansaitsemaan. Heillä on jotakin
Italialaisen jaSchveitsiläisen luonteesta. Italialaisen kaltainen on Gal-
lego siinä, että hän, kerran rahan ansiolle lähdettyänsä, ei luovu
työstään, vaikka hänellä jo olisikin summa koossa, jota hän oli toi-
vonut, ja viipyy vierailla mailla niin kauvan, kunnes halu köyhään
kotimaahansa, Galiciaan, tuo hänet takaisin. Schveitsiläiseenvoi häntä
verrata, koska he molemmat asuvat vuorilla ja kummankin tavalli-
sesti täytyy ansaita leipänsä muualta, ja koska molemmat liikutta-
valla kaipauksella palajavat takaisin vuorillensa, niin pian kuin ovat
tarpeeksensa ansainneet varoja.

4 Entisen Aragonian kuningaskunnan asujamet ovat aina oUeet
kaikkein toimeliaimmat, mutta samassa kaikkein uppiniskaisimmat
Pyrenein saarennon lapsista. Varsinaiset Aragonialaiset, Catalonia-
laiset (eli Catalanit) ja Valencialaiset ovat olleet tunnetut uppiniskai-
suutensa ja vehkeilyhalunsa tähden kaikki yhtä suuressa määrässä,
vaikk'ei heidän pyrinnöillänsä ole ollut aina samaa suuntaa. Kaik-
kein pahimmassa huudossa ovat muuten Valencialaiset, sillä heidän
seassansa tapahtuvat enimmät koston ja väkivallan teot. Aragonia-
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laiset pitivät muinoin suurta htiolta siitä, ettei kuningas saisi mil-
lään tavoin heidäm valtiollisia oikeuksiansa supistaa. Vastahakoi-
sesti taipuivat Catalanitkin Aragonian ja sittemmin Espanjan kunin-
gasten vallan alle. Joka kerta kun kruunusta taisteltiin ja jokaisen
vallankumouksen aikana ovat Catalanit jyrkästä vastustelleet Ma-
dridissa vallitsevaa hallitusta. Ainoastaan Baskilaiset voivat Car-
listalaisten sodan aikana heidän kanssansa kilpailla uppiniskaisuu-
den maineesta. Kaikkina muina aikoina ovat juuri Catalonialaiset
olleet kestävän sovun pahimpana esteenä. Merkillistä on .muuten,
että juuri Catalonian ruhtinaskunnassa ja Barcelonan kaupungissa
tapahtuu verrattavasti vähemmän rikoksia, kuin muissa Espanjan
maakunnissa. Erittäinkin ilahduttava on tämä kohta verrattuna lä-
heiseen Valencian maakuntaan.

Urhollisia ja sotaisia ovat ennen kaikkia Castilialaiset, Galicia-
laiset ja varsinaiset Aragonialaiset, sillä heitä voidaan kaikista hel-
poimmin pitää kurissa. Baskit ja Catalonialaiset ovat tosin yhtä
urhollisia, ja jälkimäiset (niinkuin jo on sanottu) paljoa toimeliaam-
mat kuin Espanjan muut heimot, mutta Catalonialaisia, Baskeja, sa-
moin kuin Navarralaisia on vaikea ajan pitkään pitää sotakurissa,
jonkatähden nykyaikaisissa sodissa ei heistä ole mitään varsinaista
hyötyä muuten kuin sissi-sodassa. Kaikkein oivallisimpia ovat Es-
panjalaiset puolustamaan linnoituksia, erittäinkin silloin kun piiritys
jo on toden perästä alkanut.

Balearein ja Pityusein useammista kansallisuuksista kootut asuk-
kaat eivät suvaitse Castilialaisia, mutta sitä vastaan on heillä yhtä-
läisyyttä Valencian ja Catalonian asujainten kanssa. Heidän kie-
lensä on joku haara keski-ajassa hyvin levinneestä limosinilaismur-
teesta: sillä on jotenkin rikas kirjallisuus, erittäinkin mitä runou-
teen tulee, sitä hoidetaan vielä nykyään hyvin huolellisesti ja se
onkin tavallinen seura- ja käytäntökieli, itse ylhäistenkin parissa.
Sillä kielellä opetetaan alkeis-opistoissa ja saarnataan maan kir-
koissa. Oikeustoin y. m. virkakielenä' on Castilian kieli. Pääkau-
pungin, Mahonln, ulkomuoto on kyllä etelämaalainen, vaan ei kui-
tenkaan espanjalainen. Nuo vihreillä ripustimilla suljettavat akku-
nat, solain puute y. m. osoittavat pikemmin että Englantilaiset ovat
täällä vallalla. Asukkaiden sanotaan olevan kohteliaita, hyväntah-
toisia, suopeita ja rehellisiä. Ovia ei milloinkaan lukita; varkauksia
tapahtuu varsin harvoin. Ainoastaan tuo kukkuralleen kohonnut
itsekkäisyys, joka pitää Menorcaa mailman kauneimpana, sivisty-
neimpänä ja täydellisimpänä paikkana, ja joka mielellään tahtoisi
tehdä saaresta vapaan valtiollisen yhdyskunnan, loukkaa vierasta.

Nämä Espanjan eri kansanheimot, joiden luonteita ja taipu-
muksia tässä olemme tarkastelleet, ovat kaikki, paitsi yksi ainoa,
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arjalaista eli indo-germanilaista ihmis-rotua. Poikkeuksena tästä on
ainoastaan Baskein omituinen heimokunta, joka asuu kahden puolin
Pyreneitä, siis Espanjassa ja Franskanmaassa, ja jokakansatieteelli-
sestä on meidän maanosan merkillisintä kansaa, sillä, niinkuin nyt
tavallisesti otaksutaan, tapaamme heissä vanhain Iberein jäännöksiä,
sitä epä-arjalaista heimoa nimittäin, joka historian ensi aikoina asus-
teli Länsi-Europassa ja jonka Keltit, arjalaisen kansanvaelluksen etu-
joukko, sysäsi pois tieltään. On luultavaa, että se kansa, jonka jään-
nöksiä Baskit ovat, ennen historiallista aikakautta oli levinnyt pal-
joa avarammalle kuin ainoastaan Espanjaan ja Galliaan, että siis
Italian ja Gallian Ligurit, Sikilian Sikanit, vieläpä Pohjois-Afrikan-
kin alkuasujamet, ennen Phoinikilaisten jaRoomalaisten valloituk-
sia, kuuluivat samaan rotuun kuin Iberiläiset Espanjassa, ja Aqui-
taniassa. Ja jos me pidämme Ligureja ja Sikaneja tämän muinoin
avaralle levinneen heimokunnan vesoina, niin voimme hyvin otak-
sua, että myöskin koko Italiassa kerran asui Iberiläisiä ja että mui-
noin nuo alkuperäiset Latinalaiset, Roomalaisten esi-isät, saivat
syöstä näiden espanjalaisten Iberein heimolaiset pois Rooman seitse-
mältä kukkulalta. Englantilaiset tutkijat Huxleij, W. Boyd Dawkins
y. m. väittävät vielä, että myöskin Britannian saaret ennen Keltejä
olivat Baskein hallussa ja että baskilaista verta paljon on sekaantu-
nut Keltiläisten suoniin, vieläpä sanovat he, että muutamissa paikoin
Englannissa tuo baskilainen veri .on voitolla, niinkuin toisissa pai-
koin keltiläinen eli teutonilainen. Tästä nähdään, kuinka tärkeät
nuo nykyään vielä elävät Baskit ovat vertailevalle kansatieteelle.

Niiden tutkimusten mukaan, joita eräs baskilaisen kielen har-
jaantunein tuntija, prinssi Lucien Bonaparte, on tehnyt, löytyy neljä
espanjalaista ja kolme franskalaista maakuntaa, joissa Baskeja tava-
taan. Tämän piirin sisässä ei kuitenkaan puhuta Baskin kieltä joka
paikassa. Yhteensä lasketaan espanjalaisia Baskeja olevan 660,000
ja franskalaisia 140,000. Enin osa heistä ymmärtää oman äidinkie-
lensä ohessa myöskin sen maan kieltä, jossa he asuvat. Espanjalai-
set Baskit kutsuvat kieltänsä Euskara'\ksi ja itseänsä Euskaldunakeiksi,
s. o. ihmisiksi, jotka puhuvat euskaran kieltä. Maatansa nimittävät
he Euskalearia.

'

Franskalaiset Baskit kutsuvat itseänsä Vctskeiksi,
sanasta vasok, mies, kieltänsä Baskunge ja maatansa Heskualherriak,
s. o. Baskein valtakunta. Kaikkia kansoja, jotka käyttävät muuta
kieltä kuin baskilaista, sanovat he Erdaldunakeiksi, johdettu sanasta
erdu, tullut. Se tarkottaa ihmisiä, jotka vasta ovat tulleet, siis kan-
saa, joka perästä päin on muuttanut Espanjaan ja Franskanmaahan,
sitte kun Euskaldunakit jo sinne olivat asettuneet. Tässä sanassa
on siis vielä eleillä historiallinen muisto indoeuropalaisten kansain
tulosta Europaan, joka tapaus ulottuu niin etäälle takaisin muinais-
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aikoihin, että indoeuropalaisilta kansoilta itse on muistokin siitä
hävinnyt, ja vasta nykyisempinä aikoina on vertaileva kielitutkimus
johtanut oppineita sen jäljille.

Baskilaiset kääntyivät jo varhain kristinuskoon, joten siis var-
maankin monta tärkeätä tarua, monta merkillistä jumalanpalveluk-
sen temppua on tieteeltä mennyt hukkaan, jotka muuten ehkä olisi-
vat voineet valaista monta hämäräistä kohtaa. Tiedetään kuitenkin,
että he muinoin palvelivat erästä suurta henkeä, jolla nimenä oli
Jdlnkoa eli korkeuksien herra. Hautaa sanoivat he ~suuren levon
vuoteeksi", kuolema oli heistä ajallinen uni, josta herättiin uuteen

Baskilaisia.

elämään, jolloin pahat teot rangaistiin ja hyvät työt palkittiin.
Baskein muinaistarut kertovat myöskin eräästä pahasta hengestä,
Bassajaonista eli hurjasta haltijasta, joka nyt vielä elää kansan suussa
ja jota ulkomuodoltaan kuvataan jonkinlaiseksi metsänpeikoksi.

Aura, jota vanhat Kreikkalaiset ja Roomalaiset käyttivät jo
ensimäisinä aikoinaan, näyttää olleen Baskein esivanhemmille tunte-
maton kalu; ja vielä tänä päivänä ei käytetä Guipuzcoa'ssa mitään
auraa, vaan kaikki pellontyö toimitetaan kuokalla ja eräällä omitui-
sella kalulla, joka on miltfei heinähangon näköinen muodoltaan.
Muuten hoitavat Baskit . peltoansa suurella huolella, joka ansaitsee
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sitä enemmän ylistystä, kun maan laatu ei ole ainoastaan vaival-
loisesti viljeltävää, vaan luonnonkin puolesta hedelmätöntä; ainoas-
taan kalkkilannoituksella voidaan sitä joinkin määrin parantaa. Sen-
tähden nähdäänkin jokaisen asunnon vieressä kalkkiuuni, jossa val-
mistetaan tuota tarpeellista lannoitus-ainetta. Tavallisin maan tuot-
teista on maissi. Pellonviljelyksen ohessa on kalastus ja metsästys
Baskein pääelinkeinona. Myöskin kauppa ja teollisuus kukoistavat
Baskein maassa. Biscayassa tavataan erinomattainkin rautatehtaita.
Merkillisimmät ulosvientitavarat ovat rauta, rakennuspuut, hedelmät,
sjukla ja viini. Myöskin Bayon'in suuret savutut kinkut ovat tunne-
tut. Jo ikivanhoista ajoista asti ovat Baskit olleet rohkeita ja
uskaliaita merimiehiä. He olivat ensimäiset, jotka hätyyttivät valas-
kaloja aina Jäämereen asti, ensimäiset, jotka löysivät Newfoundlandin
ja toivat sieltä tullessaan turskia. Baskit ovat tavallisesti hoikkia
ja laihoja, mutta samassa vahvoja, jänteviä ja rotevia ruumiin ra-
kennukseltaan. Heillä on harmaat silmät ja vähän tumman-näköi-
nen kasvoin väri. Heidän ruumiin voimillensa vetää ainoastaan hei-
dän erinomainen notkeutensa ja taipuvaisuutensa vertoja. Heidän
käyntinsä on ripeä, heidän katseensa vakaa. Tuntematta vähintä-
kään huimausta hyppelevät he kalliolta kalliolle ja kiipeevät vuor-
ten korkeimmille huipuille. Tätä paitsi ovat he hyviä pyssymiehiä,
taitavia ratsastajia, väsymättömiä tanssijoita ja oivallisia uimareita.
Baskilaiset naiset ovat ylimalkaan kauniita, hentoja, viehättäviä lii-
kunnoltaan. Heillä on lumoavan kaunis iho, sievät kädet ja jalat,
sorea käynti, hehkuvat silmät, ja Kreikkalaisille vivahtavat heidän
kasvonsa sivulta katsoen. Myöskin ovat he iloisia, lystillisiä ja vei-
tikkamaisia. Näiden omaisuuksien lisäksi tulee vielä ihmeteltävä
ruumiin voima, joka tekee heidät kykeneviksi ottamaan osaa mies-
ten askaroisin, jotka he useinkin toimittavat vielä suuremmalla
kestäväisyydellä, kuin miehet itse. Mitä tulee Baskein muihin omai-
suuksiin, on tunnettu asia, että he ovat rohkeita, rakastavat vapautta,
harrastavat rehellisyyttä, vieraanvaraisuutta ja pitävät, mitä ker-
ran ovat luvanneet. Sitä vastaan ovat he ylpeitä, suuttuvat helposti,
ovat erinomaisen taikauskoisia ja suuria uhka-pelureita. Heidän
kopeutensa menee niin pitkälle, että jokainen laillisesta aviosta synty-
nyt Baskilainen pitää itseänsä aatelisena. Eduksensa eroavat Baskit
ympärillään olevista kansakunnista erinomaisen puhtautensa kautta,
joka on havaittava heidän huonettensa sisässä ja ulkopuolella ja
joka milt' ei vetää vertoja Hollantilaisten puhtaudelle. Espanjan
puolisessa Baskein maassa ei löydy juuri ollenkaan varsinaisia kyliä,
vaan ainoastaan joukko yksinäisiä, keskelle tiluksia rakettuja asun-
toja, jotka ovat milloin likempänä milloin kauempana toisistansa.
Määrätty luku tämmöisiä talonpojan asuntoja kirkkonensa tekee niin
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kutsutun tasavallan. Muutamissa paikoin tavataan myös vanhoja,
puoliksi lahistuneita linnoja, jotka ikivanhoista ajoista asti ovat ol-
leet samain perhetten hallussa ja joiden omistajia, espanjaksi Parien-
tes majores, kansa pitää suuressa arvossa.

Meidän kertomuksemme espanjalaisista kansoista jäisivaillinai-
seksi, jos emme kumminkin muutamilla sanoilla muistaisi Mustalai-
sia, „Gitanos", jotka vanhoista ajoista asti ovat perehtyneet Etelä-
Espanjan kaupunkeihin ja erittäinkin vanhaan Hispaliin, nykyiseen
Sevillaan.

Ken tahtoo nähdä Mustalaisten elämää, kertoo Wilh. Lauser,
saa siihen kyllä tilaisuutta, jos hän illalla menee toisella puolella
Guadalquivir-virtaa olevaan, Triana nimiseen esikaupunkiin. Vielä
hyödyllisempi tosin olisi pieni retki tuohon puolen penikulman päässä
olevaan Alcalaan, jossa Mustalaiset vielä tänä päivänä, niinkuin sa-
toja vuosia takaperin, viettävät elämäänsä maaluolissa keskellä hir-
muisia lika- ja rikka-läjiä. Samankaltaisia luolia oli ennen Tria-
nassakin, mutta hallituksen käskystä perattiin ne pois vuonna 1856,
jolloin koleratauti raivosi ja Mustalaisia kuoli kuin kärpäsiä. Mutta
ei vielä nytkään voi tuo omituinen kansa viihtyä ahtaissa huoneissa,
vaan oleskelee enimmän aikansa avonaisilla kaduilla. Täällä tako-
vat muutamat alasimella, tuolla hierovat toiset naudan kauppaa.
Naiset levittelevät liinoja ja vanhoja vaatteita, joita he huomenna
aikovat kaupitella, kulkein talosta taloon, tahi viedä jollekin lähei-
selle markkinapaikalle. Tuolla laulaa, kitaralla säveltään säestäen,
eräs tyttö noita haikeamielisiä lauluja, jotka niin oudollaisella viehä-
tyksellä valloittavat sydämen. Muutamat kopeilevat mielihyvillään
uudella kirjavalla puvullaan eli vääristä hohtokivistä välkkyvillä
koristeillaan; ja täällä tanssia tepastelee lystillinen pariskunta, sillä
aikaa kuin ympärillä seisovat ystävät laululla ja käsien taputuksilla
heidän haaveellista tanssiansa seuraavat. Kaikki näyttävät olevan
yhtenä ainoana perheenä, jonka jäsenet helposti tunnetaan tumman-
ruskeasta ihosta, mustista hiuksista ja silmistä, vakaasta, terävästä
katseesta ja ruumiin soreasta, hoikasta vartalosta. Heidän sanotaan
myös rakastavan toinen toisiansa vilpittömästi, niinkuin sukulaiset
ainakin. Vieraita vastaan vetävät he kaikki aina yhtä nuottaa ja
käyttävät helposti väärin terävää järkeänsä ja ihmissydämen tunte-
mistansa. Heitä soimataan epäluuloisiksi, valehtelevaisiksi ja imar-
televiksi, ja erittäinkin herättävät heidän vaimonsa, jotkakatselevat
korteista ja ennustavat tulevia asioita, rahvaassa taikauskoista pel-
koa. Mustalaiset, jotka ovat pakoitetut elämään muitten ihmisten
niskoilla, etsivät kernaimmin asuinpaikoiksensa kaupungein äärim-
mäisimmät ja etäisimmät sopet. Jonkinlaisena aatelina heidän jou-
kossansa ovat niin kutsutut „Viandantes" (maankuleksijat), jotka esi-
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isäinsä tavalla vielä elelevät metsissä ja erämaissa; he ylenkatsovat
kaupungeissa asuvia heimolaisiansa, ja jälkimäiset puolestansa pel-
käävät heitä taikauskoisesta Mustalaiset nauttivat tätä nykyä es-
panjalaisten alamaisten oikeuksia ja ovat myös velvoitetut tekemään
sotapalvelusta. Jo Karlo IILs oli antanut heille samat oikeudet,
kuin Espanjalaisilla on, ja tahtoi yhdistää heidät täydellisesti valtio-
ruumiiseen, mutta hänen yrityksensä ei oikein menestynyt. Pyhä
Hermandad ei kammonut mitään väkivaltaisia keinoja, pakoittaak-
sensa heitä kristilliseen elämään, ja tätä tarkoitusta varten poltatti
hän heidän telttinsä, ja Mustalaisten vainoominen alkoi jo Philip
llLsta ruveten, joka ajoi suuren joukon heitä Maurilaisten kanssa
ulos maasta. Useat heistä tunnustivat jo silloin, kumminkin ulko-
naisesti, kristinuskoa; mutta monet heidän vielä näihin asti säily-
neistä tavoistaan todistavat heidän kristillisyytensä olevan jotenkin
huonolla kannalla.

Nykyään on Espanja jaettu 49 piirikuntaan, joistakutakin kut-
sutaan pääkaupunkinsa nimellä; mutta vanha historiallinen jako on
niin syvälle juurtunut ja on niin luonnonmukainen, että nuo vanhat
pääkaupungit yhä vielä loistelevat entisessä arvossaan. Koska tässä
ei ole tilaa kuvata niistä jokaista erikseen, niin saamme vaan tyytyä
siihen, että parilla esimerkillä osotamme kuinka erinkaltaisia Espan-
jan kaupungit ovat. Me alotamme viimeisinä aikoina silminnähtä-
västi edistyneellä Madridilla.

„Madrid ei ole ainoastaan suuressa määrässä viimeisinä vuosina
laajennut, vaan on myöskin eduksensa muuttunut. „Puerta del Soi",
joka muinoin oli epäsäännöllinen tanner keskellä epäsuuria ja erinä-
köisiä taloja, on muuttunut suureksi, säännölliseksi nelikulmaiseksi
toriksi korkeain komeain huonerivien kanssa, joiden joukossa näh-
dään useampia suuria kauniita hotelleja, jommoisia ei Madridissa en-
nen ollut nimeksikään. Puerta del Soi, jonka keskellä soma muisto-
patsaan kaltainen kaivo ruiskuttaa vettä, on tätä nykyä noiden kah-
deksan kadun kanssa, jotka tästä säteentapaisesti lähtevät, mitä kau-
niinpa toreja Europassa. Jokaisen suuremman kadun varrelle on ko-
honnut uusia komeita rakennuksia ja loistavia kahviloita ja erittäin-
kin kauppahuoneita, jotka iltasin loistelevat satojen kaasuliekkien
valossa. Mutta vielä suurellaisempia muutoksia on tapahtunut Espan-
jan pääkaupungin ympäristössä. Kaupungin portit ovat vielä kyllä
kaikki jälillä, mutta muurinkehä on suurimmaksi osaksi kadonnut.
Vuonna 1844 oli täällä tuskin vielä yhtään esikaupunkia; nykyään on
niitä kahdeksan, joista kolme on varustettu leveillä, lehtokäytavilla
kaunistetuilla bulevardeilla, uudenaikaisilla, kolmen-, neljänkertaisilla
taloilla, joissa on yhtä monta loistavaa solariviä ja tasaista kattoa,
ja näiden esikaupunkien torit ovat somasti kaunistetut kukkatarhoilla
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ja lähteillä. Paitsi sitä on sekä tänne että muualle Madridin ympäris-
töön ilmaantunut puutarhoja, huviloita j. n. e., mut ei yhtään uutta
kirkkoa! Tämän muutoksen Madridissa on toimeen saanut ei aino-
astaan rautatiet, vaan ennen kaikkia Isabella-kanavan valmistus, joka
ylenpaltisesti kuljettaa kaupunkiin puhdasta, raitista ja kaikin puolin
oikein oivallista vettä, niin että tuo vedenpuutteesta ja huonosta juoma-
vedestä muinoin tunnettu Espanjan pääkaupunki nyt on parhaimmin
vedellä siunatuita suurkaupunkeita Europassa. Tuo mainittu kanava,
joka on saanut nimensä maanpakolaisuuteen ajetusta kuningattaresta,
on suuremmoisin kaikista nykyisempänä aikana Espanjassa valmis-
tetuista vedenjohtolaitoksista. Se tuli valmiiksi vuonna 1859 ja on
maksanut 96,527,925 Saksan markkaa *). Isabella-kanavan tarkoitus
ei ole ainoastaan, että se kuljettaa Madridiin juomavettä, vaan sa-
massa kostuttaa se myös kaupungin lähiseutuja. Se alkaa Guadar-
rama-vuoren juurelta Lozoya-lakson päästä, jossa siihen valuu suurin
osa tuon kauniin Lozoya-joen kristallikirkasta vettä. Se on noin
93,0 kilometeriä pitkä ja päättyy Madridin luoteisella, korkeimmalla
kulmalla, jossa on suuri vesisäiliö, josta vesi lukemattomia putkia ja
torvia pitkin leviää koko kaupunkiin ja sen lähiseutuihin. Tästä
saavat vetensä nuo monet ruiskulähteet, joita nyt nähdään esikau-
pungein, „Ensanche de Madridin", puutarhoissa, samoin kuin kaikki
ne monet puistot ja kävelypaikat, jotka ikäänkuin lumouksella ovat
ilmaantuneet ympäri Madridia, joka ennen oli autio ja auringon paah-
tama. Tuo suuri vedenpaljous, jotakanava vuoristosta kuljettaa kau-
punkiin milloin maan alitse milloin sen ylitse osaksi pitkin suuria
rautatorvia ja yli useain virtain ja laksoin, suurellaisten siltain ja
vedenjohtajain avulla, on saanut myös aikaan merkillisen parannuk-
sen paikkakunnan ilmanalan suhteen. Sillä ilma kaupungissa ja sen
ympäri ei ole enää likimainkaan niin kuiva kuin ennen, ja noiden
monien uutten puutarhain ja istutusten kautta on se tullut enemmän
hapon sekaiseksi. Että väestön terveyden tila tämän kautta samassa
on parantunut, on selvä asia. Seurauksena siitä, että Madrid on suu-
rentunut ja että tämä kaupunki on rautatieverkon keskuksena, on
tietysti se, että kaupungin väkiluku on myöskin melkoisesti lisään-
tynyt. Vuonna 1844 oli Madridissa ainoastaan 206,000 asukasta,
mutta tätä nykyä nousee sen henkiluku yli 300,000." (Moriz Viii-
komm J)

Paitsi Madrid jaBarcelona, ei ole mikään Espanjan suuremmista
kaupungeista niin paljon muuttunut kuin Sevilla. Tuomiokirkko tor-
nillensa, tuo kallis Columbon kirjasto, jossa on 20,000 niosta, Alcåzar,

*) Tässä teoksessa käytetään aina Saksan markkoja, ja tekee i Saksan markka
124 penniä Suomen rahassa.
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Montpensierin herttuan San Telmon komea linna, de la Merced'in
museo, joka Murillon ynnä muiden mainioimmilla tauluilla on varus-
tettu, yliopisto, muutamat kuuluisat laitokset, Las Delicias niminen
kävelypaikka Guadalquivir-virran varrella, ovat kyllä vielä nytkin
kaupungin merkillisimpiä paikkoja; mutta viime aikoina on lisäksi
näiden lähellä rautatien pysäyspaikkaa syntynyt suuria tehtaita ja
ihan uusia katuja ja kävelypaikkoja, ja samassa on myöskin tuon
vanhan kaupungin keskus saanut kärsiä perinjuurisia muutoksia. Jos
Sevilla onkin näiden mullistusten ja uutten rakennusten kautta suu-
rentunut ja kaunistunut ja sen kauppa ja teollisuus saanut hyvän
vauhdin, niin on se kumminkin toiselta puolen melkein kokonaan
menettänyt entisen viehätyksensä: runollisen kansanelämän! „Jo
matkalla ja Cordovassa olin minä turhaan tähystellyt, nähdäkseni
noita kirjavia, koreita kansanpukuja, joita Andalusian maanasukkaat
kaikki ja kaupungeissa kumminkin nuoret, olkoot mitä säätyä hy-
vänsä, käyttävät. Minä toivoin varmaan kumminkin Sevillassa ta-
paavani näitä vaateparsia, mutta täälläkin näyttivät ne väistyneen
syrjään franskalaisten muotein, lyhyen verkanutun ja pitkäin, korut-
tomani housuin tieltä. Eipä kuulla täällä enää kitaransoittoa ja lau-
luakaan, eikä nähdä niissäkään tanssivia seuroja, kun ennen sitä
vastaan jälkeen anringonlaskun melkein jokatabernan edessä tanssit-
tiin avonaisella kadulla. Samassa näyttävät myös alhaisemmat kan-
sanluokat tulleen ahneiksi ja petollisiksi. Että Sevillalainen, jolta vie-
ras tiedustelee jotakin paikkaa kaupungissa, tulisi saattamaan häntä
useat kadunmitat ja että hän kopeasti ja ylenkatseella hylkäisi hä-
nelle tarjotun juomarahan, niinkuin minä monasti ennen olen kokea
saanut, ei luultavasti enää tapahdu; päinvastoin vaativat he nykyään
palkintoa pienimmästäkin palveluksesta. Koko niailma tahtoo rahaa
ansaita, mitä enemmän sitä parempi, ja hyvin vähällä vaivalla. Mi-
nun täytyy tunnustaa, että tämä väestön materialismi minun oloani
tällä kertaa Sevillassa ikävystytti, ja että usein suuttuneenakäänsin
selkäni tälle näin jokapäiväiseksi ja runottomaksi muuttuneelle kan-
salle." ( Villkomm.)

Espanjan luonnollisia^puneuvoja luullaan useasti liian runsaiksi.
Niinkuin tiedetään, on suuri osa maata kolkkoa ylänköä, jossa vaan
niukasti kasvillisuus menestyy. Tämä kasvillisuus on tietysti riip-
puva suuresti vaihtelevasta ilmanalasta, joka jyrkästi jakautuu kos-
teiseen rannikon ilmanalaan jakuivallaiseen mannermaan ilmanalaan.
Missä lämmintä ja kosteutta on tarpeeksi, siellä menestyy vilja, riisi,
etelämaan hedelmät, maan eteläisessä osassa myöskin pummuli, vie-
läpä sokeri putkikin, nuo alati vihreät puut, viini ja tupakki, jamaan
etelärannikoilla viimein taatelipalmukin. Barcelonan jaTarragonan vä-
lillä viljellään runsaasti pähkinäpuita, jotka öljypuiden ja Juhannek-
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sen leipäpuiden ja oransitarhain rinnalla näyttävät kyllä omituisilta,
mutta joiden hedelmät ulosvientitavarana ovat hyvin tärkeänä elatus-
keinona. „Koko maa rehoitti kevään koreassa puvussa. Peeruna-,
luumu- ja kirsikkapuut kukoistivat parhaillansa, mantelipuut sitä
vastaan olivat jo osaksi lakanneet kukoistamasta, viikunapuut ja
granaatin-omenapuut olivat puhjenneet, puutarhoissa olivat apelsiini-
ja sitruunapuut sortumaisillaan noiden kallisten hedelmäin painosta
ja nuo tummat lehevät oksat notkuivat alas maata päin. Näiden vä-
lissä nähtiin heleänvihreitä vehnälaihoja, jotka jo rupesivat käymään
oljelle, harmaita öljypuita, tummanvihreitä Juhanneksen leipäpuita
ja mustia sypressejä. Tälle puutarhankaltaiselle viljelykselle ovat
vastakohtana nuo avarat, pensaiset sisämaan nummet, joilla muuta-
min paikoin ei monen virstan alalla tavata mitään lähdettä eikä kai-
voa. Englantilaiset insinöörit ovat kuitenkin tutkimuksillaan näyt-
täneet todeksi, että kumminkin kaksikolmannesta nykyään kuivilla
olevista seuduista Castiliassa, Leon'nissa, Estremadurassa j. n. e. voi-
taisiin pysyvästi ja säännöllisesti kastella, joten Espanja tulisi ihan
toisen näköiseksi ja tuottaisi kahta vertaa enemmän viljaa, kuin tätä
nykyä. Vieläpä rupeisivat sen kautta siellävielä metsätkin kasvamaan,
joista Espanjassa nykyään on niin suuri puute. Maan päärikkautena
ovat sen kivennäis-aarteet, sillä Espanjassa löytyy runsaasti eloho-
peata, rautaa, lyijyä, hopeata, kivihiiliä ja suolaa. Pohjoisissa maa-
kunnissa on tosiaankin käytetty paljon Englannin rahoja vuoritöihin.
Vuorityön rinnalla ovat maanviljelys ja karjanhoito kansan pääelin-
keinoina. Etelässä kasvatetaan öljy- ja silkkiäispuita ja viiniä, jota
viimeistä myöskin maan itäisellä puolella viljellään; Guadalquivirin
rannalla ja ylämaassa kasvatetaan viljaa ja pohjoisessa rantamaassa
menestyy hedelmäpuiden viljelys. Nummilla elelee hienovillaisia
lampaita (merinos eli trashumantes), mutta tämä ennen niin loistava
karjanhoidon haara on nyt joutunut rappiolle. Espanja voi myöskin
ylvästellä erinomaisen hyvästä hevosrodusta. Vähäpätöisiä eivät
myöskään ole silkin-teko ja kalastus. Espanjalaisten hengen viljelys
on vielä jotenkin alhaisella kannalla, vaikka kiitettäviä yrityksiä teh-
dään sen kohottamiseksi. *

Espanjaan kuuluvat vielä niinkutsutut Presidios (Espana presida),
neljä linnoitettua satamakaupunkia Marokkon pohjoisrannikolla, joista
Ceuta (lue Se-iita) on etevin; noiden toisten kolmen nimet ovat Peiton
(lue Penjon) de Velez de la Gomera, Pehon de Alhucemas ja Melilla
(lue Melilja). Nuo kolme pientä Chafarinas saarta itään päin Melil-
lasta ovat myös Espanjan hallussa.

Ulkomaisia alusmaita ja siirtokuntia on kuningaskunnalla, paitsi
noita mainittuja: Afrikassa Canari-saaret ja Guinean saarista Fer-
nando Po ja Annobom; Amerikassa suuret Antillit Cuba ja Puerto-
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rico; Aasiassa Philippinit ja Isonvaltameren saarista Marianit eli
Ladronit, Carolinit ja Palaos- (Pelev-) saaret. Sitä vastaan on tuo
tärkeä Espanjalainen kaupunki ja västinki Gibraltar (17,500 asukasta),
joka vallitsee samannimistä salmea, Englantilaisten hallussa. Tämä
västinki on rakettu 460 meteriä korkeaan, ainoastaan läntiseltä puo-
lelta luoksepäästävään ja kapealla kannaksella mannermaahan yhdis-
tyvään kallioon. Täällä vielä Berberian apinakin turvallisesti elelee.



V. Iso-Britannia ja Irland.

„Englannin asema meren rannalla, sen leppeä taivas, sen kostea
ilma, sen runsaat lähteet, sen hedelmällinen maanlaatu, sen virtain
edullinen suunta ja sen satamilla siunatun rannikon oivallinen muo-
dostus ovat ensimäisinä luonnollisina ehtoina sen asukasten itsen-
näiseen ja kaikenpuoliseen kehkiämiseen ja heidän valtiollisiin, mel-
keinpä kosmopolitillisiin oloihinsa. Sen suuri merivoima, joka ainoas-
taan näillä ehdoilla on voinut vaurastua, sen siirtokuntain leviämi-
nen kaikkiin mailmanosiin, kaikille merille ja maan kaikkiin ilman-
aloihin, on laajentanut tuon vähäisen Englannin valtaa ja vaiku-
tusta paljon etemmäksi sen alkuperäisesti varsin ahtaita rajoja. Kaik-
kein jäsenten ja siirtokuntain keskuksena on emämaa Englanti ; hän
vetää puoleensa jäsentensä kaikki tuotteet, ei sentähden, että hän
niitä pysyväisestä luonaan tallettaisi, vaan sentähden, että hän teolli-
suudellansa valmistaa ne ja lähettää ne kymmenkertaisesti hinnaltaan
kallistuneina kaikille haaroille takaisin. Hänehen yhtyy ikäänkuin
yhteiseen lähteesen tuhansista töistä lähtevä voima, runsaus ja rik-
kaus." Näillä sanoilla kuvaa C. Ritter Iso-Britannian ja Irlannin yh-
distynyttä kuningaskuntaa, joka nykyään on mailman etevin kauppa-
valta ja suurin merivoima ja jolla on enemmän alusmaita kuin mil-
lään muulla valtakunnalla. Me lisäämme tähän, että saavuttuamme
Englantiin, tulemme germanHaisen kielikunnan alalle, kun sitä vas-
taan edelliset luvut yksinomaisesti ovat esitelleet meille romanilaista
mailmaa. Tahallamme sanomme kuitenkin: germanilaisen kielikunnan
alalle, emmekä germanilaisten kansakuntain, sillä tuo vanha ja ylei-
nen luulo, että nykyiset Englantilaiset muka ovat maan anglosaksi-
läisten valloittajani suoria jälkeentulevaisia, siis puhdasta germani-
laista heimoa, on uusimpain kansatieteellisten tutkimusten avulla
saatu suuresti horjumaan.

Paremmin ymmärtääksemme seuraavaa, näyttää tämä meistä
olevan sopivin paikka, antaaksemme tärkeimmät tiedot Kellien kansa-
kunnasta, josta tätä nykyä tosin on eleillä vaan joitakuita jäännöksiä,
mutta joka Länsi-Europan kansatieteelle on sangen tärkeä. Keltit
ja Gallialaiset olivat noin 2,000 vuotta takaperin samat nimitykset
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vanhan Gallian (Franskanmaan) asukkaille, jos ei lukuun oteta niitä
osia, jotka ovat Garonne-virran etelän-puolella. Vanha kel tilainen
alue ulottui Reini-virtaan asti. Noin 2 tai 3 sataa vuotta ennen
meidän ajanlaskua käsitti se myös Reinin oikeanpuolisen rannan;
ja Byöminmaan nimessä on nykyaikaan saakka säilynyt muisto kel-
tiläisistä Boijeista. Keski-Europan Keltit tulivat tungetuiksi länteen
päin pois Germanilaisten tieltä, ja Slavilaiset vuorostaan ahdistivat
Germanilaisia. Britannian saarten vanhimmat historiallisesti tunnetut
asukkaat olivat kielensä puolesta Gallialaisten eli Keltein sukulaisia,
jonka tähden he tavallisesti luetaan jälkimäisten joukkoon. Tätä
nykyä ovat tästä muinoin niin levinneestä kansakunnasta vielä jä-
lillä: Bretagnelaiset (Bretons) franskalaisessa Bretagne'ssa, Wales'in
asukkaat Englannissa, Skottilaiset Skotlannin ylängöillä, Iriläiset
Irlannin saaren eteläisellä ja läntisellä puolella ja Manxit Man nimi-
sellä saarella Irlannin meressä. Noin pari vuosisataa takaperin olisi
nuo sittemmin hävinneet Cornwales'in asukkaat myös voitu näiden
lisäksi lukea.

Keltiläinen kieli jakautuu kahteen haaraan, gäliläiseen (gadhe-
liläiseen, gaideliläiseen) ja britonilaiseen. Edelliseen haaraan kuu-
luvat Irlannin, Skotlannin ja Man-saaren murteet, jotka kaikki
kolme ovat keskenänsä hyvin läheistä sukua, eroten toisistansa vaan
vähän kirjotustavassa ja äänestämisessä. Todenperästä ovat skotti-
laiset ja manilaiset Keltit vaan iriläisiä siirtokuntia, jotka historialli-
sella ajalla ovat nykyisille asumapaikoillensa muuttaneet. Tuohon
toiseen, britonilaiseen kielen haaraan kuuluu vanha gallialainen, hä-
vinnyt cornilainen (cornwalesilainen) ja Armorica'n bretonilainen
murre, joka viimeksimainittu taas jakautuu useampiin alamurteisin.
Muutamat nimittävät tätä haaraa myöskin kymriläiseksi kielenhaa-
raksi. Franskan Bretonilaäset ovat, samoin kuin Skottilaiset ja Man-
saaren asukkaat, iriläinen siirtokunta. Näistä Iriläisistä sai vanha
Armorica nimen Vähä-Britannia (Britannia minor), kun Juutit, Anglit
ja Saksilaiset kansatulvillaan täyttivät Iso-Britaimian ja sysäsivät
maan keltiläiset asukkaat "Wales'in ja Cornwales'in vuoristoihin,
vieläpä yli merenkin, vastapäätä olevalle Armorican saarennolle.
Ken siis pitää nykyisiä Bretonilaisia vanhain Gallialaisten jälkeen-
tulevaisina ja heidän kieltänsä gallialaisen murteen jatkona, hän
erehtyy suuresti. Tämä kielimurre on 15:nestä ja 16:nnesta vuosi-
sadasta ruveten ollut hävinneenä, koska Gallialaiset, joidenveri vielä
suureksi osaksi virtaa nykyisten Franskalaisten suonissa, vähitellen,
niinkuin tiedetään, omistivat itselleen valloittajainsa, Roomalaisten
kielen, joka oli sitä helpompi tehtävä, kun keltiläinen kieli oli hyvin
läheistä sukua latinalle. Muuten ovat myöskin nuo keltiläiset murteet,
joita tänään vielä puhutaan, enemmän tai vähemmän häviämisessä.
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Viimeisinä aikoina ovat Luke Owen Pike ja t:ri Thomas Nicholas
koettaneet näyttää toteen, että britannilainen, s. o. keltiläinen, kan-
san osuus, joka ennen anglosaksilaista valloitusta eli maassa, tekee
suurimman osan Englannin väestöstä. Varmaankin, arvelee Henri
Gaidoz Parisissa, joka nämä asiat hyvin tuntee, on tuo yleinen otak-
suminen, että Anglosaksit olisivat sukupuuttoon hävittäneet Keltit,
todistuksia vailla ja tuskin uskottava; sillä noilla retkillä, joita Sak-
silaiset meren taaksi tekivät, ei suinkaan ollut paljon naisia muassa,
jonka tähden varmaankin tapahtui sekoitus keltiläisten vaimoin
kanssa. Huomata myöskin tulee, etteivät voittajat sellaisissa tiloissa
tavallisesti hävitä maan alkuperäisiä asujamia, vaan taivuttavat hei-
dät ikeensä alle ja käyttävät heitä raskaisin töihin. Että keltiläinen
veri vielä virtaa Englantilaisten suonissa, sitä todistaa heidän kie-
lensäkin. Tämä keltiläinen veri ei suinkaan nykyään ole häviämi-
sessä; päinvastoin osoittaa tuo nykyaikana suuremmassa määrässä
tapahtuva sekoitus Iriläisten, Skottilaisten ja Walesiläisten kanssa,
että Englanti uudestaan muuttuu keltiläiseksi maaksi. Jos Englan-
tilaiset tuon heissä vallitsevan keltiläisen veren kautta jo suureksi
osaksi menettävät germanilaista luonnettansa, niin tapahtuu tämä
vielä enemmän sen kautta, mitä kuuluisa kansaintutkija professori
ja tohtori Thomas Huxley on esiintuonut, että nimittäin Britannian
saarilla, samoin kuin Franskanmaassa, löytyy kaksi jyrkästi toisis-
taan eroavaa kansanrotua: eräs valkeaverinen ja eräs mustanverinen.
Huxley arvelee edellisen olevan arjalaista, jälkimäisen „iberiläistä"
sukuperää, mutta joiden siasta kumminkin oikeirnmin voitaisiin sanoa
ennenkeltiläinen ja ennenarjalainen kansa, sillä tutkimukset Europaii
ikivanhasta mustatukkaisesta kansasta eivät ole vielä päättyneet.
Varmaankin pettyy jokainen, joka ensimäisen kerran tulee esim.
Londonein ja luulee saavansa nähdä noita valkeaverisiä, kelta- ja
punatukkaisia Englantilaisia, mutta sen sijasta havaitsee mustain sil-
mäin ja mustain hivusten olevan silminnähtävästi voitolla alemmissa
kansanluokissa, erittäinkin mitä naispuoleen tulee, joka, niinkuin
tiedetään, suuremmalla sitkeydellä kuin miehet säilyttää rodun tun-
nusmerkit. Yhtä vähän kuin Franskanmaa on puhtaan romanisuu-
den edustaja, yhtä vähän on Englanti puhtaan germanilaisen kan-
sallisuuden edustaja. Emme myöskään saa unhottaa, että Englanti-
laiset, joiden kansatieteellistä asemaa tässä olemme tarkastelleet,
ovat vaan yksi osa koko Iso-Britannian väestöstä, ja että Wales'in,
Skotlannin ja Irlannin asukkaat epäilemättäkin ovat vielä puhtaita
Keltejä.

Iso-Britannian koko väestön luku nousee 32,737,405 asukkaasen
ja on se aikakaudella 1801—1871 tullut kahdenkertaiseksi. Englan-
nin väestö on mainitulla ajalla tullut kolmenkertaiseksi, Skotlannin
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kahdenkertaiseksi ja Irlannin on pysynyt semmoisena, kuin se oli
70 vuotta takaperin. Suuri erehdys olisi kuitenkin tästä viimeisestä
asianlaidasta tehdä se päätös, etteivät Irlantilaiset tällä mainitulla
aikakaudella olisi lisääntyneet, sillä meidän tulee huomata, mikä
suunnaton ihmisten paljous Irlannista on siirtynyt Amerikaan. Vuo-
desta 1851 vuoteen 1875 nousi yksin Yhdysvalloissa iriläisten uudis-
asukasten luku 2,377,391 ja vuosien 1820—1851 välillä sitä vastaan
teki se 1,031,436 henkeä; yhteensä siis lähes 3V2 miljonaa ja koko noina
70 vuonna varmaankin 4 miljonaa, jonka verran Irlanti voisi olla
rikkaampi asukkaista, jolleivät Englantilaiset olisi ymmärtäneet kai-
kin voiminsa tehdä Iriläisille kodon kolkoksi. Englannista ja Skot-
lannista on kyllä muutellut ja muuttaa vieläkin joka vuosi melkoi-
nen joukko asukkaita, mutta niiden luvut eivät ole milloinkaan voi-
neet vetää vertoja noille Iriläisille. Viimeisinä vuosina on kuitenkin
pois-maastamuuttaminen joka paikassa ruvennut vähenemään.

Hyvin ilahduttava tapaus on Englannissa se seikka, että kuole-
vaisuus yhä on vähenemisessä, vaikka väestö niin pikaisesti lisään-
tyy. Terveyslautakunta (Board of Health), joka on hyvin hyödyl-
linen laitos ja joka enimmiltä mannermaan valtioilta puuttuu, todis-
taa* selvästi, että kuolevaisuus kaupungeissa vähemmän riippuu nii-
den geografillisesta asemasta ja ilmanalasta kuin paremmista tai huo-
nommista terveyttä koskevista toimista kuntain puolelta. Merkillistä
on, että London'issa, tässä mailman kaupungissa, kuolevaisuus on vä-
hempi kuin missäkään muussa Europan suurista kaupungeista. Taval-
lisesti on kuolevaisuus tehdaskaupungeissa, semmoisissa kuin Shef-
field, Manchester, Leeds ja Liverpool, suurin, mutta hyvin melkeä
myöskin noissa molemmissa kilpailevissa yliopistokaupungeissa : Cam-
bridgessä ja Oxfordissa, jotka vielä Tuonelan joellakin näyttävät
kilpaa soutelevan. Maanväestön elinaika on hyvin pitkä. Niin oli
vuoden 1874:n 526,632 kuolleesta 69 henkeä sadanvuoden-ikäisiä ja
vielä vanhempiakin; näistä sadan vuoden vanhoista oli 16 miestä ja
53 vaimoihmistä. Sitä vastaan on laskettu, että yhä 78,000 henkeä
Englapnissa sairastaa elatuksen puutteesta syntyneitä tauteja, ja että
näistä kuolee lähes puolet. Yksistään Londonissa heittää joka vuosi
7,500 henkeä henkensä uupumuksesta, joka on riittämättömän ruoan
seurauksena. Itsemurhat ovat kaikkialla nykyisessä London'issa hyvin
tavallisia. Kokonaisuudessaan on Iso-Britannian väestön lisääntymi-
nen kuitenkin erinomaisen pikainen, ja yksityiset esimerkit osoitta-
vat

, ettei ainoastaan Yhdysvalloissa , vaan myöskin Englannissa
moni kaupunki suurenee tavattoman nopeasti. Niin on Barrow nimi-
sen kaupungin väkiluku, joka vuonna 1871 teki ainoastaan 18,200
asukasta, vuoden 1874:n loppuun asti noussut 41,000:een; asuttuin
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huonetten luku nousi samalla ajalla 2,719:5ta 5,600:aan, ja 920 oli vielä
rakennuksen alla.

Ei millään valtakunnalla maan päällä ole niin suunnattoman
paljo alamaisia hallittavana kuin Iso-Britannialla, jonka kuningatar,
paitsi noita ylhäällä mainittuja tämän yhdistetyn kuningaskunnan
asukkaita, vielä hallitsee 234,762,593 ihmistä, jotka asuvat 44,172,651
huoneessa ja 20,122,053 neliökilometeriä suurella alueella. Europassa
on Englannilla varsin vähän alusmaita, nimittäin: Helgoland, joka
on 13 neliökilometeriä alueeltaaan ja jonka asukasluku tekee 1,513
henkeä; Gibraltar, 5 neliökilometeriä suuri 26,216 asukkaan kanssa,
ja Malta, 300 neliökilometeriä suuruudeltaan ja 149,084 asukasta. At-
lantin meren toisella puolella vallitsee Englanti Canadan 3,787,670
asukasta; Manitoba ja Brittiläis-Columbia on kuitenkin tästä poisjä-
tetty, koska mitään • väenlaskua ei niissä ole voitu toimeen saada.
Englannin vallitsemilla Länsi-Indian saarilla j. n. e. asuu enemmän
kuin 1 miljona ihmistä. Brittiläis-Honduras'sa on 28,710 ja Brittiläis-
Guyanassa 183,481 henkeä. Afrikan mantereella ja siihen kuuluvilla
saarilla on Englantilaisten hallussa 236,860 neliökilometeriä maata,
1,813,450 asukasta. Jos siirrymme tästä Australiaan, niin näyttää
meille se teos, josta nämä tiedot olemme ammentaneet, että Länsi-
Australiassa asuu 84,735 asukasta, mutta Etelä-Australiassa sitä vas-
taan 165,526 valkea-ihoista ja 3,362 alkuasujainta, ja Victoriassa
731,528, joiden joukossa 17,235 Kiinalaista ja 1,300 alkuasujainta.
Uus-Etelä-Wales'issa asuu 503,881 asukasta, ja on tämän siirtokunnan
väestö puolen vuosisadan kuluessa tullut seitsemän-kertaiseksi. Ete-
läisen maanpuoliskan Englanti, Uus-Seelanti, on 20 vuoden kuluessa
saanut väkensä kymmenenkertaiseksi ja nousi sen luku vuonna 1871
256,389 henkeen. Englannin suurin ja loistavin alusmaa on kuiten-
kin India 497,061 kylänsä ja 181,307,070 asukkaansa kanssa. Se on
jaettu 12 maakuntaan, joista 2 on kuvernöörein, 3 varakuvernöörein
ja 7 komissarein hallittavana, ja näiden ylimmäisenä päällikkönä on
varakuningas. Uskonnon puolesta on Indian asukkaista 197,800 kris-
tittyä, 35,963,000 muhamedilaista, 97,351,000 hindulaista, 2,319,151
Buddhan uskolaista, ja 2,135,000 kuuluu muihin lahkokuntiin.

Brittiläinen valtakunta hyväksyy kaksi valtiokirkkoa {established
churches), jotka molemmat ovat kansallisen eroamisen seurauksena
roomalaisen kirkon uskonnollisesta ja valtiollisesta hallinnosta : Eng-
lanti ja Wales tunnustaa pispallis-auglicanilaista, ja Skotlanti pres-
byteriläistä uskontoa. Irlanti sitä vastaan on keltiläisen kansallisuu-
tensa kanssa pysynyt katoliselle kirkolle uskollisena, eikä sillä ole
enää mitään valtio-uskontoa. Englannin protestantiset kirkot eroavat
niinhyvin laitostensa kuin periaatteittensa suhteen toinen toisistansa
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eikä heidän välillänsä aina vallitse se sietäväisyys ja sopu, jota ku-
kin erityinen lahkokunta tunnustajillensa saarnaa.

Anglicanilainen kirkko [Church of England) on näistä etevin;
se on kansallis- eli oikeimmin valtiokirkkona. Sen oppi on joinkin
määrin koottuna Prayer Book'in (rukouskirjan) 39 uskonkappaleesen,
ja pääasiallisesti on se sama, mitä Calvin opetti. Mutta näitä uskon-
kappaleita ovat Englannin jumaluusoppineet selittäneet eri tavalla,
josta seurauksena on' ollut, että mielet ovat hajonneet kahdelle pää-
suunnalle. Toinen näistä puolueista näyttää lähenevän katolisuutta
ja sitä nimitetään yläkirkoksi (High Church) eli ritualistiksi, kun sitä
vastaan toinen, Low Church, liikkuu tuon Genfiläisen uskonpuhdista-
jan määräämäin rajain piirissä. Se sietäväisyys, jota on osoitettu
yläkirkon paavilaisille kirkonmenoille, on vaikuttanut sen, että jo
suurempi osa alakirkon jäsenistä on kokonaan luopunut valtiokir-
kosta. Anglicanilaisen kirkon hallitsijoina ovat nykyään Canter-
buryt arkkipispa, joka koko valtakunnan pääpispana ja ensimäisenä
päärinä kruunaa kuninkaan, kun hän valtaistuimelle nousee, York'in
arkkipispa, joka on Englannin pääpispa, ja 24 muuta pispaa, jotka
kaikki parlamentissa ovat ylähuoneen jäseniä. Näiden lisäksi tulee
vielä Sodor'in ja Man'in pispa, joka ei ole jäsenenä ylähuoneessa.
Vaikka kunkin hiippakunnan papisto nimellisesti valitsee pispansa,
määrää kuitenkin ensimäinen ministeri heidät, samaten kuin nuo
molemmat arkkipispat, varsinaisesti asemillensa. Heillä kaikilla on
suuret, toisinaan suunnattomatkin tulot. Alempana papistona on 30
dekania, 71 arkkidiakonia, 610 maalais-dekania i/Rural deans) ja enem-
män kuin 13,000 kirkkoherraa, ja nousee Englannin kirkon kaikkein
palvelijain luku, arkkipispat ja apupapit siihen luettuina, lähes 23,000.
Noin jotenkin puolet Englannin ja Wales'in asukkaista tunnustaa
tämän kirkon oppia.

Toinen puoli Englannin väestöstä jakautuu useampiin lahko-
kuntiin, joista etevimpinä tässä vaan mainittakoon: Kongregationalis-
tit eli vapaat; Wesleyaniset methodistit eli Wesley'n seuraajat;
Baptistit, jotka kastavat ainoastaan täysikasvaneita ; Presbyterianit ;

Unitarit; Swedenborgilaiset; Mähriläiset veljekset; Irvingianit; free
Christian Union (vapaa kristillinen yhteys); Sandermanianit ; Camp-
bellianit: Secularit; ja viimeiseksi Kvveekarit, jotka toinen toisiansa
sinuttelevat jakäyttävät yhdenmukaista halpaa vaatepartta. Jokai-
nen näistä lahkokunnista jakauu uudestaan useampiin alaosastoihin.
Niin on esim. Wesleyanien lahkokunta hajonnut kuuteen alalahko-
kuntaan eli yhdistykseen. Vähäinen osa näistä alalahkokunnista tun-
nustaa jotakin yhteistä emäkirkkoa, mutta suurin osa ei sitä tee. Ne
ovat kaikki täydellisesti vapaat valtiosta, elävät omilla varoillaan,
eikä löydy mitään hengellistä hulluutta niin suurta, joka ei saisi tun-
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nustajia. Kaikki nämä protestantiset lahkokunnat ovat yltänään vai-
puneet taikauskoon ja ovat nykyajan sivistyksen, tieteellisyyden ja
sen keksintöjen vihollisia. Täällä menestyy hyvästi Spiritismus eli
henkien manaus, joka on alhaisin tapa, millä ihminen Jumalaa pal-
velee ; täällä harjoittaa myös tuo järjetön „Revivalismus" hurjia temp-
pujaan. Myöskin Mormonilaisia löytyy Londonissa. Vuonna 1870
nousi niiden 'luku 2,ooo:teen. Eräs lahkokunta, nimeltä
peopleu, ei käytä milloinkaan, ei edes pahimmissakaan taudeissa, lää-
kärin apua eikä rohtoja; rukouksen yksin pitää heidät parantaa. „Spi-
ritualisteille" on henki kaikki kaikissa, vaan aineellisuus ei ole heistä
mitään. Kaikilla näillä lahkokunnilla on oma kokouspaikkansa ja
paitsi sitä omat värvääjänsä.

Merkillisin ilmiö uskonnollisella alalla nykyään on epäilemättä-
kin se seikka, että katolisuus yhä leviää Englannissa. Samaa on ha-
vaittu myös Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, joiden uskonnolliset
olot ovat jotenkin samankaltaiset kuin Iso-Britannian. Löytyy tätä
nykyä 126 katolista korkeampaa virkamiestä brittiläisen vallan pii-
rissä. Katolisia päärejä on 36 ja näistä on 26:11a sija ylähuoneessa.
Eöytyy vielä lisäksi 47 katolista paronia, 7 katolista jäsentä salaneu-
vostossa ja 50 katolista jäsentä alihuoneessa, jotka kaikki edustavat
Irlannin vaalipiirikuntia. Katolisten pappein luku Englannissa, Wa-
les'issa ja Skotlannissa nousee 2,oBB:aan, ja julkisia jumalan huoneita
on 1,315. Vuosi 1876 osoittaa edelliseen vuoteen verraten, että ka-
tolisuus on lisääntynyt 64 papilla ja 21 kirkolla eli kappelilla. Ny-
kyisellä katolisella liikunnolla Englannissa on muuten historiallinen
perusteensa. Uskonpuhdistus ei alkanut siellä yhteiskunnan alem-
mista luokista, vaan sen ylhäisemmistä säädyistä. Voimmepa sanoa
16:nnen vuosisadan uskonpuhdistustyön Englannissa saaneen alkunsa
itse valtaistuimesta, ja niinkuin silloin tuo irroitus oli aateliston teko,
niin näemme nytkin tuon päinvastaisen katolisen liikunnon lähtevän
yhteiskunnan ylemmistä säädyistä, vetäen vähitellen myös kansan
alemmat luokat myötänsä.

Brittiläisen väestön hengen viljelys on eri kansanluokissa hy-
vin erinkaltainen. Englannilla ei vielä likimainkaan ole mitään kan-
sallista koulujärjestystä, eikä koulunkäynnin pakkoa vieläkaikin pai-
koin ole hyväksytty, koska kuntia löytyy, joissa ei mitään koululai-
toksia ole olemassa. Tuskin näyttää uskottavalta, mutta kuitenkin
on niin laita, että Englannissa on 1 V2 miljonaa lasta, jotka eivät käy
mitään koulua, ja niistä, jotka koulua käyvät, on tavallisesti vaan
puolet opetuksessa läsnä. Tästä on seurauksena, että joka 1,000:sta
värvätystä miehestä 222 ei osaa lukea eikä kirjoittaa, 107 osaa ai-
noastaan lukea ja vaan 671 osaa sekä lukea että kirjoittaa. Mutta
myöskin korkeamman koulutoimen suhteen, jonka etupäässä ovat
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Oxford'in ja Cambridge'n yliopistot, on vielä paljon parannuksia teh-
tävänä. Klassillisten kielten tutkimus on Englannin oppikouluissa
pääasiana ja riippuvat ne täällä, samoin kuin Yhdysvalloissa, suu-
resti protestantisen papiston ja lahkolais-hengen vaikutuksesta, jotka
molemmat kaikin voiminsa vastustelevat tieteellisen tutkinnon vapa-
utta. Ylevät, valaistut henget, joista Englannin oppinut mailma on
rikas, koettavat kumminkin tämän suhteen saada terveellistä muu-
tosta toimeen. Mutta niinkuin tavallisesti maissa, joissa kansan si-
vistys on yleinen, tieteet ovat alhaisella asemalla, on laita päinvas-
tainen niissä maissa, joissa kansan sivistys on vaillinainen, sillä tie-
teet semmoisissa maissa ovat kyvin korkealle kohonneet, ja niin on
laita Englannissakin.

Kansan sivistyksen kanssa on kansan siveellisyys jonkinlaisessa
yhteydessä, ja suuresti riippuu se myös siitä kurjuudesta, mitä nyky-
ajan sivistyksen pääpesissä, erittäinkin London'issa, nähdään. Siellä
käyvät rikokset ja hätä rinnatusten. Mutta muuten on tehty se ilah-
duttava havainto, että vuodesta 1870 ruveten rikosten luku joka vuosi
on melkoisesti vähennyt.

Jos vuodesta 1854 ruveten lasketaan pahantekijäin luvut joka
viiden vuoden kuluessa yhteen, niin saamme vuodesta 1854 vuoteen
1859: 15,212 pahantekijää, 1859—1864: 15,549; 1864—1869: 10,741
ja 1869—1874: 8,852 pahantekijää. Tähän pahantekijäin ilahdutta-
vaan vähenemiseen on syynä osaksi julkisen siveellisyyden yleinen
kohotus, osaksi parempi kuri vankeuslaitoksissa. Jälkimmäisen sei-
kan suhteen pidetään vankien tarkoituksenmukaista askaroitsemista
pääasiana ; sillä tavoin tulee heidän kykynsä ja työvoimansa valtiolle
hyödyksi jaheille itselle karttuu varasto, joka rangaistus-ajan kuluttua
tulee heille hyväksi. Hyvin suuresti edistyvät ja tuottavat siunausta
myöskin nuo enimmästäin yksityisillä varoilla perustetut parannus-
laitokset nuoria pahantekijöitä varten. Hyvin hyödyllinen on myös-
kin „avunanto-yhtiö irtilaskettuja vankeja varten." Ainoastaan ran-
gaistukset juopumuksesta ovat viimeisinä vuosina suuresti lisäänty-
neet, ja varsin oudoksuttavaa on, että tämä pahe yhä enemmän ja
enemmän pääsee voitolle erittäinkin naisten seassa. Vuonna 1875
rangaistiin Middlessex'in kreivikunnassa (johon suurin osa Londonia-
kin kuuluu) 5,131 vaimoihmistä juopumuksen tähden vankeudella,
ja niiden joukossa oli 3,811 toistamiseen langennutta. Hyvin omi-
tuisia asioita tulee myöskin ilmi, kun tutkitaan pahantekijäin suku-
perää. Vaikka Englannissa ja Wales'issa on ainoastaan 1/23 väestöstä
epäenglantilaista rotua, tulee heidän osallensa kuitenkin 1/s kaikkein
pahantekijäin luvusta, ja näiden joukossa ovat Iriläiset etupäässä.
Skottilaiset edustavat ainoastaan 2,3 0/<>> mutta Iriläiset 14,2 %
Koko Englannin ja Wales'in naispuolisista vangeista on Vs Iriläisiä
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Viimeisen väenlaskun mukaan oli vastamainittuin maiden 22 miljo-
nasta asukkaasta 566,540 henkeä iriläistä sukuperää, ja olisi heidän
siis suhteellisesti pitänyt asuttaa vankeuslaitoksia ainoastaan 3 tai
4 000 pahantekijällä, mutta sitä vastaan nousee niiden todellinen
luku 22,100:aan. Jos pahantekijäin lukuja eri paikkakunnista verra-
taan toinen toisiinsa, niin loistelee London niiden etupäässä: Lon-
donissa on 111 hengestä aina 1 pahantekijä. Sen jälkeen seuraavat
satama-, tehdas- ja huvituskaupungit ja. viimeiseksi maapiirikunnat,
erittäinkin mitä eteläisiin ja lounaisiin kreivikuntiin tulee, joissa 256
miehestä aina 1 on pahantekijä. Kun siis pääkaupungin piirissä
tapahtuu enemmän kuin 1/3 kaikista rikoksista, vaikka sen asukas-
luku tekee ainoastaan Ifs koko väestöstä, niin on kai se parempi
tilaisuus, joka tämän jättiläiskaupungin häirinässä on pahantekijällä
tarjona, välttämään oikeuden rankaisevaa kättä, pidettävä syynä tä-
hän, ikävään asianlaitaan.

Jos jossakin, niin Englannissa, tulee ihmetellä pitkällisen mutta
lakkaamattoman ja vakaasti kypsyvän kehkiämisen hedelmiä. Tä-
hän ilman mitään äkkipäistä kiirettä edistyvään vaurastumiseen on
luonnollisena syynä tuo järin konservativinen mieliala, joka on britti-
läisen kansan alkuperäisenä omituisuutena ja joka hillitsee hurja-
päisten liian kiireiset yritykset. Tämä luonne tulee myöskin ilmi
siinä sitkeydessä, millä Englantilaiset riippuvat kiinni vanhoissa ta-
voissa ja menoissa, niin että tämä kaikista enimmän edistynyt valta-
kunta useissa suhteissa tallettaa vielä paljon jäännöksiä keskiajalta.
Niin on tässä valtiollisen vapauden maassa enemmän tyhjäntoimitta-
jan virkoja, kuin missäkään muualla, eikä missään toisessa maassa
ole korkealla aatelilla suurempaa valtaa eikä nauti se samassa suu-
rempaa kunnioitusta, eikä suvaita hengelliselle säädylle laveampaa
vaikutusta, kuin täällä. Niin on Englannissa vapaa talonpoikais-
sääty melkein ihan tuntematon asia, ja maatilain luku Englannissa,
Wales'issa ja Skotlannissa oli jo vuonna 1871 supistunut 26,000:een.
Kansan enemmistön täytyy arentimiehinä viljellä tuota vierasta pel-
toa, ja niin kauvan kuin nykyiset peltolait voimassa ovat, täytyy
Iso-Britannian yhä enemmän muuttaa viljamaitaan karjalaitumiksi.
Näiden maalaisten arentitilojen ohessa kasvattaa tuo suurellainen
ja korkeimmalleen kohonnut teollisuus, jonka eri haaroja emme tässä
tahdo luetella, vaan mainitsemme ainoastaan, että se työskentelee
kaikkein ihmisellisten tarpeiden alalla, tehtaissaan, vuorikaivoksis-
saan j. n. e. koko joukkoja köyhiä, viheliäisiä työntekijöitä, jotka
useinkin kurjimmassa tilassa ansaitsevat elatuksensa ja joita syystä
on ruvettu kutsumaan „valkeiksi orjiksi". Vaimoin ja lasten täytyy
tehdä raskasta työtä kosteissa, terveydelle vahingollisissa tehdas-
huoneissa, ja näiden olojen onnettomat seuraukset tulevat näkyviin
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kaikenlaisissa paheissa, erinomattainkin juopumuksessa, ja vihdoin
tämän ihmisluokan ruumiillisessa riutumisessa. Työn lakkauttami-
silla (strikeillä) ynnä käsityöläis-yhdistyksillä (Trade-Unions) koetti-
vat nuo oikeudettomat väkijoukot kyllä, mutta vaan huonolla me-
nestyksellä, vastustella tätä pahaa, johon eivät syynä ole heidän
elatus-isäntänsä, vaan johon viljelyksen lainmukainen kehkiäminen
Englannissa on heidät sysännyt. Sanalla sanoen, brittiläinen kansa,
joka valtiollisesti lakeinsa turvissa on vapain kansa auringon alla,
on kaikista orjallisin tapainsa ja laitostensa kautta, s. t. s. pakon
kautta, jonka se vapaaehtoisesti on ottanut niskoillensa.

„Koska Englanti aina on ollut erityinen mailma itseksensä,
niin on myös jokaisenEnglantilaisen kasvoissa ja luonteessa havaitta-
vana jotakin omituista rotuperäisyyttä, ja Englantilaisen voi kai-
kista kansallisuuksista parhaiten tuntea. Ei missäkään muussa Euro-
pan maista tunne kansalainen niin valtiota itsessään, kuin Englanti-
lainen. Sentähden kirjoittaakin hän sanan „IU, jossa on ainoastaan
yksi puustavi ja joka merkitsee „minä", suurella kirjaimella; hänessä
on ikäänkuin tuo tunne vallitsevana: minä olen valtio. Jokaisella
Englantilaisella on etevimpänä omaisuutena yhteishenki sanan anka-
rimmassa merkityksessä, ja tätä todistaa parhaiten se uskollisuus,
millä hän täyttää velvollisuutensa valtiota kohtaan. Tämä yhteis-
henki, joka ulkonaisessa käytöksessä usein näyttää tylyltä ja yr-
meältä, on kasvattanut tuon selvän valtiollisen älyn, jonka kautta
niin kaikkivaltias julkinen mielipide Englannissa on tullut mahdolli-
seksi. Miehuus, tottelevaisuus lakia kohtaan, rakkaus perhe-elämään,
terävä järki, vireys, ahkeruus, kestäväisyys, vapauden into ja alt-
tiiksi-antavaisuus isänmaan edestä, ovat suuria, yleviä omaisuuksia,
joita ei kenkään, joka Englantilaisten historian tuntee, voi heiltä
kieltää. Hyvin osoittavasti on London'in pörssin päällekirjoitukseksi
valittu Ph. 24: 1: „Herran on maa ja kaikki kuin siinä ovat, maan
piiri ja ne kuin sen päällä asuvat". Tässä lauseessa tulee ilmi Eng-
lantilaisten suurellainen toimeliaisuuden ja yritteleväisyyden henki,
miten he sivistyksen, uskonnon ja vapaiden laitosten aseilla rauhalli-
sesti valloittavat kaukaisimpia maita, ja tämän ainoan oikean siirto-
maalaispolitiikin kautta on heille yhdeltä puolen onnistunut levittää
valtaansa ja kauppatoimiansa yli koko maan, sillä aikaa kuin he
samassa toiselta puolen ovat olleet Jumalalla välikappaleina kristin-
uskon ja sivistyksen levittämisessä. Englantilaista moititaan kylmä-
kiskoiseksi ja ynseäksi; ja hän onkin kylmäkiskoinen ja tyly, niin
kauvan kun hän työskentelee sillä siellä on hän koko-
naan kauppa-asiainsa puuhassa. Mutta annappas hänen toimittaa
asiansa loppuun ja seuraa häntä hänen kotiinsa, hänen perheensä
piiriin, niin saatpa nähdä kuinka hän kaminin ääressä ikäänkuin
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sulaa, tulee kohteliaaksi, lempeäksi ja lystilliseksi, niin että hän
näyttää ikäänkuin yhfäkkiä kokonaan muuttuneen. Englantilaista
moititaan vielä epäluottoiseksi ; mutta epäileminen ja varovaisuus
ovat niin suuressa mailman liikkeessä ihan välttämättömät avut,
jossa luottamus tuhat kertaa tulee petetyksi. Kun kerran olet pääs-
syt Englantilaisen tuttavuuteen, silloin on myös hänen sydämensä,
hänen huoneensa, hänen perheensä, hänen ystävyytensä ja hänen
luottamuksensa sinulle altis ja sinä voit kaikissa suhteissa häneen
uskaltaa. Englantilaisen sanotaan olevan ulkonaisesti jumalinen,
vieläpä varsin umpiuskoinen (ortodox): mutta tarkastappa, missä
maassa tavataan perheissä enemmän siveellistä voimaa ja puhtautta,

Osa|Wigktsaarta.

missä enemmän uskovaisuutta yksityisessä, ilman turhia mietiskele-
misiä? Nelson'in ja muiden merisankarein suuriin voittoihin on ollut
yhtä hyvin syynä heidän suora jumalisuutensa kuin tuo oivallinen
sotataito ja ankara sotakuri. Ja kun useampia vuosia takaperin esi-
teltiin, että sunnuntaipäivän ankaraa juhlallisuutta häirittäisiin siten,
että sinäkin päivänä pitäisi kirjeitä jaettaman, nousi meteli tätä esi-
tystä vastaan juuri City'n kaupungin-osasta ja kauppiasten joukosta,
ja uudistus jäi tekemättä. Saksalaiset voittavat Englantilaisen tai-
teissa ja tieteissä, vieläpä suurellaisen kekseliäisyydenkin alalla. Tuo
rohkeampi suunnitelma, tuo mahtavampi aate, joka ikäänkuin taika-
meren pohjasta ihmeellisenä ja valtavana lähtee Saksalaisen syvästä
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mielestä, saa soitannon, maalaustaiteen, vakaan tieteellisyyden ja
vieläpä koneellisten taiteittenkin alalla Englantilaisen suuresti ih-
mettelemään ja kunnioittamaan saksalaista neroa; ei vapaaehtoisesti
tee hän tätä, vaan pakosta. Mutta jos otetaan kysymykseen näiden
keksintöin käytännöllinen toimeen-pano ja parannus ynnä niiden
käyttäminen elämässä rahan saamiseen, niin jää Saksalainen siinä
kohdin Englantilaisesta takapajulle, ja jälkimäinen tyhjentää vielä
edellisen kukkaron ja nauraa salassa, että Juho on viisaampi kuin
hänen vanha orpanansa Mfrkko". (Hobirk).

Englannin kansan mahtavista omaisuuksista on brittiläinen pää-
kaupunki, London, mailman suurin kaupunki, parhaana todistuksena.
Tuon jättiläiskaupungin asukasluku nousee 3,356,073 henkeen, siis
melkein 3x/2 miljonaan, ja peittää 290 neliökilometerin alan maata.

Se ulottuu pitkin tuota 180—275 meteriä leveätä Themse-virtaa
Fulham'ista Woolwich'iin asti, nousee pohjan puolella Hampstead
Heath'in kukkuloille ja etenee etelään päin aina Norwood'iin asti.
Keskeltä sen halki juoksee Themse, jonka ylitse kaartelee 17 siltaa,
jotka yhdistävät kaupungin eteläisen ja pohjoisen puolikkaan toinen
toisiinsa. Talojen keskimääräinen korko yli virran kalvon on 12
meteriä, ja laskee alemmissa paikoissa 3,66 meteriä alle niiden merk-
kein, jotka silloissa osoittavat veden korkeutta, ja kohouu taas
Hampstead'issa korkeimmalleen, aina 131 meteriin asti yli mainit-
tuin vesimerkkein. Se maanala, jolle Englannin pääkaupunki on
rakettu, ei siis . millään muotoa ole tasainen, vaan voittaa pinnan
vaihtelevaisuudessa mannermaan mäkisimmät pääkaupungit. Sen
töyräät ovat korkeammat kuin ikuisen Rooman seitsemän kukkulaa,
ja Tiber-virta ei tarjoo iltasin likimainkaan niin uhkeata ja suurel-
laista näkyä kuin Themse tuhansine valkeilleen, jotka sitä ympäröi-
vät ja jotka etäällä katoovat näkymättömiin. Joka päivä tarvitaan
514,269 tynnyriä vettä ja veron-alaisen omaisuuden vuotinen arvo
tekee 400 miljonaa Saksan markkaa. Vuonna 1873 nousi syntyneit-
ten luku 121,000:n, eli noin 2,285 viikossa, ja voitti kuolleitten lu-
vun 14,466 hengellä, eli 839:llä viikossa. (J. G. Kohl). Saadak-
semme yleisen silmäyksen tästä jättiläiskaupungista Themsen var-
rella, on paras että alotamme löytömatkamme noiden lukemattomain
katujen ja torien ryhmän läpitse „Rannasta" (Strand), jokaon varsi-
naisena rajana ylhäisten hyörinän ja „City"n elämän välillä, jonka
jälkimäisen rauhallinen teollisuus-luonne havaitaan vielä täälläkin.
Rannalla ovat enimmät näytelmähuoneet, mitkä missäkin, mutta me
menemme suoraan eteenpäin Charing-Cross'ille, katselemme hetken
aikaa Trafalgar-toria ja kansallis-kalteria, näemmekomeain vaunujen
mennä jyrisevän yli tuon vallassäätyisistä vilisevän Pall MalTin ja
poikkeemme tästä oikeallekädelle yli Waterloo-torin Hallitus-kadulle,
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joka on oikea kuningatar London'in 10,000 kadun joukosta. Täällä
nähdään London'in vallassääty suuremmoisissa joukoissa yhtyneenä,
se on koko suunnattomassa suuruudessaan täällä tullut liikkeesen ja
etenee kuitenkin ikäänkuin järjestetty ryhmä, juhlallinen joukkio
rauhallisesti ja arvokkaasti eteenpäin. Ajoneuvojen, valtiovaunujen,
kääsien, omnibusein ja ratsastajani tungos on täällä joka päivä niin
suuri, että Parisi tuskin vetää sille siinä vertoja laskiaishuvitusten-
kaan aikana. Luulisit hankittavan johonkin erinomaiseen juhlalli-
suuteen, ja kuitenkin on tuo vaan jokapäiväisen elämän tavallinen
liike, joka vaatii näin suuria kustannuksia ja tämmöisiä välikappa-
leita, voimassa pysyäksensä. Kun jätämme Hallitus-kadun, sivuumme,
mäkeä alaspäin kulkein, „Picadilly"n suurellaisen hyörinän jakäymme
pitkin Green-Park'ia (vihreätä puistoa), jossa oikean brittiläisen va-
pauden tavalla lehmät ja lampaat käyvät laitumella loisteliaimpain
kävelijäin rinnalla, ja seisahdamme nyt Hydepark'in kulmassa, jossa
ensin arvelemme, uskallammeko edes yrittääkään käydä tuon suun-
nattoman suuren puiston läpitse. Se vie meidät Oxford'in kadulle,
jossa hyörinä ja pyörinä on kohonnut korkeimmalleen ja joka luke-
mattomani kauppapuoteinsa ja putiikkeinsa kanssa, vaikka vähemmän
loisteliaalla tavalla, muistuttaa mieleen Parisin boulevardeja. Täältä
saavumme pian, jos vedämme jalkaamme seitsen-penikulmaiset saap-
paat, kaupungin äärimmäiseen pohjoseen päähän, tuohon suunatto-
man suureen Regent-Park'iin eriskummäisten, suurellaisten penger-
tensä, monilukuisten käytäväinsä, huvilainsa ja pylvästensä kanssa,
ja jossa vielä lisäksi on tuo mahdottoman suuri Colosseum ja run-
saita istutuksia ynnä kauniita kasveja". (Hobirk). Muut London'in
merkillisyydet ovat lukemattomat. Mailman mainioimpina tahdomme
tässä vaan mainita tuon komean Paavalin tuomiokirkon, West-
minsterin luostarin, Toverin linnan ja brittiläisen museon. Nuo eri
kaupungin-osat ovat hyvin erinkaltaiset. Suuri on eroitus City'n
liikkeestä viliseväin katuin ja tuon vallassäätyisen Westend'in rauhal-
listen torein välillä ! Mikä eroitus, jos verrataan tuon tiheästi asutun
Ostend'in pimeyttä ja likaisuutta ynnä sen pahamaineisia White-
chapel'in ja Bethnalgreen'in kortteereja kauhistavan kurjuutensa
kanssa noihin viehättäviin ja runsaasti puutarhoilla kaunistettuihin
esikaupunkeihin ! Jälkimäisiä voi syystä sanoa oikeiksi puutarha-
kaupungeiksi, joissa suuret ja pienet puutarhat talojen edessä ja ta-
kana eroittavat kadusta nuo välipaikkoihin raketut huvihuoneet ja
asunnot. Londonin enimpiä taloja emme kuitenkaan saa luulla ko-
meiksi ja suurellaisiksi ; ne ovat tavallisesti vaan kahta akkunaa
leveät ja kahta kerrosta korkeat ja ovat hyvin toinen toisensa
näköisiä; sillä jokainen Englantilainen asuu mielellään omassa ta-
lossaan.
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London'in ympäristö on niinhyvin maisemainsa puolesta kuin
muutenkin viehättävä; pääkaupungin lähimmät seudut ovat täynnä
kaupunkeita ja kyliä, joiden joukosta mainitsemme tuon tähtitor-
ninsa vuoksi kuuluisan Greenwich'in (128,000 asuk.), Windsor-in. Them-
sen oikialla varrella, joka on kuninkaallisen perheen kesäasunto-
paikkana, Eton-m, jossa on yksi Englannin mainioita kouluja, IVool-
wich'in (42,000 asuk.), Englannin tykistön pääsäilypaikka. 2few'issa
on komea kasvitarha; etäämpänä löytyy Brighton, enimmästi käy-
tetty merikylpypaikka London'in lähiseuduilla, Englannin eteläisellä
rannalla; vielä etäämpänä lännessä päin on Wightfin saari, jonka
maisemain kauneus houkuttelee vieraita luokseen ja jossa myös on
useampia kylpypaikkoja, eräs kuninkaallinen huvilinna ja merihuvila
Osborne.

Vielä enemmän keskiajan kaltainen henki vallitsee Skotlan-
nissa, jonka väestö jakautuu kahteen jyrkästi toisistaan erouvaan
kansallisuuteen. Alankomaissa (Lowlands). joissanuo rikkaat tehdas-
ja teollisuuskaupungit ovat, asuu tätä nykyä englantilaisia siirtolai-
sia, jotka ovat pakoittaneet maan entiset keltiläiset asukkaat otta-
maan turvansa vuoristohon. Koko eteläinen ja itäinen osa Skot-
lantia on puhdasten Germanilaisten hallussa, ainoastaan luoteinen
puoli on Gäliläisten eli Keltein vallassa. (A. H. Murray). Tällä
Skotlannin germanisella alueella tavataan tieteellisyyden pääpesät:
Edinburghin., Glasgouim. ja Aberdeenin yliopistot, maan tärkeim-
mät satamat: Glasgow, Greenock, Leith, Dundee^ Perth, Aberdeen, ja
täällä ovat myöskin teollisuuden pääpaikat ja tiheimmin asutut piiri-
kunnat.

Tuo kukkulakaupunki Edinburgh on monessa suhteessa rikas kau-
niista maisemista ja taideteoksista. Se kutsuu itseään kopeasti Pohjan
Athenaksi ja sen kehutaan olevan kauniimpia kaupunkeita Europassa.
Kaupungin mahtavana keskuksena on linna Castle Hill nimisellä jyr-
källä kalliolla,-jonka juurella Holyrood'in palatsi sijaitsee. Muinoin
ympäröitsi syvä suo tätä linnavuorta kolmelta sivulta. Nykyään on suo
muuttunut kauniiksi puutarhaksi, joka on koristettu ruiskulähteilläja
muistopatsailla. Siinä nähdään Sir Walter Scotfin suurellainen kuva-
patsas istuvassa asemassa korkean göthiläisen katoksen alla. Jos nou-
semme Castle HilTin huipulle ja luomme silmämme itään päin Holy-
rood'in palatsia kohden, niin näemme syvällä allamme kaupungin ; oi-
kealla kädellä vanhan kaupungin, ja takanamme sekä vasemmalla puo-
lellamme on uusi kaupunki. Tuosta talojen suuresta ryhmästä pistäyy
esiin sieltä täältä kirkkoin torneja, joita Edinburghilla yksin on
noin 145, ja joitakuita muistopatsaita. Koillisessa päin rajoittaa
näköalaa Caltox Hill. Sen huipulla kohouu tuo puolitekoinen Wa-
terloossa kaatuneitten Skottilaisten muistoksi rakettu patsas, joka
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on Skottilaisten ylpeyden ja köyhyyden muistomerkkinä. Yltym-
päri töyrästä on penkeren tapainen ryhmä taloja kauniin näköalan
kanssa, nimeltä Royal Terrace, ja sen juurella sijaitsee High School,
yksi kaupungin kymnasioista, joka on yhdenkertainen, pitkälle ulot-
tuva klassillinen rakennus. Kaakkoisella suunnalla vetää huomiota
puoleensa Arthur'in Seat (Istuin), eräs 250 meteriä korkea töyräs,
joka on korkein kukkula Edinburghein lähitienoolla. Jos luomme
silmämme etelään päin, niin tulee etäällä näkyviin jono matalia töy-
räitä. Länteen päin on maa aukeata ja pohjassa päin levenee juh-
lallisessa levossa etehemme ikuinen meri. — Vanhassa Edinburgheissa
oli aina viimeiseen vuosisataan asti oikeastaan vaan kaksi katua:
High Street (Korkea katu), joka kulkee Castle Hill'in vierrettä myö-
den Holyroodin palatsille, ja Cowgate (Lehmäkuja), sen eteläinen
samansuuntainen kumppani, joka seuraa mainitun töyrään juurta.
Me käymme pitkin Korkeata katua ja sivuumme ne molemmat holvi-
rakennukset, joissa Skotlannin kirkon ja vapaan kirkon jäsenet pitä-
vät yhteisiä kokouksiaan, ja seuraten samaa katua sivuumme vielä
S:t Giles-kirkon, kaupungin vanhimman kirkon, jossa John Knox
saarnasi. High Streetfin, kaupungin entisen pääkadun varrella on
nykyään vaan halvempia kauppapuoteja ja olutkapakoita. Sen var-
rella seisoo myös vielä eheänä Skotlannin uskonpuhdistajan maja,
jota matkustajille näytetään. Me tulemme Holyrood'in palatsille,
joka rakettiin 16:nnen vuosisadan alussa ja joka on ollut Skotlan-
nin kuningasten asuntona. Vielä, nytkin poikkee kuningatar, Edin-
burgheissa käydessään, aina tähän palatsiin majailemaan. Tuolla
kadun päässä vapaasti kohouvan Arthurin Istuimen ympäri käy
ihmeen-kaunis tie, jotakuningatar Marian muistoksi kutsutaan Queen-
Drive, koska mainitulla ihanalla kuningattarella oli tapana ratsas-
tella tällä käytävällä. Me palaamme takaisin Cowgate'a pitkin, seura-
ten Castle Hill'in juurta. Täällä, samoin kuin myös läheisten katu-
loin varsilla, asuu alhaisin väestö, työmiehet ja kaikellaiset tyhjän-
toimittajat, erittäinkin Irlantilaiset. Jo paljas nimi Irlantilainen soi
Skottilaisen korvissa samalta kuin heittiö. Asukkaat elävät kur-
jassa tilassa. Huoneet ovat korkeat ja pimeät, ja katu näyttää ilta-
sin autiolta, sekasortoiselta, melkeinpä kamoksuttavalta, mutta kui-
tenkin tarjoo se oudollaisine rakennuksineen vanhain aikain ihaili-
jalle ja kummallisen väestönsä kanssa kansanelämän tutkijalle monta
viehättävää kohtaa. Minä näin kerran illan hämärässä vanhan, har-
maa-hapsisen iriläisen aviopariskunnan, päivätyöstä päästyään, seiso-
van majansa ovella ja imeskelevän vuorotellen piippua, jolloin akka
tuon tuostakin vähäisellä nyhjäyksellä ukon kylkeen antoi ilmi, että
taas oli tullut hänen vuoronsa. Ja ukko pyyhki ja kuivasi aina
sievästi käsillään piipun imukkeen, ennenkuin hän tarjosi sitä puoli-
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solleen. Tupakka, olut ja whisky (viina) olivat näissä kortteereissa
vallan päällä. Juopumusta vastaan taistellaan erinomattainkin niin-
kutsutuissa meetingeissä (kokouksissa), joista Skottilainen pitää pal-
jon. Vielä tehokkaammin autetaan köyhiä, kurjuuteen joutuneita
perheitä, siten että on perustettu köyhäin- ja teollisuus-kouluja lap-
sia varten. Nykyisimpinä aikoina on menestyksellä koetettu avaram-
paakin apukeinoa; on nimittäin ruvettu hankkimaan työväelle ter-
veellisiä, iloisia, valoisia ja ilmaisia asuinhuoneita. Kuitenkin on
tällä alalla vielä paljon tehtävänä. Viimeisen vuosisadan kuluessa
siirtyivät vallassäätyiset väestöstä enemmän etelään päin, ja vasta
näinä päivinä ilmaantuu siellä taas ihmeteltävän paljon uusia huvi-
loita; mutta kuitenkin tavataan kaupungin ylhäisöä nykyään enim-
mästi pohjan puolella, kaupungin uudessa osassa. Me poikkeemme
nyt tähän. Me olemme Cowgate'n läntisessä päässä ja astumme van-
han Edinburghin suurelle julkiselle tanterelle, niin kutsutulle heinä-
torille. Me nousemme Castle HilTin kukkulalle etelän puolelta, ja
vuoren huipulle saavuttuamme on meillä pohjassa päin Princes Street-
garden jalkaimme alla. Eräs leveä penger, nimeltä Mound, käy sil-
tana yli tuon syvällä rehoittavan puutarhan. Tällä penkerellä seisoo
kaksi kaupungin kauniimpaa rakennusta: Royal Institution museon
kanssa, jossa muinais-jäännöksiä talletetaan, ja National Gallery.
Molemmat rakennukset ovat valmistetut dorilaiseen rakennustapaan
ja ovat osaksi mukaelmia Athenan Parthenon'ista. Mound vie mei-
dät alas Princes Streefille, joka varmaankin on Edinburghin kau-
niimpia katuja. Tämä katu kulkee tasasuuntaisesti Castle Hill'in
kanssa idästä länteen. Jos seuraamme tätä suuntaa, niin kohoaa
oikealla puolellamme meidän ylitsemme tuo uhkea Castle ja allamme
on tuo ihana puutarha. Oikealla kädellämme ovat kaupungin suuret
kauppapuodit ja hotellit, uusi kaupunki antaa tästä kadusta pohjoi-
seen päin. Leveät, komeat, verrattavasti rauhalliset kadut ja torit
tekevät sen vähän ikäväksi, ykstoikkoiseksi. Edinburgheissa tava-
taan jyrkimmät vastakohdat. Ylhäisen aatelin rinnalla uudessa kau-
pungissa asuu viheliäisin väestö vanhassa kaupungissa; kuitenkin
koettavat ylhäisemmät kansanluokat kaikin voiminsa kohottaa alem-
pia kurjuudesta. Yliopisto levittää ympärillensä valoa ja innostusta
ja antaa kaupungille samoin kuin yhteiskunnallisille oloille jalomman
hengen ja korkeamman harrastuksen. Kirkoilla on täällä Knox'in
vaikutus-alalla suurempi vaikutus kansan elämään kuin ehkä niissä-
kään muualla. Presbyteriläiset seurakunnat ovat tässä kohdin ete-
vimmät. Kuitenkin tuhlataan paljon voimia kirkollisissa riidoissa
ja taisteluissa, sillä Skottilainen on ylen ykspäinen. Kansantajuisilla
luennoilla, joita papit ja muut oppineet pitävät, levitetään myös
valoa ja tietoja kaikille, jotka niitä etsivät. Skottilaisen luonne on
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omituinen sekoitus. Skottilainen on varova ja umpimielinen, mutta
luotettava, kylmäkiskoinen, mutta kuitenkin innokas, ja kovin kopea.
Hän pitää itseään äärettömän suuressa arvossa ja kohtelee ylenkat-
seella kaikkea mikä vierasta on, johonka hänen silmissänsä myöskin
kuuluu kaikki, mikä on englantilaista. Skotlanti on hänestä se
ylistetty maa, jonka maine loistelee ympäri koko mailman. Ilta on
meidät yllättänyt meidän matkustuksillamme. Me päätämme nyt
retkemme käymällä vielä kerta Princes Streefiä pitkin, jonka kat-
selu-akkunat ovat komeasti valaistut. Niiden ohitse tunkee ja tul-
vaa loppumaton ihmisjoukko. Yli tuon pimeän puutarhan tuolla
toisella puolella kohouu Castle Hill'in hahmtf, seppelöittynä niiden
talojen valkeilta, jotka ovat raketut sen huipulle. Siellä täällä sei-
sahtaa ihmisjoukko kuultelemaan jonkun kerjäläispojan laulua tai
jonkun vanhuksen viulun vinkutusta. Eräs katusaarnaaja julistaa
muutamassa kulmassa lamppuin alla korkealla äänellä saarnaansa,
ja hänen ympärillänsä seisoo ihmisryhmä, joka milloin uuteliaasti
kuultelee, milloin tutkivasti jupisee muistutuksiaan saarnasta. Kadun
toiseen päähän on ottanut sijansa eräs saksalainen soittajakunta,
joka ulkomailla melkein aina on tavattavana.

Vastakohtana tälle kerrotulle alalle on Skotlannin gäliläinen
osa, joka vajaa kaikkia noita mainituita etuja ja kuuluu Europan
köyhimpiin ja sivistyksen puolesta viheliäisimpiin alueisin. Metsäs-
tys, karjanhoito ja kalastus ovat Vuoriskottilaisten pääaskareina, ja
nämä Skottilaiset tunnetaan housuttomasta puvustaan. Heidän kan-
sallisvaatetuksensa: Kilt (päällysvaate) ja plaid (viitta), on kuitenkin
kato omaisillaan. Virroista pyydetään uutterasti lohia ja lohenmulloja,
mutta paljoa tärkeämpi on sillin ja kapaturskan pyytö merellä, erit-
täinkin Skotlannin itäisellä rannikolla. Sillit ovat oikullisia, pitävät
oman päänsä eivätkä ilmaannu aina samaan aikaan eikä samoilla
rannoillakaan; ja näiden kalain ja naimisten välillä on Skotlannissa
epäilemättäkin jonkinlainen yhteys, vaikk'ei sitä heti ensi silmäyk-
sellä havaita. Sillin saannin suhteellinen runsaus vaikuttaa siellä
nimittäin saman kuin muissa maissa viljan korkeampi tai alempi
hinta. Vuoriskottilaiset tunnustavat presbyteriläistä, ja melkoinen
osa myöskin katolista oppia. He ovat muuten älykkäitä ja oppi-
neita, mutta toiselta puolen myöskin törkeän taikauskon vallassa.
Muuten on sekä vuorimaat että koko Skotlanti pahasti tunnettu
siellä vallitsevasta taikauskosta.

Paljoa alemmalla sivistyksen kannalla kuin Skotlanti on Irlanti,
vihreä Erin, tuo onneton saari, jossa Brittiläiset näyttävät tahtoneen
osoittaa, kuinka he myöskin ymmärtävät väärin vallita ja hallita.
Väestön enemmistö on keltiläistä juurta, mutta idän ja pohjan puo-
lella, Ulster'issa ja itäisessä osassa Leinster'iä asustelee myös ger-
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manilaisia Englantilaisia. Englannista tulleet valloittajat saapuivat
tietysti ensin saaren itäiselle rannikolle, joka oli heitä lähinnä, aset-
tuivat siihen asumaan ja sysäsivät maan alkuperäisen väestön, jolta
vähitellen otettiin kaikki oikeudet, yhä enemmän länteen päin. Tällä
tavoin on menetelty vuodesta 1171 ruveten, jolloin Brittiläiset ensi-
mäisen kerran asettivat jalkansa Irlannin saarelle, ja mitä siellä sen
jälkeen on tapahtunut, todistaa kyllin, ettei saaren itäinen väestö
ole voinut sekaantua maan keltiläisten alkuasujainten kanssa. Tällä
puolella on englantilainen veri vallan päällä ja sen keralla myös
protestantisuus, kun sitä vastaan keltiläinen Iriläinen on pysynyt
katoliselle kirkolle uskollisena. Ruumiiltaan voimakas ja kaunis,
elää hän viheliäisissä kojuissa, jotka tuskin ovat ihmisten asuintoin
näköisiä, äärettömässä köyhyydessä, tietämättömyydessä ja raakuu-
dessa, ja on ollut jo kauvan aikaa asianhaaroilta pakoitettuna suu-
rissa joukoissa siirtymään pois koti-saarestaan, joka juuri tämän pois-
maastamuuttamisen tähden on väkiluvun suhteen pysynyt tosin yh-
dellään, mutta kuitenkin on vielä yhä arveluttavan tiheästi asuttu.
(Gustave Beaumont). Oikeus vaatii meidät kuitenkin lisäämään tähän,
että Irlannin onnettomiin oloihin ovat osaksi Iriläiset itse syypäät.

Jo nuoruuden iässä havaitaan Iriläisessä taipumus salaliittoihin,
jonka ohessa hän tekee ankarat lupaukset vaiti-olostansa. Jälkim-
mäinen kohta olisi kyllä kaunis puoli Iriläisen luonteessa, jolleivaan
liian usein varsin alhaiset viettelykset horjuttaisi tuota kumppanil-
lista uskollisuutta. Tästä luonteen taipumuksesta saavat Fenien sa-
laiset yhteydet alkunsa, joiden pyrintönä on saaren vapauttaminen
Brittiläisten ikeen alta ja iriläisen tasavallan perustaminen. Mutta
vielä tärkeämpi on, yhteiskunnalliselta kannalta katsoen, Ribbonmen
(Uittomiesten) yhdistys, .jonka tarkoituksena on suojella arentimiestä
hänen hallussaan olevalla tilalla, jos nimittäin tilanomistaja tahtoisi
vourarahan suorittamisen laiminlyömisestä ajaa hänet pois. Sentäh-
den lankesikin heidän kostonsa uhriksi jokainen arentimies, joka otti
vastaan arentitilan, josta heidän kansalaisensa oli tullut pois karkoi-
tetuksi. Tämä kosto tuli ilmi murhissa, jotka sattuivat joko arenti-
miehiin, tahi useimmin tilanomistajiin eli oikeimmin heidän tilainsa
hoitajiin. Nämä maatilojen tähden tapahtuvat rikokset enentyivät
niin suuressa määrässä, että englantilaisten tilanomistajani elämä
tällä saarella tuli melkein mahdottomaksi, jonka tähden he lähtivät-
kin maasta, jossa heidän henkensä joka aika ja hetki oli vaarassa,
ja heittivät tilansa tunnottomain pehtorein haltuun. Vapaata talon-
poikaissäätyä ei ole nimittäin Irlannissakaan. Kaikki maatilat ovat
englantilaisen ylimyskunnan hallussa; Iriläinen on vaan arentimie-
henä (farmer) ja on tuskin paremmassa tilassa, kuin venäläinen mu-
sjikka, henkiorja, jonka tähden myös molemmat vanhoista ajoista
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asti vihaavat noiden suurten maatilain omistajia. Iriläiset arenti-
miehet lähestyvät kuitenkin tavallisen talonpojan asemaa paljoa enem-

män kuin heidän kumppaninsa Skotlannissa ja Englannissa. Kun
arentitilain keskimääräinen suuruus Skotlannissa on 74 auranalaa
maata ja Englannissa 111 auranalaa, alenee se Irlannissa 34 auran-
alaan. Englannissa löytyy melkoinen joukko arentitiloja, joilla on

1000 auranalaa maata, ja Irlannissa melkoinen joukko, joilla ei ole
enempää kuin 15, 10, 3 ja vielä vaan 1 auranala. Useat iriläiset
arentimiehet eivät siis juuri muuta olekuin tavallisia peltomiehiä. Kui-
tenkin löytyy arentimiesten rinnalla päivätyöläisten luokka, jokamyös
tahtoo tulla tyydytetyksi. Alkujuuri Iriläisten kurjuuteen on tuosta
sanotusta niin selvän selvä, ettei siitä voi mitään erimieliä ilmaantua.
Maan asukkaat valittavat, että heidän isäntänsä eivät ole läsnä, mutta
kuka ylhäinen herra pysyisi kai maassa, jossa hänen jokaisen pen-
saan takaa on pelkääminen häntä päin tähdättyä pyssyn piippua?
Samasta syystä on tehdasten perustaminen ihan mahdoton, silläken
tohtisi ruveta rahoillansa johonkinvehkeesen iriläisen työväen avulla?
Koska siis Irlannissa ei mikään suurempi teollisuus ole mahdollinen
ja koska vähemmät käsityöt meidän aikoinamme ovat tykkönään
syrjään sysätyt, ei jää väestölle muuta elinkeinoa kuin maanviljelys.
Valitettavasti laiminlyö Iriläinen karjanhoidon, jolle hänen maansa
on luotuisin, ja asettaa itsensä luontoa vastaan, kun hän viljelee veh-
nää. Perunain viljely on kumminkin voitolla, ja tämä hedelmä
antaa jotenkin hyvät tulot, jollei se mätäne. Maa, joka asettuu luon-
non lakia vastaan, on sentähden jo alusta aikain tuomittu köyhyy-
teen. Tosiaankin saa Irlanti, jos perunat huonosti menestyvät, useasti
kärsiä kauhistavaa nälänhätää. Peltomaan jakaminen ja paloittele-
minen ei tosin itsessään ole mikään vahinko, mutta kaikki riippuu
paikkakunnallisista oloista. Väkiperäinen maanviljelys on ainoastaan
paloitetuilla tiloilla mahdollinen ja tuottaa voittoa lähellä suuria
markkinapaikkoja, erinomattainkin vähän matkan päässä suurista
kaupungeista. Aukealla maalla on se sitä vastaan kirouksena. Ne
maatilain paloittelemiset, jotka Irlannissa ovat tavallisia, vievät pika-
junan vauhdilla kurjuuteen. Kun lapset kasvavat isoiksi, jakaa arenti-
mies vouratilansa kullekin heistä; nuo kurjat kojut rakentavat he
tavallisesti itse itselleen, koska heillä on milt'ei vielä vähemmän vaa-
timuksia elämän mukavuuksien suhteen, kuin Schweitsiläisillä paalu-
rakennusten aikana. Naimisiin mennään jo 17 ja 18 vuoden ikäi-
sinä kummaltakin puolelta, ja aviot ovat — tähän seikkaan katsoen
— tavattoman rikkaita lapsista. Että sama perhe jakauu arentitilan
alueelle, on kyllä ikävää, mutta kumminkin vielä anteeksi annettava.
Mutta jos jollakin Iriläisellä on isompi arentitila hallussaan, niin
tahtoo hän heti ruveta herrana elämään; hän paloittelee sen vähem-
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piin tiluksiin, kantaa näiden tilusten arentimiehiltä veroa ja elää
siitä, mitä jää ylitse näiden alusmaiden arentirahasta. Tahi antaa
hän peltonsa. „conacre"-miesten viljeltäväksi. Irlannin eteläisessä osassa
on nimittäin niinkutsuttu „conacre-järjestys" tavallinen, jonka mu-
kaan noiden pienten tilain vouraajat antavat päivätyöläiselle aren-
nille noin kahdeksannen osan auranalaa maata perunan ja vihan-
naisten viljelystä varten päivätyöläisen omaksi tarpeeksi, mutta ai-
noastaan yhdeksi vuodeksi. Pienet vouraajat saavat tällä tavoin
useastikin kuusi sen vertaa, mitä he itse arentia maksavat.

Nykyisimpinä aikoina on Englannin hallitus vitkallisesti ruven-
nut muuttamaan näitä oloja paremmalle kannalle, aloittaen tämän
toimensa yläkirkon omistusoikeuden lakkauttamisella iriläisistä seura-
kunnista, joilla ei olekkaan mitään sen kanssa tekemistä, koska ovat
katolisia. Myöskin on nälkävuoden 1841 perästä tapahtunut suuri
mullistus maa-arentitilojen suhteen. Tilastollisten laskujen mukaan
vuodelta 1875 on arentitilain luku sen kautta vähennyt, että nuo varsin
pienet tilat ovat yhdistetyt suurempiin. Vuonna 1841 löytyi 310,436,
vuonna 1875 ainoastaan 69,068 tilaa, joilla oli vaan I—s auranalaa
maata. 5—15 auranalan suuruiset tilatvähenivät 252,790:5tä 166,595:een.
Mutta 15—30 auranalaiset lisääntyivät 79,342:5ta 137,639:ään asti;
enemmän kuin 30 auranalaiset 48,625:5tä aina 160,292:een asti. Arenti-
tilain yleisessä luvussa havaitaan 227/i 0 % vähennys. Suuri enem-
mistö tiloista, nimittäin 373,626, on kuitenkin vielä nytkin semmoi-
sia, ettei niillä ole 30 auranalaa maata. Huolimatta tuosta sittemmin
valtaan päässeestä ja vissillä tavoin hyvin oikeutetusta „Home-rule"-
liikunnosta näyttää Irlanti nykyään paremmin menestyvän. Erittäin-
kin ilahduttavaa on, että köyhempäin luokkain tila tulee paremmaksi.
Englannin kohoaminen näyttää tehneen vaikutuksen naapurisaareen-
kin, niinkuin viimeinen yleinen luettelo (Registrar General) todistaa.
Siitä samasta nähdään myöskin, että muutamat viljelysmaat, erittäin-
kin jyväinsiemenillä kylvetyt, ovat vähenneet. Sitä vastaan on pel-
lavan viljelys lisääntynyt, ja se todistaa, että maan pääteollisuus suh-
teellisesti on edistymisessä. /

Samaten on myös nauriin viljelys lisään-
tynyt, ja sen kautta karttuu enemmän maata karjanhoidon hyväksi,
jolle Irlanti erittäin on sovelias. Nautaeläinten luku on tosin pysy-
nyt yhdellänsä, lisääntynyt on ainoastaan hevosten, muulein ja aasein
luku. Huolettava on ainoastaan lammasten vähennys y4 miljonalla
ja kalastuksen ainainen huononeminen sekä meren rannikoilla että
virroissa. Parantumisen ilahduttavin merkki on kuitenkin se, että
pois-maastamuuttaminen on vähentynyt. Vuoden 1875 ensimäisen 6
kuukauden kuluessa oli siirtolaisten luku vähempi kuin vastaavalla
ajalla vuonna 1874, mutta tämän vuoden (1876) edellisellä puolella
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on se vähennyt kokonaisella kolmanneksella, sillä ainoastaan 20,604
henkeä muutti pois maasta.

Olemme tällä tavoin tulleet yleisesti tuntemaan tämän yhdisty-
neen kuningaskunnan yksityisten osien olot, ja tahdomme siis enää

vaan luoda silmäyksen sen valtiolliseen järjestykseen. Iso-Britannia
on ainoastaan emämaa sille mahtavalle, yli maan kaikkein ilmanalain
ulottuvalle vartiorakennukselle, jonka Englantilainen ylpeästi voi kut-
sua valtakunnaksi" (British Empire). Sen etupäässä on
yksinvaltias kuninkaan arvonimellä, tätä nykyä kuningatar, mutta
joka Indian hallitsijattarena myös kutsuu itseään „Indian keisarin-
naksi." Brittiläinen valtakunta on ankarasti valtiosäännöllinen monar-
kia, jossa kuninkaan valta valtiosäännöllä on niin tarkasti rajoitettu,
ettei hänellä juuri muuta ole kuin vaan ulkonaisia etuus-oikeuksia.
Londonissa pitää hallitus asuntoa ja sinne kokoontuu myöskin parla-
mentti, joka jakautuukahteen osastoon Alihuoneesen jaYlihuoneesen.
Edellisessä on 655 jäsentä, joista 497 valitaan Englannista ja Wa-
les'ista, 53 Skotlannista ja 105 Irlannista. Ylihuoneessa istuvat ai-
noastaan prinssit ja maan korkea esikois-aateli. Korkealla aatelilla
ymmärretään kaikki, jotka saavat nimittää itseään lordiksi (herraksi),
s. t. s. nobility (aatelisto), joka alkaa paronista. Lordeja ovat paro-
nit, viscountit, earl'it (kreivit), markiisit ja duke't (herttuat), ja perii
tässä aatelissa ainoastaan esikoinen omaisuuden ja arvon. Alhai-
sempaa aatelia kutsutaan gentry'ksi ja se ynnä kansa (Commonalty)
tekee toisen säädyn. Hallitsijan apuna ovat kapinetin jäsenet ynnä
valtiosihteerit; Skotlannissa löytyy vartavasten erityisiä ylimmäisiä
käskynhaltijoita, ja Irlantia samoin kuin Indiaa hallitsevat „varaku-
ninkaat." Ikivanhoista ajoista asti on Iso-Britannia ollut jaettuna
kreivikuntiin (Shire'ihin), joista Englantiin luetaan 42, Wales'iin 12,
Skotlantiin 33 ja Irlantiin 32.

Värväyksellä koottu sotajoukko nousee 105,000:een mieheen
noissa yhdistyneissä kuningaskunnissa (joiden joukossa 24,000 ratsu-
miestä) ja 62,900:aan mieheen alusmaissa, joiden lisäksi vielä tulee
26,000 ratsumiestä. Paitsi näitä on vi^lä aseissa iriläinen turvalli-
suusvartijajoukko, noin 13,000 miestä. Hädän tullessa voidaan maan
sotavoimaa vielä tämän lisäksi kartuttaa kuitenkin 150,000 miehellä,
ja päällekarkausta varten löytyy järjestetty joukko vapaaehtoisia (Vo-
lunteers, 113,000 miestä) ja hevosilla varustettu parvi pieniä tilanhal-
tijoita (Yeomanry), jotka levottomuuksien aikana ovat esivallan apuna.

Entisinä aikoina oli brittiläinen armeija kuuluisa sotajoukkoinsa
kelvollisuudesta ja korvasi sen kautta monessa suhteessa niiden vä-
häisen luvun muihin sotajoukkoihin verraten. Nyt ei enää ole sama
laita. Sillä aikaa kuin kaikkialla suuremmoinen edistyminen on ta-
pahtunut sotajoukkojen järjestämisen, opettamisen ja harjottamisen



ISO-BRITANNIA JA IRLAND, 83

4

suhteen, on Englanti, ylellisyyksiä lukuunottamatta, pysyttänyt sota-
laitoksensa samalla kannalla kuin se silloin oli, jolloin tuo ankara
herttua pääsi voitolle saarennon-sodassa, ja on sentähden niinhyvin
sotajoukkoinsa luvun kuin laadun suhteen, samoin kuin myös niiden
sotataidon, varustuksen ja hallinnon suhteen jo aikoja sitten jäänyt
muista sivistyneistä valloista takapajulle.

Englannin laivasto sitä vastaan voittaa kaikki muut valtakun-
nat niinhyvin sota- kuin kauppalaivaston suuruudessa. Sotalaivasto
on jaettu ja käytetään sen suurempaa puolta ulkona emämaasta.

Erään virallisen luttelon jälkeen oli Englannin sotalaivastossa
21 p. Maalisk. 1876 seuraavat laivat: a Pansaroittuja ruuvilaivoja:
31 pansarifrekattia, 14 tornilaivaa, 1 sarvilaiva, 3 korvettia, 1 luuppi,
3 kanunavenettä, 3 uivaa patteria; b puisia ruuvilaivoja: 30 linja-
laivaa, 3 pölkkylaivaa, 2 mörsarifrekattia, 18 frekattia, 29 korvettia,
33 luuppia, 43 suurempaa ja 76 pienempää kanunavenettä, 9 kuorma-
laivaa, 5 muonalaivaa, 1 laiva jäämeren retkiä varten, 1 torpedo-
laiva, 4 kuletuslaivaa, 5 muuta apulaivaa; c pyörälaivoja: 5 avisosta,
1 höyrylaiva, 3 jahtia, 14 vetolaivaa; d purjelaivoja: 2 kanunave-
nettä, 2 prikiä, 5 kuunari, 1 rannikon-vartija. Yhteensä siis 348 lai-
vaa. Vuodesta 1855 asti on työnnetty vesille 573 laivaa, ostettu 44,
myyty 110, särjetty 128, ja kadonnut 31 laivaa. Näistä 21 p. Maa-
lisk. 1876 löytyvistä laivoista oli 174 käytännössä ja 176 reservissä.



VI. Ruotsi ja Norja.

Ruotsin ja Norjan kuningaskunnat ovat ainoastaan hallitsijan
kautta toisiinsa yhdistetyt, s. t. s. molempain valtakuntain kruunut
ovat saman ruhtinaan päässä ja ulkovaltojen suhteen edustetaan mo-
lempia yhteisesti. .Muuten ovat ne kaksi tykkönään eri valtiota,
ja löytyy sentähden ruotsalainen ja norjalainen armeija ja laivasto,
ruotsalainen ja norjalainen hallitus j. n. e. Kummallakin maalla on
omat laitoksensa ja lakinsa, ja muutamia vuosia sitten, oma rahansa-
kin. Sittemmin ovat kuitenkin onneksi nuo kolme skandinavilaista
valtakuntaa, Ruotsi, Norja ja Tanska sopineet keskenänsä yhteisestä
rahasta, niin että ne nyt käyttävät kaikki samaa maksunvälikappa-
letta. Ruotsissa on kuninkaan rinnalla valtaneuvoskunta jakahteen
kamariin jakauva valtio-neuvosto ; Norjassa myöskin eräs valtaneu-
voskunta ja kansan edustajain Storting (suuri neuvoskunta), joka
jakautuu Lagting'iin (lainlaativaan kokoustoon) ja Odelsting-iin
(maatilanomistajani kokoustoon). Lagting'iin kuuluu neljäs osa
Odelsting'in jäsenistä, jotka Storting valitsee. Arvonimillä kau-
nistettu aatelisto löytyy Ruotsissa, vaan ei Norjassa, jossa suurem-
pain tilain omistajat kuitenkin todenteolla muodostavat jonkinlaisen
ylimyskunnan. Hallinnon puolesta jakautuu Ruotsi, jonka pinta-ala
tekee 444,800 neliökilometeriä 4,342,000 asukkaan kanssa, 24 lääniin
eli maaherrakuntaan, jotka ovat anastaneet vanhain historiallisten
maakuntain sijan, mutta niiden nimet ovat vielä kuitenkin käytän-
nössä. Norjassa, joka on 316,700 neliökilometeriä pinta-alaltaan ja
elättää 1,817,000 henkeä, on vielä vanha kirkollinen jako kuuteen
hiippakuntaan tavallinen, jotka taas vuorostaan jaetaan 20 amtiin
eli kihlakuntaan. Tavat ja.laitokset tässä maassa, johon mailman
suuri liike harvoin koskee, ovat pysyneet meidän aikoihin saakka
semmoisella yksinkertaisella kannalla, joka juohduttaa mieleen men-
neitä vuosisatoja. Paljon vaikuttaa siihen tietysti myös Skandina-
vilaisen varsin omituinen luonne.

Tämä karaistu, voimakas, urhollinen, uskalias, isänmaataan in-
nokkaasti rakastava ja siitä korskeileva ihmisrotu on saanut nämä
omaisuudet luonnosta, joka häntä ympäröitsee, ja niistä askareista,
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joihin se häntä viittaa. Meri, jota hän mielellään kutsuu toiseksi
kodikseen „jalon Pohjan" rinnalla, jokaon hänen kätkyensä, on hänet
kasvattanut. Kopeillen muistelee hän Viikingejä, noita rohkeita
merenkulkijoita, jotka pienillä, mutta vahvoilla ja tarkoituksen-mu-
kaisesti raketuilla laivoillaan lähtivät matkaan, mailmaa valloitta-
maan. Hän kunnioittaa vanhain merikuningasten muistoa, joiden
hautakummuilla vielä nyt nähdään monenkertaisesti riimukirjoituk-
silla varustettuja hautakiviä. Maa itse antaa hänelle niukan elatuk-
sen; ja yhtä vaivalloisesti kiskoo hän vuorista mitalli-aarteita, jossa
toimessa nykyinen edistynyt keinollisuus hyvin harvoin tulee hänelle
avuksi. Hänen nautintonsa ovat sentähden hyvin yksinkertaista laa-

Ruotsalaisen talonpojan koti.

tua. Maaeläinten liha on harvinainen ravinto, hänen leipänsä on
korpuntapainen, jonka sekaan huonoina vuosina leivottaissa piste-
tään koivunkuorta ; väkevistä juomista tavataan melkein vaan palo-
viinaa. Että herrasväki kaupungeissa elää toisin, on tiettyä. Tär-
keätä on kuitenkin, että Skandinavilainen elää jotenkin yksinään.
Palvelusväkensä kanssa oleskelee hän talossaan ~gaardu keskellä tiluk-
siaan. Ainoastaan sunnuntaina kirkkoretkellä tulee hän tuttavain
kanssa yhteen, ja niitä ei ole monta. Kylät, „bygde;t", ovat peni-
kulmani päässä toinen toisistansa. Skandinavilaisissa vallitsee raitis,
vanhoja oloja tallettava luonne. He eivät ole unhottaneet mitään
mainiosta muinaisuudestaan. Vieläpä elävät vanhat germanilaiset
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jumalatkin lauluissa ja saduissa kaikkialla. Hiidet ja keijuiset eivät
vielä ole hävinneet, vaan tepastavat ihmisten keskellä.

Skandinavilainen on perin pohjin jumalinen. Hänen protestan-
tisuutensa on niin ankara, että hän muistelee kolmenkymmen vuoti-
sen sodan aikoja. Tämän nurjana puolena on sietämättömyys muita
uskontoja kohtaan. Juutalaista ei näihin päiviin saakka ole Nor-
jassa suvaittu, ja katolikilaista kärsitään vaan vastenmielisesti.
Kaikki Skandinavilaiset rakastavat isänmaatansa. He ylvästelevät
siitä, mitä se aikain kuluessa on toimeen saanut; erinomattainkin
muistelevat he mielellään heidän muinaista suurta valtaansa. Yhtä
hyvin tuntevat he myös heidän uudemman kirjallisuutensa arvon,
joka palaamalla takaisin vanhoihin heimon yhteisiin muinaistaruihin
(göthiläiseen kouluun) vasta on tullut mahtavaksi. Kun ennen nuo
heimon kolme jäsentä vainosivat toinen toisiansa, kurottavat he nyt
sitä innokkaammin toisillensa kättä, siinä oikeassa vakuutuksessa, että
he ovat lähinnä toinen toisiansa ja toinen toisillensa tukena. Hei-
mon eri jäsenet eroavat toisistansa luonteen puolesta hyvin tuntu-
vasti. Ruotsalainen on Pohjan Franskalainen, sievän käytöksen ja
hienomman elämännautinnon mies. Hänen maansa onkin varsin so-
velias siihen. Erittäinkin etelän puoli on hedelmällinen. Ruotsin
„säterit" (karjatalot) voivat sentähden antaa suuremman tulon kuin
Norjan; sadepäivät ovat harvemmat, ja maakin on vaan osaksi vuo-
rinen. Ruotsin kieli on skandinavilaisista murteista sointuisin.
Semmoinen mestari-runoilija kuin Tegnér voi siis jo paljailla sa-
noilla niin suuresti viehättää. Runolliseen kuvaamiseen sen kai-
kissa muodoissa on se erinomaisen sopiva. Ei siitä ole monia ai-
koja, kun Tanskan norjalaista kielimurretta on ruvettu kirjallisesti
käyttämään; sivistyneitten kieli Norjassa on tanskan kieli. Mutta
tällä murteella on tuo nerokas Björnstjerne Björnson kirjoittanut
mestariteoksia novellikirjallisuuden alalla. Useat niistä ovat kään-
netyt saksaksi*) ja antavat lukijalle tilaisuuden, luoda silmäys poh-
joiseen kansanelämään. Norjalainen on yksinvaltainen. Tämä hä-
nen yksinvaltaisuutensa tulee myös hänen lainsäädännössänsä ilmi.
Norjalainen valtiosääntö ei suvaitse nimittäin mitään valtiollisia oi-
keuksia muille paitsi maatilanomistajille ja virkamiehille. Heidän
alustalaisensa, joita on joku määrä jokaisella tilalla, olisivat siis hy-
vin surkuteltavassa tilassa, jollei hyvän, maksuttoman opetuksen
kautta myöskin heillä olisi mahdollisuus kohota korkeammalle. Yli-
päänsä on Skandinavilainen rehellinen, tarkka, hurskas, umpimieli-
nen, voimakas ja urhollinen. Hän koettaa korvata vähäpätöistä vai-
kutustaan valtiollisella alalla muistelemalla esi-isäinsä suuruutta.

*) Joitakuita myöskin suomeksi.
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Lauluissa ylistää hän pakanallisten Viikingein jälkeen vanhoja ru-
noilijoita, ja myöhemmän ajan miehistä Gustaa Adolfia. Tegnér ja
Bertel Thorwaldsen ovat tulleet, niin sanoaksemme, kansallis-pyhi-
myksiksi. Niin voimakkaan ja toimeliaan kansan ei ole tarvis pelätä
joutuvansa häviöön.

Hengellinen viljelys on Skandinaviassa tyydyttävästi vaurastu-
nut ja pidetään koulutoimesta, erittäinkin Ruotsissa, hyvää huolta.
Alkeisopetuksen järjestys on useassa kohdin esikuvaksi kelpaava.
Vuoden 1874 asevelvollisista osasi 49,4 % hyvästi ja 48,7 % jotenkin
hyvästi lukea, noilta jalille jääneiltä 1,9°/0 :lta puuttui .kaikki taito
tässä opetus-aineessa. Kirjoittaa osasi 23,9% varsin hyvästi, 61,5%
oli jotenkin siihen harjaantunut ja 14,6 % ei osannut ollenkaan kir-
joittaa. Maan teollisuus on myöskin varsin hyvällä kannalla. (Emil.
J. Jonas).

Parhaiten edistynyt teollisuus Ruotsissa on varmaankin tuo
koneentapaisesti harjoitettu nikkaroiminen. Puusepän toimi on jo
vuosikymmeniä ollut yleinen Etelä- ja Keski-Ruotsissa ; sen pää-
pesänä, jos semmoisesta kysymystä voi olla, on Göteborg. Tähän
puuteollisuuteen kuuluu myös tulitikkujen valmistus, joka kuitenkin
vaan itse tikkujen suhteen on yksinomaisesti ruotsalaista teosta,
sillä sytytys- eli tuliaineet tuodaan Englannista. Puu on myöskin
tuon hyvin levinneen kotiteollisuuden perusteena Ruotsissa, ja sorva-
rit ja puusepät ovat yli koko maan suurena apuna huonekaluston
toimeen saamisessa. Puusta hiilen muodossa on myös tuo niin tär-
keä raudan valmistus Ruotsissa riippuva. Mutta koska metsät rauta-
tehdasten läheisyydestä ovat melkein kokonaan hävinneet ja koska
toiselta puolen enimmät tehtaat ovat kaukana rautateistä, on siitä
syntynyt oikea onnettomuus. Kivihiiliä on Ruotsissa aivan vähän.
Sitä vastaan voi Ruotsin rauta ja teräs kelvollisuutensa puolesta kil-
pailla kaikkein muiden maiden tuotetten kanssa, vieläpä Englanninkin.
Tuo oivallinen valin- ja kanki-rauta ynnä teräs on perustuksena mai-
niolle koneteollisuudelle, kaluin ja aseiden valmistukselle, jokaRuotsin
oloihin katsoen on anastanut hyvin mahtavan alan ja jokayleiseen-
kin on sangen tärkeä. Kulkuneuvot ovat Ruotsissa varsin hyvät.
Höyryalus-liike on siellä hyvin vanha, mutta sitä vastaan on rauta-
teiden hankinto vielä verrattavasti uusi. Kuitenkin on tämäkin
liike mahtavasti edistynyt. Päälinjat maan keski- ja eteläosissa
ovat valmiit, tarjoovat kaikkea mukavuutta ja saavat yhä enemmän
tavaroita kuljettaaksensa. Myöskin vesilaitoksia kiitetään suuresti.
(Prof. W. F. Exnefm. mukaan).

Maan luonnollisen aseman vuoksi tullaan Skandinaviaan ta-
vallisesti etelän puolelta ja astutaan maalla Malmö'ssä. Tästä pääs-
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tään rautatietä myöden Kristianstad;in kautta Jönköping'iin. ja valta-
kunnan pääkaupunkiin Tukholmiin.

Jönköping pitkäin, leveäin ja suorain katuinsa kanssa on soma
kaupunki, jossa on 12—13,000 asukasta. Erityisenä kaunistuksena
on sillä eräs hotelli, joka tuottaisi kunniaa mille pääkaupungille hy-
vänsä, ja eräs alkeisopisto" eli lukio, jossa opetetaan
500 oppilasta, kunnes ovat valmiit pääsemään yliopistoon. Tuo
jälkimäinen laitos on komea rakennus, jonka edessä on suuri ruisku-
lähde ja avara, soma kävelypaikka. Tehdasten joukosta vetää huo-
miota puoleensa tuo mahdottoman suuri tulitikkutehdas, jonka ai-
tausta tuskin 12 minutissa voisi ympäri käydä. Kartanolla on suu-
ria haapatukkipinoja, joissa kussakin on noin 1,000 kappaletta,
vieläpä enemmänkin ja nämä mahtavat rungot näyttävät omituisilta
noiden pienten tikkuin rinnalla. Jönköping on Munk-järven ja Rock-
järven välissä etelän puolelta ja Vetterjärven välissä pohjan puo-
lelta. Koska Munk- ja Vetter-järvet ovat hyvin lähellä toinen tois-
tansa, tuli sen kanavan kaivaminen, joka, yhdistäen nämä molem-
mat järvet, käy kaupungin poikki, hyvin helpoksi tehtäväksi. Lai-
vat, jotka seisahtuvat Jönköping'issä, eivät ankkuroi tuolla petolli-
sella Vetter-jarvella, joka useinkin yhfäkkiä tyynimmästä levosta
rupee hurjasti riehumaan, vaan kulkevat läpi kanavan, jonka kolme
siltaa vedetään syrjälle, ja käyttävät ankkuripaikkanaan Munk-järven
oivallista satamaa. Matkustaja, joka Jönköpingissä käy, älköön un-
hottako tehdä pientä retkeä noin puolentoista tiiman matkan päässä
olevaan J/usqvarnaan. Jo sinne viepä tie on viehättävä; se käypi
läpi hedelmällisten viljamaiden, ohitge puutarhain ja maakartanojen
ja sivutse noiden punaisiksi maalattuni ja ihka valkeilla akkuna-
puilla varustettuni yksinkertasten puurakennusten, joiden eteen on
sadottain ladottu kuivumaan meille hyvin tuttuja Jönköpingin teh-
taan tulitikkulootia. Mutta erittäinkin itse Huscjvarna, joka on vähä-
pätöinen kauppala vähäisen kiväritehtaan kanssa, sijaitsee niin tutta-
vallisesti puoleksi piiloontuneena erään metsätöyrään juurella, että
jo yksin tämä näky palkitsee matkan vaivan. Pääasiallisesti ovat
ne kuitenkin vasta nuo Husqvarna-joen 8 putousta, jotka erinomat-
tain kiinnittävät huomiotamme. Erään romantillisen metsäongel-
man vierua noustaan jalkapolkuja myöden vuorelle, josta nyt jär-
jestänsä nuo putoukset somassa monivaiheisuudessaan tulevat näky-
viin: milloin syöksyy vesi äkkijyrkkänä alas, milloin kuohuu se
loitosti yli mahtavain kallioin, supistuen täällä, leveten tuolla.

„Matkatakseni Jönköpingistä Tukholmiin, kertoo se matkustaja,
jolta ylhäällä olevankin olemme lainanneet, käytin minä sitä höyry-
alusta, joka yöllä puolikahdeltatoista nosti ankkurin, matkataksensa
ensin Vetter-jarven halki melkein sen toisesta päästä toiseen. Kun
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aamulla nousin kannelle, olivat järven viehättävimmat paikat jo taka-
namme: Visingö, joka on ainoa mainittava saari Vetterissä, ja Om-
berg, jonka kallioiset kyljet kohouvat pystysuorasti järven itäiseltä
rannikolta, oli jo sivuttu. Mutta meidän edessämme tuli näkyviin
tuo vanha kunnianarvoisa Vadstena mahtavan linnansa kanssa,
jonka Gustaa Vaasa rakensi. Linnan ulkopuoli, nuo ympyrät tor-
nit, kaivannot ja vallit ovat vielä varsin hyvin säilyneet. Linnan
perästä veti meidän huomiotamme ensinnäkin puoleensa tuo enti-
nen luostarikirkko, joka noin vuonna 1400 on rakettu göthiläiseen
rakennusmaihin. Motalassa, jossa Ruotsin suurin konepaja pitää
ruoassa 2,000 työmiestä, jättää alus Vetter-järven ja kierrettyämme
Motala-joen, joka tekee muutamia putouksia, saavumme erästä 4 kilo-
meteriä pitkää kanavaa myöden Boren-jarvelle. Täältä nyt tullaan
pian eräälle sululle, joita Götakanavassa Tukholmin ja Göteborgin vä-
lillä on 58. Koska Boren-järvi, joka yhdistää. Götakanavan ja Vet-
ter-järven, on 20 meteriä alempana kuin Vetter-järvi, niin on rakettu
5 sulkua, joiden avulla kanavaa myöden kulkevat laivat kuljetetaan
yhdestä järvestä toiseen. Jokainen näistä suluista on 36, so meteriä
pitkä, 7,.j0 meteriä leveä ja 3 meteriä syvä; ne on tehty harmaasta
kivestä ja varustettu kahdella mahtavalla portilla, jotkakaksi miestä,
kumpikin puoleltansa, yksinkertaisella koneella tarvetta myöden voi
sulkea tahi aukaista, aina sen mukaan joko laivaa pitää kohottaa
tahi anlentaa. Maisema, jonka läpitse kanavia ja järviä pitkin kul-
jemme, •on hedelmällinen ja kaunis, kunnes illalla Söderköping' in
kautta saavumme Itämerelle. Nyt kestää merimatkaa 14 tiimaa,
mutta tätä matkustusta emme kuitenkaan voi meriretkeksi tuntea,
sillä, laiva pysyy yhä noiden vihreässä puvussa rehottavain luke-
mattomani saarien ja luotojen välissä, jotka reunustavat Ruotsin
koko rannikkoa. Eroitus itäisen ja läntisen rannikon saarien välillä
on kuitenkin hyvin silmiinpistävä. Ensiksimainituilla pistäiksen joka
paikassa kasvillisuus näkyviin, mutta jälkimäiset sitä vastaan viru-
vat alastomina, kaljuina kallioina, jotka myrskyn uhatessa näyttävät
oikein hirmuttavilta. Södertelge'ssä saavuimme Södertelgen kana-
van kautta Mälarijarvelle, joka runsaasti korvaa ne kärsimykset,
joita matkustuksella sulkujen kautta saadaan kestää. Kaikkialla nä-
kyy nyt saaria, salmia kaikenkaltaisia, linnoja, talonpoikain taloja
ja kalastajain mökkejä, ja laivaliike on täällä vireä. Vähitellen voi
huomata, että tullaan yhä lähemmäksi Mälarin kuningatarta, tuota
kaunista Tukholmia. Kolmetiimaisen matkan perästä Mälarijarvella
laskimme maalle Riddarholmin saarella, ja Tukholmi, tuo vastakoh-
taansa kautta omituinen kaupunki, otti meidät vieraina vastaan".
(Schwäb. Merkur, Marraskuun 25 p:ltä 1875),
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Tukholmi, jonka asukasluku nousee 148,000 henkeen, on rakettu
7 saarelle Mälarijarven ja Itämeren yhtymäpaikkaan. Kaupunki on
kaunein kaikista pohjoisten maiden kaupungeista, ja kauneutensa
ja omituisen asemansa vuoksi mainitaan sitä Konstantinopolin ja
Neapelin rinnalla. Tukholmia kutsutaan usein myöskin pohjoiseksi
Venedigiksi, „mutta — muistuttaa Vandal, jota seuraavassa olemme
noudattaneet — se ei ole mikään kopia, vaan alkukuva".

Jos tämä pohjoinen pääkaupunki komeudessa ja palatsein pal-
joudessa ei olekkaan tuon lagunikaupungin vertainen, niin yhdistyy
hänessä kuitenkin kaikki, mitä luonto on Venedigiltä kieltänyt:
vuoret, kalliot ja metsämaisemat. Kanavat, jotka Venedigissä tai-
dolla on tehty, on Tukholmissa luonto muodostanut merenpouka-
mista. Ihanin näköala yli kaupungin on Mosebakke'n penkereltä
Södermalm'in, Tukholmin, eteläisen esikaupungin korkeimmalta tör-
mältä. Södermalm itse, alkuansa jylhä vuori, kohouu jyrkkänä ja
koleana ilmoille vastapäätä järveä ja kaupunkia; ainoastaan yksi
katu vie Mälarijärveltä sen kukkulalle, muut käytävät ovat portaita.
Mosebakkelta on nyt edessäsi ihana näköala: tuo uljas kaupunki, ra-
kettu useammille saarille, jotkanäyttävät ikäänkuin uiskentelevan me-
ressä, jakoko metsä mastoja. Kaupungin itäisellä puolella on Djurgår-
den (Eläintarha), eräs erityinen saari itseksensä, joka muinoin todella-
kin oli kuninkaallisena eläintarhana, mutta jota nyt vaan käytetään
huvipaikkana. Siellä on useita ravintoloita, kahviloita y. m. s., ja siellä
myös pannaan toimeen kaikenkaltaisia maalaisia huvituksia. Joka
kevät ilmaantuu sinne merenrannalle puusta tehty kaupunki, joka
syksyllä lehtien varistessa taas katoo. Sitä voipi verrata liikkuviin
markkinakojuihin : siellä löytyy karuselleja, teatereita paljaan taivaan
alla, köydellä-hyppijäin telineitä y. m. Kun edemmäksi maalle päin
menemme, saamme nähdä kaikenmuotoisia huviloita pengerryksineen,
joilta meren poukama on näkyvissä: nämä ovat virvotuspaikkoja.
Nämä jäävät talveksikin paikoillensa ja pidetään avoinna, ja kun
paksu jää peittää Mälarin ja Itämeren lahdelmat ja lumi niiden kivi-
set rannakset ja Tukholmi etäältä katsoen näyttää kuin olisi se
puettu kärpännahkaiseen turkkiin, silloin vilisee vikkeliä rekiä Eläin-
tarhassa ja pidetään lystiä ja istutaan vieraspöytäin ääressä härmä-
helmisten puiden ja pensasten alla. Kesällä tulee vallassäätyiset ja
porvariväki tänne kokoon, silloin juodaan jääpunssia ja ihastellaan
soittajakuntain sävelten soidessa hämärän ihanuutta pohjoisillamailla,
Eläintarhaan pitää myös tulla, ken tahtoo ihastella Tukholmin nais-
ten kauneutta, niinkuin Sevillassa iltasin kävellään edes takaisin
pitkin Guadalquivirin rantaa katselemassa vaippoihin puettuja Anda-
lusian kannottaria.
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Mälarijärvessä on noin kolmesataa saarta, sen salmet, niemek-
keet ja poukamat ovat miltfei lukemattomat. Milloin on se yhdisty-
neitten virtain kaltainen, jotka uudestaan jakauvatkaikille haaroille,
milloin suuremmoisena ulappana, jonka tyynellä pinalla Ruotsin
kuninkaallisen huoneen kesälinnat kuvasteleivat ; GripsliolmJin tornit,
Drottningholm' in suuret avonaiset portaat ja UlriksdaVin pengerryk-
set päilyvät sen kuvastimella. Gripsholm on muinainen ritarilinna;
sen vakaiset salit, joiden vartijoina nyt seisovat pitkät rivit sota-
aseita, ovat nähneet aikanansa monta vallankumousta ja sen tor-
neissa on pidetty monta istuimelta sysättyä ruhtinasta vankina. Drott-
ningholm, joka on komea rakennus, on nykyisen kuninkaallisen per-
heen mieluisin asuntopaikka; Ulriksdal järven ihanimman lahdelman
rannalla on noiden taiteisin taipuvaisten kuningasten kesähuvila.

Pohjoseen päin Tukholmista on yliopistokaupunki Upsala 12,000
asukkaan kanssa. Se on rakettu hyvin ykstoikkoselle mutta hedel-
mälliselle seudulle siihen paikkaan, missa Mälarijärvi vihdoin kape-
nee vähäisen virran suuksi. Uppsalan kadut ovat kapeita, mutta
supisuoria. Kaupungilla ei ole muita muistomerkkejä kuin kirkkoja
ja kirjastoja. Linna, yliopiston rakennukset ja tuomiokirkko seiso-
vat eräällä vähäisellä töyräällä. Upsala on kyllä vanha nimeltään,
mutta nykyinen kaupunki on uuden-aikainen. Ruotsin kaupungein
puurakennukset joutuvat niin usein tulen uhriksi, etteivät ne ehdi
vanhoiksi tulla.. Semmoinen tulipalo hävitti myös v. 1869 tuon
sittemmin suurimmaksi osaksi uudestaan raketun ja kauniilla ase-
malla sijaitsevan Gefle'n, jossa on 16,000 asukasta ja joka on Ruotsin
kolmas kauppakaupunki. Sillä on kaksi laivaveistämöä, merikoulu,
ja se harjoittaa melkoista puu- jarautakauppaa. Länteen päin Gefle'stä,
ohitse monipoukamaisen Runn-järven, kuljettaa rautatie meidät Fa-
luiiin kaupunkiin, jonka väkiluku nousee 6,300 henkeen ja joka on
entisen Dalaen maakunnan pääkaupunki. Tämä maakunta eroaa
Ruotsin eteläisemmistä osista ei ainoastaan luontonsa puolesta, joka
täällä tulee yhä vuorisemmaksi ja suurellaisemmaksi, vaan myöskin
väestönsä puolesta. Dalaen (Dalekarlien) asukkaat ovat voimakasta
ihmisrotua, runsaasti varustetut luonnollisella älyllä ja taidolla, jota
he osoittavat kelloin valmistamisessa, hiusten rahnikoimisessa y. m. s.
Talven viettävät he tavallisesti kotona ja käyvät kesällä myymässä
teoksiansa Ruotsissa, Tanskassa ja Englannissa tahi etsivät työn-
ansiota, erittäinkin Tukholmissa. Nuo vieraista maista syntymälak-
soihinsa takasin palajavat tuovat kuitenkin tullessaan yhä enemmän
outoja tapoja maahan, joten se tapain yksinkertaisuus, josta Dalae-
laiset vuosisatoja ovat olleet tunnetut, rupee piloille joutumaan.
Keskenänsä puhuvat Dalaen miehet omituista murretta. Myöskin
tavataan Dalaen maassa vielä somia kansallispukuja, kun sitä vas-
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taan Etelä- ja Keski-Ruotsista ne jo ovat kadonneet. Falun'in pää-
nierkillisyytenä on sen vaskikaivos, jokaei kuitenkaan enää ole liki-
mainkaan yhtä tärkeä, kuin se oli pari kolme vuosisataa takaperin.
(Schwäb. Merkur, Helmikuun 17 p:ltä 1876).

Ruotsin eteläisessä osassa ovat erittäin tärkeät Karlskrona,
17,000 asukkaan kanssa, jokakaupunki on rakettu muutamille kallioi-
sille Itämeren saarille, ja Göteborg, 61,700 asukkaan kanssa, Katte-
gatin suussa; tämä jälkimäinen on Ruotsin toinen tärkein kauppa-
kaupunki. Gotlannin, s. o. hyvän maan, saarella on Visby 6,000
asukkaan kanssa, ja oli se muinoin Itämeren kaupan pääpesänä.

Johonkin määrin toisenkaltaisia oloja, kuin Ruotsissa olemme
tulleet tuntemaan, tapaamme sen naapurivallassa Norjassa, jossa si-
vistys ylimalkaan on alhaisemmalla asteella kuin Ruotsissa.

Mitä Norjan väestöön tulee, joka Joulukuun 31 p:nä 1875 nousi
1,817,000 henkeen, on sen pikainen lisääntyminen merkillisin ilmiö.
Vuodesta 1815 vuoteen 1865 lisääntyi se 1 1/4 %:lla vuosittain, siis
enemmän kuin niissäkään toisessa maassa Europassa. Molempain
sukuin lukujen suhta toinen toisiinsa noudatti sitä vastaan joten-
kin määrin yleisiä lakeja; ne osoittavat nimittäin että väestöstä
49,2 % on miehiä ja 50,s °/ 0 naisia. Aviottomani lasten luku on Nor-
jassa tämän vuosisadan kuluessa vaihdellut 7— 9 1/2 % välillä kaikista
syntyneistä: on siis tämän suhteen hieman parempi laita Norjassa
kuin muissa Skandinavian valtakunnissa. Terveyden tila on ylimal-
kaan hyvä. Ne taudinaineet, jotka turmelevat elinvoimaa ja sen
viimein lopettavat, edistyvät hyvin hitaasti Norjassa, ja tästä on
seurauksena, että keskimääräinen elinikä täällä on pitempi kuin niis-
säkään toisessa maassa. Miesten tavallinen ikä on täällä 5, s vuotta
pitempi kuin Ruotsissa, 3,s vuotta pitempi kuin Tanskassa ja 10
vuotta pitempi kuin Belgiassa. Naisten iän laita on vielä edulli-
sempi. Kotimaisten tautein seassa tavataan Norjassa jotenkin usein
pitaalitautia {Elephantiasis grcecorum), mutta kuitenkin vaan 59 ja
69 asteen välillä pohjoista leveyttä; senjälkeen tulee syöpä eli ruu-
miinmato, joka on syynä noin 4 %:ään kaikista jokavuotisista kuo-
lemantapauksista. Kaikkein suurimman lisäyksen kuolevaisuuden
lukuun tuottavat kuitenkin keuhkotaudit (Phthisis ja Tuberculosis
pulmonum) 14 %:llä. Kuhmurakurkkuisia tavataan Norjassa yhtä
vähän kuin Kretinismi-tautisia ; mutta sen sijasta on heikkomielisten
luku, joka vuonna 1865 teki 3,05 joka 1000 henkeä päälle, paljoa
suurempi kuin naapurivalloissa Ruotsissa (2,ie) ja Tanskassa (2,is).
Peritty taipumus ynnä väkeväin juomain kohtuuton nauttiminen
ovat kai syynä tähän surkuteltavaan kohtaan. Vuoden 1840 jälkeen
on ankarammin ruvettu käymään tämän kansan ydintä kalvavan pa-
heen kimppuun niinhyvin ryhtymällä tarpeellisiin keinoihin viinan-
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tulvan estämiseksi, kuin vaikuttamalla yleisen siveyden perantumista
kohtuuden-seuroilla. Tosiaankin saatiin se ilahduttava asia toimeen,
että paloviinan nautinto, joka v. 1833 teki 16 literiä *) henkeä päälle,
aleni v. 1843 10:een, ja sittemmin (1861—65) aina 4,4:een literiin
astä; viimeisimpinä aikoina on se kuitenkin taas noussut 6,7 literiin.
Ylhäisemmässä seuroissa, joissa väkeväin juomainnauttiminen myös-
kin ennen oli yleinen, on se hyvin tuntuvasti vähennyt.

Norjassa on koulupakko; opetusta annetaan ilman maksutta kah-
deksannesta ikävuodesta ruveten ripille-pääsöön asti, jokatavallisesti
tapahtuu viidentoista vuoden iässä. Ylimalkaan on kirkolla paljon
sanomista kouluasioihin. Opetuksen päämääränä on, että nuoriso saa
ennen kaikkia oikian kristillisen kasvatuksen, jonka tähden muiden
hyödyllisten tietojen ohessa uskonto, raamatun historia, raamatun
lukeminen ja virsien lausuminen ottavat suuren sijan opetuksessa.

Asunnot Norjassa ovat vielä tavallisesti puusta, ja noin viisi-
kymmentä vuotta takaperin olivat kivi- eli tiilirakennukset mitä har-
vinaisimpia esineitä; vasta noin kaksikymmentä vuotta on puolittain
ankarampi laki ollut olemassa, joka määrää, ettei suuremmissa kau-
pungeissa saa käyttää muita kuin kohtuullisen suuria puurakennuksia,
joiden pitää olla vissin matkan päässä naapuritaloista. Tavallisena
poltinaineena mailla on puu, muutamissa paikoin myöskin turve, ja
kaupungeissa usein kivihiili. Tässä tilaisuudessa saamme muuten
huomauttaa siihen, että tästäkin muinoin niin metsäisestä maasta
rupee nykyään kuulumaan yhä suurempi valitus metsäin hävityksestä
ja sen seurauksena olevasta poltinpuiden puutteesta. Väestön puh-
tauden aistista antavat tarkastelijat ylimalkaan hyvän todistuksen.
Länsirannikon kalastuspaikoilla ja eteläisen Norjan köyhissä laksoissa
on niinhyvin asuntoin kuin asukasten siivouden tila kuitenkin huo-
nolla kannalla. Lappalaisten luona ja Finnmarkeissa ei siitä voi olla
kysymystäkään. Mitä personalliseen puhtauteen tulee, pesevät naiset
itsensä joka päivä; miehet sitä vastaan maalla ja työläiset kaupun-
geissa tekevät tämän tempun tavallisesti vaan lauvantai-iltana eli
muissa erinomaisissa tilaisuuksissa.

Kulkuneuvoista maalla vetävät tietysti rautatiet enimmästä huo-
miotamme puoleensa. Nykyään on 493 kilometeriä pitkältä rauta-
tietä käytännössä, 859 kilometeriä on työn alla ja 215 ehdoteltuna,
joten siis vuoden 1881 lopussa, jolloin kaikkein näiden rakennusten
pitää olla valmisna, Norjan rautatieverkko on oleva 1,567 kilometeriä
lavea. Päälinja, jota koetetaan toimeen saada, käy Kristianiasta
Trondhjem'iin, noin 500 kilometeriä pituudeltaan, ja eräs 115 km.
pitkä sivuhaara on yhdistävä tämän Ruotsin rautatieverkkoon.

*) Liter on franskalainen mitta ja vetää noin 0,38 kannua.
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Norjan tärkeimmät kaupungit ovat Kristiania, Kristiansand, Sta-
vanger, Bergen, Trondhjem (Drontheim), Namsö, Bodö ja Tromsö, joista
muutamia tahdomme tulla likemmin tuntemaan.

Kristiania Akershus'in linnoituksen kanssa on kyllä oivallinen
hallituksen asuntopaikka jakuuluisa yliopistonsa jakauppansa kautta,
mutta ei voi missään suhdassa vetää vertoja Tukholmille, ei aseman
kauneudessa, eikä julkisten laitosten suuruudessa ja komeudessa, eikä
myöskään mitä museoihin tulee. Tähän on kai syynä osaksi se, että
Kristiania vasta suhteellisesti myöhempään aikaan on päässyt edis-
tymisen vauhtiin. Vielä vuonna 1814 oli Kristianäassa tuskan päälle
10,000 hengen, ja tätä nykyä nousee sen väkiluku lähes 90,000:een.
Muutenkaan eiKristianiassa ole mitään merkillisiä paikkoja nähtävänä.
Että sillä on kuninkaallinen linna ja kurituslaitos, teateri- ja pörssi-
huone, yliopisto ja tullihuone, hallitusrakennus ja muita julkisia lai-
toksia, rakennuksia ja yhtiöitä, ei ole mitään erinomaista kaupungille,
joka on jaettu neljään kaupungin-osaan (kortteerin) ja 12 esikaupun-
kiin, joista jälkimäisistääärimmäiset kokonaan ovat vuorten ja laksoin
kautta eroitetut toinen toisistansa. Kaupunki itse on rakettu kallioi-
selle pohjalle, ja kova kivivuori tulee kaikkialla näkyviin; kohoaapa
ihan tuon uuden ja jotenkin mahtavan Storting-rakennuksen vie-
ressä, johon valtakunnan edusmiehet kokoontuvat ja jossa valtioar-
kistoa talletetaan, kokonainen vuorenkyhmyrä. Norjan läntinen ran-
nikko on suorastaan altis lounaisille ja läntisille tuulille, jotka tuot-
tavat sadetta. Sadeveden tulo on sentähden erinomattainkin maan
eteläisessä osassa jotenkin suuri. Bergenissä tekee se keskimäärin
1,90 meteriä vuodessa ja siellä on enemmän sateisia kuin poutapäiviä.
Harvoille matkustajille on onnistunut saada nähdä BergenJiä selvällä
ilmalla. Bergen, joka muinoän Tanskalaisten hallitessa oli Norjan
pääkaupunki, on nyt 30,000 asukkaansa kanssa kauppaliikkeelle tär-
keä paikka pohjan ja lännen välillä. Se on rakettu vuorenhalkeimiin
avaran lahden ja seitsemän kukkulan väliin ja siinä on oikeastaan
neljä eli viisi jyrkille vuorenvieruille erilleen rakettua pikkukaupun-
kia. Bergen on Norjan kauppaliikkeen ja kalastuksen pääpaikka.
Se saa vuosittain Lofoden-saarilta noin 600,000 kapaturskaa ja lähet-
tää ulkomaille 200,000 tynnyriä traania ja suolattuja kaloja. Kau-
punki on tuon syvälle maahan uurtavan, Vaag nimisen merenlahden
sisimmässä perukassa; sen kadut ovat kapeat, monimutkaiset ja epä-
tasaiset; huoneet ovat enimmäksi osaksi puusta jaraketut omituiseen
norjalaiseen tapaan. Kaupungilla on ainoastaan kaksi ulkoporttia,
mutta kuusi julkista toria ja yksi kuninkaallinen linna. Bergen'illä
on myös pörssinsä, jonka Vandal sanoo olevan palatsin kaltaisen, ja
eräs teaterihuone, joka on huonosti suljetun vaunuvajan näköinen.
Pohjoseen päin Bergenistä olevat alueet, Sogne-vuoman, Romsdal'in
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ja Trondhjem'in seudut ynnä koko pohjoinen puoli eivät näytä olevan
liiaksi sateella siunatut. Erittäinkin heinäkuu, joka samassa on mat-
kustuksille sopivin kuukausi, on enimmiten kaunis. Maan pohjoisim-
piin osiin voidaan nykyään hyvin mukavasti päästä, sillä jokaviikko
menee höyrylaivoja Trondhjem'istä pitkin rannikkoa aina Vadsö'hön
asti lähellä Venäjän rajaa. Talvella liikkuvat nämä höyrylaivat har-
vemmin ja vitkallisemmin, sillä laivaliike on noissa ahtaissa, kal-
lioilta reunustetuissa kanavissa talven pimeillä öillä mahdoton. Lai-
vat ovat isot ja mukavat ja laskevat milfei joka toisen tai kolman-
nen tunnin perästä jossakin pysäyspaikassa maalle. Norjan läntinen
rannikko on saarilla tahi kumminkin matalilla kallioisilla riutoilla
niin hyvästi suojeltu, ettei matkalla Kristiansand'ista Hammerfesfiin
asti ole tarvis pelätä mitään ankarampaa merenkäymistä eikä siis sen
seuraustakaan, merikipua. Usein kulkee laiva tuntikausia läpi jonkin-
kaltaisten ahtaitten vuorensolain. Eräässä semmoisessa solassa ja
niinkutsutussa „Norjan puutarhassa" on Trondhjem (21,000 asuk.), tuo
vanha linnoitettu kruunauskaupunki, Nid-joen laskupaikassa Trond-
hjemiii vuomaan, joka meren poukama tungeiksen syvälle maan sy-
dämeen. Se on Norjan viehättävimpiä ja vanhimpia kaupunkeita ja
on rakettu aallon tapaiselle kentälle, joka kallistuu pohjaan päin.
Mereltä tulijalle näyttää kaupunki ihanalta puolipyörältä. Nuo val-
keat puurakennukset kohouvat penkeren-tapaisesti ja Pyhän Olavin
kunnianarvoisan tuomiokirkon takana näkyy vihreä kunnassarja. Var-
sin merkillistä on, tavata täällä samalla leveydellä kuin Hudson'in
ja Behring'in salmet Amerikassa ovat, sivistyksen tärkeimpiä hedel-
miä: oivallisia kouluja, korkeampaakin opetusta varten, kaikella lois-
tolla varustettuja sairashuoneita, ikivanhan tuomiokirkon ja teateri-
huoneen, jossa tavallisesti esitellään näytelmiä, mutta välistä myös-
kin operoita. Löytyypä vielä pohjan puolella Trondhjem'iäkin muu-
tamia tärkeitä paikkoja, vaikka tämä kaupunki tosin on sivistyksen
ja viljelyksen pohjoisin pesä Norjassa ja, jolleiArkankelia olisi, myös-
kin koko mailmassa. Nämä tärkeät paikat ovat: Namsö, Bodö ja
Tromsö. Namsö on rakettu Namsen-vuoman päähän, Namsen leveän
ja laivaliikkeelle sopivan virran suuhun. Tämä mainittu virta juok-
see hyvin asutun maiseman läpitse, jossavilja, ruoho jametsä menes-
tyy. Bodö on Salten-vuoman suussa napapiirin sisällä, 67° 20' poh-
joista leveyttä, vastapäätä Lo/ocfew-saariston eteläisintä saarta. Nämä
saaret peittävät milfei koko neljänneksen taivaanrantaa ja muodos-
tavat jonon mitä jylhimpiä ja omituisimpia kallioita. Niiden terävät
huiput näyttävät haikalan hampailta. Bodö'stä katsellen, joka ainoas-
taan on 100 kilometerin päässä niistä, tulevat ne kirkkaalla ilmalla
jyrkästi näkyviin taivaan sinistä pohjaa vastaan. Ihmeellisen kau-
niilta ne näyttävät lumi peitteessään. Muutamat niistä kohoavat
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1,520 meteriä korkealle. Saarilla asuu jotenkin tiheästi karaistuja
kalastajia, jotka hankkivat kaupassa tunnetun maksarasvan raaka-
aineet. Bodö'tä pidetään kaupunkina ja sen asukasluku nousee 1,000
henkeen. Se on kauniilla asemalla; sen laksossa on vilja- ja ruoho-
vainioita nähtävänä, ja eräs soma, vaikk'ei suinkaan korkea kunnas-
sarja kohoaa niinhyvin kaupungin takana kuin pitkin rannikkoa.
Näillä kunnailla tavataan koko joukko tunturi-taimia ja muita kas-
veja, kivirikkoja, vuokkoja, siekkilöitä, kanervaa ja marjapensaita.
Kasvisto näillä pohjoisilla perillä näyttää olevan rikkaampi eri la-
jeista kuin Keski-Norjassa, mutta jälkimäinen alue on sitä vastaan
niin runsas, niin rikas yksityisistä kasveista, että se yleisestä näyt-
tää olevan paljoa runsaamman luonnolta siunattu. Bodön perästä on
Tromsö merkälläsin kaupunkä näällä pohjan perällä. Se on rakettu
vähäiselle saarelle, joka ainoastaan kapealla salmella on eroitettu idän
puolella olevasta suuremmasta saaresta, ja sillä tavoin on se tuulilta
turvassa. Tromsö'n satamassa viruu aina koko joukko laivoja, norja-
laisia, venäläisiä, saksalaisia ja muita. Joka paikassa on auringon-
paisteesen ladottu kapaturskia kuivamaan. Laivoja raketaan ja pa-
rannetaan satamassa. Kaupungilla on useampia kauppapuoteja; kaksi
niistä loistelee peililasiruuduillakin, ja täysipukuiset, ähmäsen kokoiset
ja liikkuvilla jäsenillä varustetut kuvat C. Moses ja Pojan kauppa-
huoneessa saavat tämän mailman pohjoisen sopen vivahtamaan vä-

hän suurelta kaupungilta. Kaupungin takana kasvaa koivuja ja pe-
täjiä ja nähdään metsäisiä mäkiä, joilla muutamia kauniita maataloja
töröttä. Täältä on soma näköala yli vastapäätä olevan saaren uh-
kean kunnassarjan. Kuitenkin joudut kaupungin ulkopuolella, vielä
kesäkuussakin, tuota pikaa lumeen. Tromsö'n kerskauksena on sen
tuomiokirkko ; se on rakettu puusta, on hyvin kaunis ja vielä ihan
tuore väriltään; se on iso ristikirkko. Kirkon sisäpuoli on ihkasen
puhdas jakaikki ristikot somasti leikatut. Sillä on myös kauniit urut.

Tromsö'ssä tulemme sivistyksen rinnalla näkemään raakuuden
ensimäisiä jälkiä. Sen lähitienoilla elelee koko joukko Lappalaisia
ja vaikka lähetyssaarnaajat ovat heissä saaneet ihmeitä toimeen ope-
tuksen alalla, osoittavat he kuitenkin vielä yhä olevansa alhaisem-
paa ihmisrotua. Heidän kykynsä näyttää olevan ahtaalle rajoitettu
ja he ovat, samaten kuin mustalaiset, muista eroava ihmisrotu.

Lappalaiset ovat suomensukuista kansakuntaa Skandinavian saa-
rennon pohjoisimmilla perällä ja läheisillä venäläisillä alueilla. He
jakauvatPeura- eli Vuorilappalaisiin, niinkutsuttuihin Tunturifinneihin,
jotka paimenten tavalla kuleksivat ympäri peurakarjöineen ja jotka
ovat pidettävät kansakunnan varsituisina edustajina, ja Kalastaja-
eli Rannikkolappalaisiin. Nämä jälkimäiset elävät kalastuksesta, jota
he (jokilappalaiset) harjoittavat maavesissä ja (merilappalaiset) meri-
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vedessä. Skoltefinneiksi kutsutaan niitä Lappalaisia Venäjällä, jotka
ovat kreikkalais-katolisia uskonnoltaan. Kooltaan ovat he vähäisiä,
mutta rotevia, leveä-naamaisia ja teräväleukaisia. Heidän luon-
teensa on rauhallinen ja tervehtiessään sanovatkin he tavallisesti
„rauha." Mutta toiselta puolen on Lappalainen myös pahasti tunnettu
ahneudestaan, ruokottomuudestaan ja sammumattomasta paloviinan
himosta. Erittäinkin ovat he vielä törkeän taikauskon vallassa ; hei-
dän seassansa on vielä miehiä ja naisia (velhoja ja noitia), jotka en-
nustavat syntymistä ja kuolemaa. Näillä taikureilla on myöskin
vielä noitarumpu, samal-
lainen kalu, jommoista
muinaisina aikoina käy-
tettiin. Erittäinkin on
peura hyvin tärkeä eläin,
kun uhrataan hyville tai
pahoille jumalille, javielä
ei ole se usko kadonnut,
että sama suojelushenki,
joka elämän aikana näky-
mättömänä seuraa jokais-
ta Lappalaista, sittemmin
hänen kuoltuansa päivä-
kaudet kuleksii vainajan
sielun kanssa nuoren peu-
ranparissa niilläpaikoilla,
missä vainaja on harjoit-
tanut joko hyviä tai pa-
hoja töitä, aina sen mu-
kaan rangaistaksensa tai
palkitaksensa häntä. Par-
haimmat tästä heimokun-
nasta ovat Norjan Lappa-
laiset; Ruotsin, Suomen ja

Lappalainen.

Venäjän Lappalaiset ovat kukin järjestänsä ainayhtä askelta likempänä
eläintä. Kuolevaisuus Lappalaisten kesken on vähenemisessä, mutta
syntyneitten luku sitä vastaan karttuu; he ovat siis yhä enenemi-
sessä. Mutta niinpian kuin Lappalainen osaa puhua Norjan kieltä,
kieltää hän heti syntymäperänsä ja muutaman ajan kuluttua rupee
hän myös käyttämään norjalaista vaatepartta. Tämä muutos tapah-
tuu näiden seutujen oloihin verraten hyvin pikaisesti. Heidän kir-
jallisuutensa, jos sitä siksi saamme sanoa, on vähäinen ja suureksi
osaksi norjalaisten toimittama; se sisältää pieniä lauluja ja kerto-
marunoja. (Katso: Lieder der Lappen, gesammelt von O. Donner.
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Helsingfors 1876). Vielä tänä päivänä ovat jumaliset kirjat voi-
tolla ja varsinaisten norjalaisten kirjain lukeminen on heille hy-
vin vaikea, sillä Lapin kielessä käytetään latinalaisia ja muutamia
omituisia kirjaimia, kun sitä vastaan norjan kielessä tavalliset puus-
tavimerkit ovat käytännössä. Lappalaiset harjoittavat kauppaa yk-
sissä neuvoin, sillä tavoin että useammat yhdistävät varansa ja toi-
mittavat kauppa-asioitansa suullisella suostumuksella yhteisesti; mutta
heidän pääomanansa, niinkuin ylimalkaan koko heidän rikkautenansa,
ovat peuralaumat; 400 tämmöistä hyödyllistä eläintä (norjaksi ren-
oxe, lapin kielellä sarvis) tarvitaan, ennenkuin Lappalainen vaimo-
neen, lapsineen voi niiden tuotteista elää. Työnjako heillä ei ole
vielä likimainkaan esikuvaksi kelpaava : miehet keittävät, naiset neu-
lovat, ja molemmat yhdessä lypsävät peuroja. Näiden eläinten hoito
on, kansain yleiseltä karjatalouden kannalta katsoen, vielä ihan alul-
laan; jos sitä järjellisesti harjoitettaisiin, olisi se tulokkain karjan-
hoito koko mailmassa. Aikaa ja työvoimaa eivät Lappalaiset myös-
kään ole vielä oppäneet tarkoätuksen mukaäsestä käyttämään. Ete-
vämmät heädän seassansa, opettajat ja värkamäehet, osaavat näätä kui-
tenkin parhaimmin hyväksensä käyttää. Merifinnein taloudellinen
vaurastuminen on kaikkein huonoimmalla kannalla. Etteivät Lap-
palaisetkaan ole muotin vaikutuksesta varsin vapaat, sitä osoittaa
heidän ylenpaltinen kahvinjuomisensa, tuo nykyään tapahtunut mul-
listus naisten päänpeitteen suhteen, norjalaisen tervehdystavan käyt-
täminen entisen lappalaisen sijasta, suomalaisten suksien muodon jä-
litteleminen j. n. e. Tämä todistaa myöskin, että he ovat valmiit
luopumaan vanhoista oloista ja tavoista, kun saavat vaan jotakinpa-
rempaa ja hyödyllisempää sijaan. He voivat tämän tehdäkin sitä
helpommin, kun heiltä melkein kokonaan puuttuu historiallinen aisti ;

edemmäksi isoisää ei kukaan voi mitään muistaa. Muinaistaru heillä
on varsin vähäpätöinen; heidän satunsa ovat vähemmän menneen
ajan hengen runollisia tuotteita, kuin kertomuksia seikoista, jotka
voivat tapahtua minä aikana hyvänsä, missä vaan paimentolaiskan-
saa löytyy peuroineen. Vaikka he ulkonaisesti noudattavatkin pro-
testantisen uskonnon tapoja, eivät he kuitenkaan vaivaa päätänsä ajat-
telemalla kristillisten opinkappaleiden tarkoitusta. Naimis-asioissa
noudattavat he samaten nykyajan tapaa, ja lappalaistytön kauneus
ja arvo karttuu sen mukaan, kuinka monta peuraa hän saa morsius-
lahjana myötänsä. Hengen voimalle ja kullalle osoittavat he kun-
nioitusta, vaan ei kuitenkaan millään orjallisella tavalla. He tietä-
vät olevansa yhtä vapaat kuin joka mies Norjassa. Meidän päämie-
het" pitävät suurta huolta koulun, kirkon, seurakunnan ja maakun-
nan asioista; ministereistä eivät he kuitenkaan välitä, enempää kuin
ylimalkaan meidän talonpojat, mutta kuninkaan tietävät he olevan
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olemassa. Veronsa maksavat he hyvin säännöllisesti, joka osoittaa
järjestyksen aistia ja velvollisuuden tunnetta heissä asuvan, mutta
he muistuttavat samassa, niinkuin talonpojat tavallisesti, veronkan-
tajaa, että verot ovat hyvin raskaat. Koska he toisinaan kylpevät
lumessa ja illalla tavallisesti puhtaat jalat tulevat näkyviin jakoska
muutamilla heistä on lumi-valkea kaula, ei voi heitä varsin siivotto-
miksi soimata, vaikka heidän liemiruo'assaan löytyykin runsaasti
peuran karvoja ja he ilmanalansa ankaruuden tähden ovat kokonaan
hylänneet ruoka-astiain pesemisen. Nämä paimentolaiset ovat var-
sin hyvänsävyisiä miehiä, jos heitä osaavasti kohdellaan, taipuvatpa
myöskin käskijän tahdon mukaan, jos hän on kiivas ja jos hänen
luontonsa lujuus voittaa tuon kolkon ilmanalan. Lukuun ottamatta
peuranvarkautta, jota eivät he kuitenkaan itse minäkään varkautena
pidä, ovat he rehellisiä ja luotettavia kaikissa tavarain kuljetuksissa.
He ovat ainoat tienoppaat, joita voi käyttää matkoilla yli heidän
äärettömän alueensa autioin lumikenttäin, ja he ovat ihmeteltävän
näppäriä löytämään polkuja. (H. Fraubergetoin, mukaan).



VII. Tanskan kuningaskunta.

Tähän pieneen valtakuntaan luetaan kimbriläisen saarennon
pohjoinen puoli, nimittäin tuo matala tasainen Jylland eli Juutin-
maa (25,220 neliokilom.) ja monta saarta, jotka viruvat siellä täällä
Atlannin valtameressä. Jälkimäisten joukkoon on luettava Islanti
ja Färö-saaristo. Itämeren saaret, jotka tekevät kuningaskunnan
pääosan, ovat seuraavat: Fyen eli Fynen (3,080 neliokilom.), Aro ja
Langeland, Laaland eli Lolland, s. o. matala maa, (1,210 neliokilom.),
Falster, Tanskan puutarha, tuo korkea kliiturantainen Möen ja oival-
lisesti viljelty Själland, joka viimeksi mainittu on 7,048 neliökilome-
teriä avara, siis suurin kaikista Tanskan saarista, noiden pienten Ama-
ger-in. ja Saltholmen, luotoin kanssa, ja viimeksi tuo kallioisten ran-
tainsa tähden enimmistä paikoin luoksepääsemätön, mutta kuitenkin
hedelmällinen Bornholm. Kattegatissa, viruvat Anholfin ja Läsöhi
saaret. Alusmaita lukuun ottamatta, on Tanskanmaa 38,200 neliöki-
lometeriä suuri pinta alaltaan, ja asuu siinä hyvin ankaran valtio-
säännöllisen hallitusmuodon turvissa 1,874,000 asukasta, jotkamelkein
kaikki ovat luterilaisia. Maa jakautuu hallinnon puolesta 13 amtti-
hin, joista 4 on saarilla ja 9 Juutin niemellä. Islanti, jolla on eri-
tyinen valtiojärjestys ja oma lainlaativa kokoustonsa (althing), on
jaettu 4 amttiin, ja Färö-saaret tekevät yhden amtin. Paitsi näitä
on Tanskalla siirtomaita Grönlannissa, jotka jakauvat pohjoiseen ja
eteläiseen tarkastuskuntaan, ja Länsi-Indiassa, jossa saaret St. Tho-
mas, St. John ja St. Cruz kuuluvat sille. Tämän pienen valtakunnan
sotavoima nousee 52,000 mieheen, ja sotalaivastoon luetaan kaikki-
neen 63 alusta. Tanskalaiset ovat yleisen sivistyksen hyväksi paljon
toimittaneet. Heidän kielensä, joka kuuluu vähän talonpoikamai-
selta ja pehmeältä, on varsin hyvin sopiva osoittamaan lapsellisia
ajatuksia. Andersen, jonka ihmeen kauniit sadut Saksanmaallakin
ovat tunnetut *), vetää useassa kohdin vertoja norjalaiselle Björn-
son'ille. Myöskin murhenäytelmiin, jotka kernaammin voivat olla
suloa vailla, sopii Tanskan kieli hyvin. Tanskalainen on myöskin

*) Useampia on niistä suomeksikin käännetty.
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varsin hyväsävyinen naapuri, jollei vaan loukata hänen aivan herk-
kää kansallistunnottansa. Tämän suhteen on hän, niinkuin Ruotsa-
lainen ja Norjalainen, hyvin arka ja katselee sentähden epäluuloi-
silla silmäyksillä Saksalaista.

Maa on matala ja tasainen. Ainoan poikkeuksen tästä tekee
Jylland, jonka itäistä rannikkoa pitkin kulkee jono vähäpäitöisiä
mäkiä. Hedelmällinen on se myöskin, jos nuo harvat nummimaat
poisluetaan. Ilma on kostea ja maan kahden meren välisen aseman
vuoksi hyvin vaihtelevainen. Suurempia jokia ja järviä ei Tanskan-
maassa ole; yhtä vähän löytyy mainittavia kaupunkeita, paitsi pää-
kaupunki.

Rautatie, jokakulkee suoraanpoikki Själland'in saaren Korsör}istä,

(lounaisella rannikolla) Kyöpenhaminaan, on hyvän autio eikä tarjoo
juuri mitään näkemistä katselijalle — se tekee ikäänkuin loma-ajan
merimatkan ja niiden merkillisyyksien välillä, jotka pääkaupungissa
matkustajaa odottavat. Lakelta, mutta hyvästi viljeltyjä vainioita,
laitumia, ikäänkuin Holstein'issa, karjoineen, ja välistä joku noita
kauniita Pohjois-Saksan pyökkimetsiköitä tulee vuorotellen näkyviin;
ainoastaan Roeskilde (lue Roschild, 4,700 asuk.) suurempana, Tanskan
sotahistoriasta ja jumaluustaruista tunnettuna kaupunkina tekee tästä
ykstoikkoisuudesta poikkeuksen, sillä täällä tulee taas yhfäkkiä tuo
vuomana maan sydämeen tunkeuva meri näkyviin. Viimeinkin, noin
kolmetuntisen rautatiematkan perästä, päästään perille. Merkilliseltä
ja varsin omituiselta tuntuu matkustajalle tämä äkkinäinen muutos,
tulla ykstoikkoisen maan autioudesta ja hiljaisuudesta tuota pikaa
siirretyksi tuohon komeaan pääkaupunkiin, jonka luonto kaikin puo-
lin on mailman suurten kaupungein kaltainen, ja jommoista ei to-
dellakaan tuon ikävystyttävän matkan perästä olisi voinut odottaa.

Kyöpenhamina (Kjöbenhavn), Tanskanmaan pää- ja hallituskau-
punki, on tuon hyvin merkillisen, Jylland'in ja Ruotsin välillä ole-
van Itämeren saariston keskusta ja helmi. Sen alue tekee 2,222
nektaria *), joista viides osa on kaupungin vanhan vallinrajan sisä-
puolella ja neljä-viidettä osaa sen ulkopuolella. Tammikuun 1 p:nä
v. 1876 nousi Kyöpenhaminan asukasluku noin 210,000 henkeen ja
on lisääntyminen viiden viimeisen vuoden kuluessa umpiarviolta
tehnyt 2V2 % joka vuosi. Tuossa vahvasti varustetussa satamakau-
pungissa on maan kaikki virkakunnat, yliopisto, taiteiden ja tietei-
den akademia, komeita museoita, useampia tieteellisiä ja yhteistä
hyötyä tarkottavia seuroja, monta oivallista oppilaitosta jakaikellai-
sia tehtaita. Kyöpenhamina on myös Tanskan kauppaliikkeen kes-

*) Hektari on franskalainen pinta-mitta, melkein yhtä suuri kuin 2 tyn-
nyrin-alaa.
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kuspaikka. Korkeita, useinkin kuudenkertaisia kivihuoneita ikään-
kuin Hampurissa, kohoaa ilmoille. Hyvin paljo on täällä julkisia,
vakavannäköisiä rakennuksia, jotka kuitenkin ovat somat rakenteel-
taan ja ovat koristetut vaakunilla tai taiteellisesti tikatuilla pääty-
seinillä, ja näiden välissä nähdään rikkaan vanhan aatelin palatseja
ja kuninkaallisen perheen monet linnat, jotka enimmästä ovat saa-
neet alkunsa vlämeäsen vuosäsadan vireästä rakennushalusta, mutta
joita rakettaissa ei kuitenkaan ole noudatettu sen ajan korutonta
muotia. Noilla leveillä, mukavilla vierusteilla varustetuilla ja pai-
koin bulevardinkaltaisilla kaduilla ja noilla monilla varjokkailla ja
muistopatsailla kaunistetuilla toreilla hyörii, erittäinkin sunnuntaisin,
ääretön joukko ihmisiä, joiden seassa nähdään paljon matkustajia,
erittäinkin Saksalaisia, Bädeker'in opaskirja kädessä. Kaksi hevos-
rautatietä kulkee läpi kaupungin ja päättyy noihin läheisiin huvi-
paikkoihin; paitsi niitä on yhtämittaa liikkeessä kaupungin omni-
bussit ja lukematon joukko kyyditsijävaunuja, joita jälkimäisiä, niin-
kuin ylimalkaan koko liikettä tässä kaupungissa, pölisi pitää tarkalla
silmällä ja hyvässä järjestyksessä. Näiden ensimäisten havaintoinsa
perästä on jokainen vieras mitä pikemmin rientävä katsomaan kau-
pungin helmeä, suuren Thorwaldsen'in museota. Muistakin aarre-
kokouksista on kaupunki hyvin rikas; merkillisimpänä niistä mai-
nitsemme vaan „pohjoismaiden muinaisjäännösten kokouksen", jota
Kyöpenhamina säilyttää erityisenä kalleutenaan, koska tämä kau-
punki syystä pitää itseään skandinavilaisenPohjan hengellisenä päänä
ja sen mainion muinaisuuden valittuna vartijana. Virvoitukseksemme
näiden runsasten katselemisten vaivain perästä mahdamme kääntyä
jollekin noista monästa väehättävästä kävelypaikoista, ja ennen kaik-
kiakin tuohon suuresti ylistettyyn Tivoliin. Se on suuri, epäile-
mättäkän suurella taidolla valmistettu puutarha, jonka erlttäänkän
nuo syvät, monähaaraäset vesiväylät ja lammet tekevät somaksi.
Lukuisat ravintolat, kahvilat ja konditorit tarjoovat kaäkkäalla vir-
votusta; näytelmähuoneita ja rakennuksia niinhyvin tavallisia kan-
sanhuvituksia varten kuin Parisin muotisia löytyy yltä kyllin —

voisipa sanoa markkina-ilojen olevan täällä yhä ylimmällään janäitä
kaikkia kemuja on alati erinomaisen suuri, kirjava ihmisjoukko kat-
selemassa. Pääsy näihin iloihin on varsin halpahintainen. Lepoa
ja kauniita näköaloja tarjoovat runsain määrin nuo oivallisetkävely-
paikat merenrannalla pitkin salmea pohjaan päin; erittäinkin tuo
niinkutsuttu „pitkä linja." Täältä näkyy taipaleen matkan päässä
varsin viehättävä laivaliike tuossa- kapeassa väylässä Kyöpenhami-
nan keskikaupungin ja Amager-sa>a>Yen. välillä. Tämä väylä ei tosin
ole mikään suljettu, mutta kuitenkin kapeutensa tähden hyvin mu-
kava, luonnollinen satama, jossa erittäinkin noiden joka taholla Hik-
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kuvain, kaiken kokoisten höyrylaivani suuri paljous antaa matkus-
tajalle tilaisuuden näkemään kaupungin melkoista kauppa- jahöyry-
laiva-liikettä.

Tanskan muista kaupungeista ei vedä yksikään huomiota puo-
leensa. Me mainitsemme sentähden muistissa pidettävinä ainoastaan
Själland'in saarella Helsingör'hi (10,000 asuk.), jokaKronenborg'in lin-
noituksella sulkee salmen, Fyen-saarella Nyborcfm (2,800 asuk.) ja
Odensen (14,300 asuk.), Falsterilla Nykjöbing'in.ja, Bornholm'illa Bön-
nén (5,400 asuk.). Juutin mannermaalla ovat nuo vähän suuremmat
kaupungit Aalborg (lue Oolborg, 10,000 asuk.), Aarhus (lue Oorhus)

Fredriksborg'in linna.

15,000 asukkaan kanssa ja Fridericia (6,300 asuk.), jossa Vähä-Belt
on supistunut ainoastaan l 7/8 kilometerin levyiseksi.

Tanskan Taloudellisista oloista saamme jonkinlaisen käsityksen
Englantilaisten uusimmista virallisista kertomuksista. Niiden mukaan
on maanviljelys-tuotteiden ulosvienti vuoden 1875 kuluessa hyvin tyy-
dyttävästi lisääntynyt. Nautaeläinten ulosvienti nousi sinä vuonna
yli 88,000 kappaleen ja teki kaksikertaa niin paljon kuin keskimää-
rin kahdeksana viimeisenä vuonna ennen vuotta 1874, jonka vuoden
ulosviennin se myös voitti enemmällä kuin kolmannella osalla. Lam-
masten ja karitsaan ulosvientiluku (65,000) oli kolmea kertaa suurempi
kuin minäkään edellisenä vuorina. Sikaili suhteen (yli 156,000) havai-
taan vähennys, samaten myöskin mitä viljaan tulee, mutta vielä teki
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se 1 860 000 barrelia *). Kymmenen vuotta takaperin ei viety Tans-
kasta voita ulos juuri ensinkään ja nykyään nousee sen ulosvienti-
määrä 120,000 tynnyriin vuodessa. Vuoden 1875 saalis oli tavallista
runsaampi. Mutta koska koneita ja työkaluja on parannettu, maan
viljelemistavassa paljon muutoksia tehty ja niihin paljon rahaa käy-
tetty, niin teki maanviljelystuotetten käytettävän tulon arvo vuonna

1874 enemmän kuän 64,800,000 Saksan markkaa, kun sitä vastaan se
vuonna 1869 nousi vaan 36,600,000:een. Tuo oivallinen ja yhä suu-
reneva kauppalaivasto on 225,545 tonnia vetävä ja luetaan slähen
2,882 purjelaivaa, 135 höyryalusta ja noin 11,000 purtta. Sisääntuon-
nin arvo tekä vuonna 1874 140,000,000 Saksan markkaa, ulosväennän
arvo 108,000,000. Ensimäänen säja Tanskan kanssa kauppaa tekevästä
maasta on Saksalla, toinen Iso-Brätannäalla, mutta hyvän suura osa
tuosta Saksanmaahan menevästä ja säeltä tulevasta tavarasta on vaan
läpikäyvää tavaraa Iso-Brätannäasta. Tanskan valtiovaraston sisään-
tulot tekivät vuonna 1876—77 30,005,400 Saksan markkaa ja menot
28,131,000. Valtiovelka nousi Maaliskuussa v. 1875 111,501,373 Sak-
san markkaa. Vuonna 1875 muutettiin raha kultakannalle ja 20 ja
10 kruunun arvoisia kultarahoja pantaan lääkkeesen.

Tanskan alusmaasta, jotka tässä ansaitsevat kertomasta, mainit-
semme ensiksi Färsaaret (1,320 neliokilom.). Ne ovat alastomia,
jyrkkiä, ihan puuttomia kalHoryhmiä, kokonaan tuulten jamyrskyin
vallassa, kolkkoja ja kosteisia. Niiden eläinkunta on yhtä köyhä
kuin kasvikuntakin. Puolivillit lampaat, joista saaret ovat saaneet
nimensä, ja hevoset ovat siellä eläinvaltakunnan etevimmät edusta-
jat. Suurista merieläimistä on rupivalas (Delphinus globiceps), joita
joka vuosi täällä pyydetään kosolta, hyvin tärkeä-arvoinen. Fär-
saareni tuhat asukasta elättää itseään haahkan untuvain kokoilemi-
sella, kalan ja hylkeen pyynnöllä, ja on heillä Thorshavn nimisessä
kaupungissa Stromö^n. saarella joltinenkin markkinapaikka. Mutta
paljoa viehättävämpi kuin Fär-saaristo on tuo pohjoinen Islannin
saari sieUä vallitsevani omituisten olojen tähden.

Islannin väestö nousee noin 70,000 luterilaiseen asukkaasen,
jotka syystä voivat pitää itseänsä Europan nuorimpana ja samassa
rotunsa puolesta eheimpänä kansakuntana. Islantilainen on vielä
tänään kaikkein puhtain Germanilainen ja hänen kielensä on ny-
kyään vielä ihan sama, kuin ensimäisten uudisasukasten aikana v.
874 j. Kr. ja eroaa siis vaan aivan vähän muinais-skandinavilaisesta
kielestä. Islantilaiset, jotka ovat kookkaita ja voimallisia miehiä,
levollisia, vakavia, varovia ja yksinkertaisia tavoissaan, sinuttelevat
jokaista, ovat vieraanvaraisia, vapautta rakastavia, riitaisia japitävät.

") Englantilainen mitta.
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sanomattomalla sitkeydellä oman mielensä. Pellonviljelys ei tosän
Islannissa ole ihan mahdoton, mutta viljan tuleentuminen riippuu
niin monista satunnaisista seikoista, että tulee huokeammaksi viljaa
ostaa kuin sitä kasvattaa. Niittymaiksi sitä vastaan on saari varsin
sopiva. Jokaisen talon vieressä onkin kivillä aidattu maatilkku, ni-
meltä Tun, jossa kasvaa vahvaa heinää. Heinäkuun keskipalkoilta
Syyskuuhun asti kestää heinäntekoa, ja silloin menevät kaikki, jotka
joinkin voivat, niittämään heinää sisämaan ylängöiltä. Länsi- ja
etelärannikot ovat kalaisia ja siellä on kalastus varsin tärkeä toimi
asukkailla. Vähemmän arvoinen on linnustus pitkin rannikoita;
ainoastaan haahka-telkkien pyytäminen ansaitsee mainitsemista. Islan-
tilaisten teollisuus on varsin vähäpätöinen: kotiteollisuuden tuotteet

Hantajaismatka Islannissa.

ovat jotenkin halpaa laatua, ja tuskin voidaan niissäkään tavata sii-
vottomempaa kansaa, kuin nämä saarilaiset ovat. Pesemistä, kam-
paamista ja kylpemistä ei kukaan siedä; ruokottomuus kuuluu siis
myöskin Islantilaisen luonteesen. Käsityöläisiä ei täällä myöskään
ole; jokainen on oma mestarinsa ja jokaisessa talossa onkin sentäh-
den paja, jossa kumminkin hevosia voidaan kengittää. Asunnot sei-
sovat tavallisesti yksinään, tekemättä mitään kyläkuntia, usein hy-
vinkin kaukana toinen toisistansa. Seinät valmistetaan kivistä ja
turpeista, katto on tehty myöskin turpeista; puusta ovat ainoastaan
vuolteet, päätyseinät ja ovet. Tavallisesti kuuluu taloon (baer) useam-
pia huoneuksia, joista jokainen on eri suojuksena. Perheen varsi-
naisena asuntohuoneena on niinkutsuttu Jbadstofa" (sauna), johon
tullaan vähäisen lasku-oven kautta. Takka on savutorvea vailla;
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sentähden on jokainen asunto täynnä pahaa hajua, joka lähtee tur-
peista, kuivatusta lampaan- ja lehmänlannasta ja kuivatuista kalan-
luista, joita yöt päivät poltetaan. Tuo varsin sopimattomasti sau-
naksi sanottu usunto on hyvin yksinkertaisesti sisustettu; päivän-
valo tulee sisään ainoastaan muutamista pienistä ikkunoista katossa.
Ainoastaan lakeuksilla ja kauppapaikoilla, joissa voidaan rannoilla
viruvia vesiajopuita käyttää, ovat huoneet vähän paremmat.

Niinkuin jokaisessa alkuperäisellä kannalla olevassa yhteiskun-
nassa on Islannissakin kansan jako eri säätyihin tätä nykyä hyvin
vähäpätöinen ja vaan osaksi kehiytynyt. Rikkauden väheneminen
maan löydön jälkeen tasoitti nuo eri kansanluokat. Köyhyys on
nyt milfei kokonaan hävittänyt ylemmät luokat ja joka mies seu-
rustelee kumppanillisesti samanarvoisen naapurinsa kanssa. Kuiten-
kin voidaan vielä havaita joku eroitus ihmisten välillä. Ylinnä ovat
papit ja virkamiehet, sitten tulee kauppiasluokka ja kolmanneksi
„Th6mthusmenn", s. t. s. ne, joilla ei ole yhtään lehmää. Nuo lukui-
sat köyhät, joäden elättäminen suuresti rasittaa seurakuntia, tekevät
neljännen säädyn. Kauppiaat eivät juuri ole hyvästi tunnetut sivis-
tyksestä ja hienoista tavoista, kuitenkin merkitsevät he yhteiskun-
nassa jotakin rikkautensa kautta. Enimmät näistä kauppamiehistä
ovat Tanskalaisia, mutta heidän lukunsa on kuitenkin vähenemisessä,
sillä saarella on syntynyt yhtiöitä, jotka pahasti kilpailevat kaup-
piasten kanssa ja kenties pian karkoittavat heidät tykkönään pois
saaresta. Toivotaan saaren suuresti tulevan kostumaan, kun kaup-
piaista vaan kerta ero saadaan, sillä raha, joka nyt menee Kyöpen-
haminaan, on silloin jäävä saareen. Arvon eroittajana alempain kan-
sanluokkain kesken maalla on 4ehmä. Kellä lehmä pmana on ja
antaa sen käydä laitumella itseviljellyllä ruohomaalla, olkoon tämä
maantilkku sitte hänen omansa tai hänellä arentina eli vaan vuok-
ralla, hän luetaan Bondien (talonpoikain) luokkaan. Thomthusmenn'it
sitä vastaan ovat suurimmaksi osaksi kalastajia. Suurimmassa ulko-
naisessa arvossa pidetään virkamiehiä, joiden joukosta„Syslumann'illa"
(toiminnusmiehellä) on tärkein, vaikk'ei arvonsa puolesta korkein,
asema. Syslumann on piirikunnassaan kuninkaana ja hänen perso-
naansa on yhdistetty erinkaltaisimmat esivallan virat; mutta yhtä-
kaikki tapahtuu varsin harvoin, että joku näistä virkamiehistä käyt-
täisi väärin valtaansa, vaikka tarkastus heidän toimistaan ei suin-
kaan ole ankara. Islannin sivistyksen varsinaiset kannattajat, nuori-
son opettajat, kansan siveellisyyden vartijat ovat evankeliset papit.
Islantilainen kirkkoherra ei ole ainoastaan evankeliumin saarnaaja
ja sakramenttein jakaja, vaan myöskin kymmenysten vastaanottaja,
kirkon esimies, hengellinen asioitsija, rauhan-oikeuden esimies seura-
kunnassaan, kirkonkirjan pitäjä, kouluin tarkastaja ja pappilan tilus-
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ten ja alusten isännöitsijä. Koska valtio ei ensinkään välitä alkeis-
tietojen levittämisestä kansaan, pitää sitä vastaan kirkkoherra sitä
sen tarkemmalla silmällä; ja tästä on seurauksena, että melkein kaikki
miehet ja enimmät naisetkin osaavat jotenkin hyvästi kirjoittaa ja
lukua laskea. Muuten ovat nämä seikat vaikuttaneet myös sen, että
kansa on tyhmistynyt ja kokonaan joutunut pappissäädyn valtaan.
Ei missäkään ole tätä nykyä papeilla suurempaa vaikutusta yksi-
tyisten elämään, ei missäkään ole uskonnolla tärkeämpää sijaa joka-
päiväisessä elämässä, kuin umpiprotestantisessa Islannissa.

Saaren pieni pääkaupunki Reykjavik lounaisessa kolkassa, 2,000
asukkaan kanssa, ei ole ainoastaan maallisen ja hengellisen halli-
tuksen keskuksena — se on nimittäin läänin amtmannin ja pispan
asuntopaikka — vaan myöskin tieteitten ja kirjallisuuden, kaupan
ja liikkeen pääpesä Islannissa. Elämä tuossa Islannin pääkaupun-
gissa ei olekkaan niin ikävä, kuin sitä luulisi. Talvella pannaan
varsin usein toimeen tanssit ja iltahuvit, ja seuranäytelmät, joihin
yleisö pääsee varsin vähästä maksusta, ovat mieluisimpia huvituksia.



VIII. Alankomaiden kuningaskunta.

„Löytyy eräs maa, jossa virrat niin sanoaksemme juoksevat asu-
kasten päiden ylitse, jossa mahtavia kaupunkeita kohoaa alla meren-
pinnan, meren, joka sitä ahdistaa, melkeinpä tukehduttaa, jossa ava-
rat alat viljeltyä maata milloin voitetaan veden hallusta, milloin me-
netetään takaisin sen valtaan, jossa virtain luonnollinen juoksu on
yhdistänyt vanhoja saaria hietasärkillä mannermaahan, jossa mante-
ren vanhat osat, ärtirevästyinä, kappaleiksä lohkottuina, muodostavat
uusia saaria." (Alphonse Esquiros. La Néerlande et la vie hollandaise.
Paris 1859). Tämä omituinen kappale Europaa on Alankomaiden
kuningaskunta. Tietysti on nimellä 7,Alankomaat" ainoastaan val-
tiollinen merkitys, ja tätä valtakunta kutsutaan myöskin Hollanniksi.
Maantieteellisessä merkityksessä käsittää nimitys alankomaat koko
sen laakean maan, joka ulottuu Vallonien vuorimaasta, Ardenneista,
Zuydersee'n lahdelmaan asti. Tämä alue on Rein-, Maas- ja Schelde-
virtain suuri deltta, jonka mainitut virrat, maaveden ja meriveden
taistellessa, maaduttamalla ovat toimeen saaneet. Tämän maan var-
sinainen synnyttäjä ja muodostaja on Rein-virta monilukuisten suu-
haarainsa kanssa. Lähetellessään mahtavia vesisuoniaan idästä län-
teen merta kohden, jakaa se delttamaansa hyvin huomattavalla ta-
valla kahteen osaan, pohjoiseen ja etäläiseen puolikkaasen.

Alankomaiden jako pohjoiseen ja eteläiseen puolikkaasen on
vielä muullakin tavalla merkitty. Rein-virran eteläistä vartta myö-
den tungeiksen nimittäin vähemmän hedelmällinen maankaistale,
ikäänkuin suude, Alankomaiden pohjoisen ja etelääsen puolikkaan vä-
liin, tasasuuntaisesti seuraten Maas-virran alista juoksua ja Reiniä.
Tämä maankaistale — Pohjois-Brabant — on sen suuren hietaisen
nummen jatkona, joka Itämerestä ruveten ulottuu läpiBrandenburgin,
Liineburg'in ja Westfalen'in Schelde-virtaan asti. Siinä löytyy suu-
ria soita ja rämeitä, jonkatähden Pohjois-Brabant onkin paljoa har-
vemmin asuttu kuin Hollannin muut maakunnat, ja maan suurimmat
kaupungitkaan eivät suinkaan ole tässä delttamaan keskellä. Rotter-
dam on ainoa suurempi kaupunki, joka suorastaan on rakettu Rein-
virran rannalle, jota virtaa Hollantilaiset kuitenkin tässä pitävät
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Maas-virtana. Mutta pohjan- ja etelänpuolella Reiniä ja Pohjois-
Brabanf ia on hedelmällisiä alankomaita, ja siellä löytyy kau-
nista ryhmää suuria ja rikkaita kaupunkeita: pohjoiseen, hollantilai-
seen, ryhmään kuuluvat Amsterdam, Haarlem, Leiden, Utrecht, Haag
j. n. e., eteläiseen, flandrilaiseen (belgialaiseen), kaupungit Brugge,
Gent, Antwerpen, Mecheln, Briissel, Löwen. Molemmat ryhmät ovat
eroitetut toinen toisistansa kaupungeista ja ihmisistä köyhemmän
Pohjois-Brabanfin välimaan kautta. Kolmannen alueen muodostaa
Schelde, joka virta, vaikka kyllä lyhyt juoksultaan, merenlahdel-
maksi laventuneen suunsa kanssa kuitenkin on maan eteläisen osan
varsinaisena valtasuonena. Eräs alasaksalainen heimokunta, Flamit,
on tehnyt Schelden päävirraksensa, on raatanut sen maakunnat mitä
ihanammiksi veljelymaiksi ja asuttanut ne tiheällä väestöllä. Flami-
laisten ohessa, jotka hollantilaisella alueella tekevät 13 % koko val-
takunnan väestöstä ja asuvat Pohjois-Brabantissa ja Limburg'issa,
elelee vielä vähäinen määrä Alasaksalaisia, 2 %, alankomaisessa Lim-
burg'issa. Väestön enemmistönä ovat varsinaiset Hollantilaiset, van-
hain germanilaisten Batavein jälkeentulevaiset, Holland'in, Zeelandin,
Utrecht'in ja Geldern'in maakunnissa, yhteensä 71%. Loput 14%
tulee myöskin erään germanilaisen heimokunnan, nimittäin Friesi-
läisten, osalle, jotka asuvat Friesland'issa, Gröningen'issä, Drenthe'ssä
ja Ober-Ijssel'issä ja jotka varmaankin muinaisina aikoina, jolloin
Zuyderseetä ei vielä ollut olemassa, olivat levinneet yli nykyisen Poh-
jois-Hollanninkin. Tarkasteleva matkustaja havaitsee vielä tänä päi-
vänä yhdenkaltaisuuden vallitsevan niinhyvin tavoissa kuin puvussa
Pohjois-Hollannin ja Friesland'in välillä. Ylhäällä kerrotusta voi sel-
västi havaita, kuinka Alankomaat luontonsa puolesta jakauvat kahtia,
nimittäin pohjoiseen ja eteläiseen puolikkaasen. Ja niinkuin luonto
on jakanut maan kahteen eri osaan, niin on myös laita väestön
kanssa. Alankomaiden eteläisen osan asukkaat joutuivat vierasten,
etelänpuolisten valtain vaikutuksen alaisiksi ja hallittaviksi; poh-
janpuoliset alankomaalaiset olivat sitä vastaan jo alusta aikain va-
pautta harrastavia saarilaisia, ja kalastus ynnä meriliike oli heillä
päätoimena, sillä aikaa kuin Flamit asustelivat syvempänä maan sy-
dämessä. Sentähden onkin ihan luonnollista, että he levittivät val-
taansa myöskin zeelandilaisille saarille eli Schelden saaristolle. Zee-
landilaiset, „Zeews", niinkuin Hollantilaiset heitä kutsuvat, ovat var-
sinaisten Hollantilaisten lähimpiä sukulaisia ja saari-asukkaita, sa-
moin kuin hekin, ja valtiollisissa liikkeissä ovat he aina pitäneet
yhtä Hollantilaisten kanssa, vaikka Schelden saaristo samannimisen
virran luonnollisena alueena oikeastaan pitäisi oleman Flamein oma,
ja Flamit ovatkin koettanut sitä omistaa. Pohjanpuoli on joka pai-
kassa etelän puolen jäykempi ja nuorempi veli, kummankin tavat,
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kieli, luonne ja muut olot ovat vähitellen muodostuneet omituisella,
toinen toisestaan eroavalla tavalla. Näin syntyi tuo suuri juopa,
jokajakaa belgialais-batavisen heimokunnan hollantilaiseen eli pohjoi-
seen ja flamilaiseen eli eteläiseen kansakuntaan. Erilaisuus pohjan
ja etelän välillä Alankomaissa tulee tyyskin ilmi ilmanalan erinkal-
taisuudessa, maan ja sen asukasten kaikissa oloissa ja suhdissa, kas-
vikunnassa, maanviljelyksessä, maisemain luonnossa, ja asukasten
vaateparressa, tavoissa ja omituisuuksissa. Tätä luonnollista halkea-
maa näiden molempain maiden välillä voidaan tuskin milloinkaan
pysyvästi kiinnipaikata.

Kansatieteelliseltä kannalta katsoen ovat Hollantilaiset ja Fla-
mit kansa, joka omituisilla tavoillaan ja yhteiskunnallisilla oloillaan
on suurena vastakohtana saksalaisille naapureilleen. Ei mikään huo-
mattava luonnollinen raja eroita Hollantilaista Saksalaisesta; mutta
astuppa missä hyvänään hollantilaiselle alueelle, niin havaitset heti
itsesi ikäänkuin muutetuksi satojen penikulmien päässä olevaan maa-
han, jossa kaikkä näyttää sinusta oudolta, kummalliselta. Ei varsin
syyttä, vaikka tietysti suuresti liioteltuna, on Hollantilaisia siis ru-
vettu kutsumaan „Europan Kiinalaisiksi."

Ei siitä ole monia aikoja, kun vielä koetettiin kieltää Alanko-
maalaisilta kansallisuus ja arveltiin heidän vaan kielensä puolesta
murteellisesti eroavan Saksalaisista. Että tämä luulo on ihan väärä,
tulee selväksi, kun katsellaan miten nykyinen Hollannin kieli, joka
on yhtäpitävä flamilaisen kielen kanssa, on syntynyt entisistä gernia-

nilaisista kielenhaaroista. Siitä näkyy, ettei Hollannin ja Flamin
kieli ole mikään murre nykyisestä Saksan kielestä, vaan eroaa siitä
yhtä paljon kuin Englannin kieli, sillä kukin niistä on saanut al-
kunsa eri kielenhaaroista. Ja mikä vielä enemmän ihmetyttää, yhtä
etäällä kuin Hollannin ja Englannin kieli on nykyisestä yläsaksan
kielestä, yhtä etäällä on myöskin alasaksa siitä. Ei edes sisarus-
kielistä saata tässä olla kysymystä; tuo sukulaisuuden suhde on
vielä höllempi, korkeintansa sama kuin orpanusten välillä. Mitä
tässä on sanottu kielistä, koskee myöskin itse kansakuntia. Asian-
tuntija ei voi joutua vähimpäänkään epäilykseen siitä, että jos jol-
lakin kansakunnalla mailmassa täydellä syyllä on oma kansallisuu-
tensa, niin on se juuri Hollantilaisilla. Ei millään toisella germani-
laisella kansakunnalla — paitsi noilla rotusekaisilla Englantilalsälla
— ole näin selvää kansanluonnetta. Heidän kielensä, heidän ruu-
miillinen ja hengellinen kehkiämisensä, heidän tapansa ja laitoksensa
asettavat heidän yhtä täydellisesti ominaiselle pohjalle, kuin heidän
suurellainen historiansa ja valtiollinen muinaisuutensa. Hollantilai-
set, sanoo eräs saksalainen kirjailija Kruse, ovat yhdestä valimesta
lähtenyt kansa. Tavoissaan ja toimissaan osoittaa se paljoa likempää
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sukulaisuutta Englantilaisten kuin Saksalaisten kanssa, ja tietää it-
sekin varsin hyvin tämän eroituksen. Sentähden ei Hollantilainen
tavallisesti välitä mitään Saksalaisesta ja olisi kiivaasti vastusteleva
jokaista pyrintöä hänen kosteihin ruohomaihinsa, jossa toimessa oi-
vallisilla kanavilla ja suluilla johdettu vesi olisi vielä nyt hänelle
yhtä suurena apuna, kuin Wilhelm Vaikenijan aikana.

Hollantilainen kansanluonne on ulkomailla varsin vähän tun-
nettu, enimmästi väärintunnettu. Tosin on hän kyllä umpimielinen
muukalaisia kohtaan ja eroaa senkautta jyrkästi Saksalaisen miellyt-
tävästä tuttavallisuudesta, mutta yhtäkaikki on pääsy hollantilaisiin
perheisin helpompi kuin tavallisesti luullaan; ei silloin myös enää
ole mitään kylmäkiskoisuutta havaittavana ja vastaanotto on itse
maan naisväenkin puolelta sydämellinen, miellyttävä. Melkoisesti
on varmaankin hollantilaisten asuinhuonetten mukavuus tähän syynä,
ja niiden oivallinen sisustus onkin emäntäin kerskauksena.

Ihan samalla tavalla kuin Englannissa asuu jokainenperhe eri-
tyisessä, tavallisesti omassa talossaan yksin. Yhdessä-asuminen vie-
rasten ihmisten kanssa saman katon alla on Hollantilaisesta käsittä-
mätöntä, sietämätöntä. Niin mukavasti ja loisteliaasti, kuin mah-
dollista, ovat tietysti omat talot sisustetut ja miellyttävät heti sisään-
astuessa väerasta kuin oma koti, ei ainoastaan maan suurimmissa
kaupungeissa niinkuin Amsterdamissa, Haag'issa, Rotterdameissa,
vaan myöskin noissa vähemmissä idänpuolisissa kaupunkiloissa, joissa
Hollantilaiset itse harvoin käyvät, niinkuin Zwolle'ssa, Leeuwar-
den'issa, Gröningen'issa j. n. e. Köyhiä varten, niin kerrottiin
Zwolle'ssa tämän kirjan tekijälle, rakennuttavat yksityiset yhtiöt
tavallisesti ulkopuolella kaupunkia, mutta kuitenkin jonkun kanavan
varrella pieniä asuntoja, jotka he vähäistä hyyryä vastaan niihin
kuuluvan pienen puutarhamaan kanssa vouraavat köyhille, niin että
jokainen vähävaraisinkin perhe asuu omassa talossaan. Vähän kor-
keampaa hyyryä vastaan viikossa tulevat nämä pienet talot vähi-
tellen hyyryläisten omiksi. Tästä Hollantilaisten erinomaisesta rak-
kaudesta oman kodin suloisuuteen selkenee usea kohta heidän his-
toriassansa, erinomattainkin heidän rakkautensa vapauteen, jossa ei
yksikään heidän naapureistansa vedä heille vertoja. Huolelliselta
tarkastelijalta ei jää myöskään huomaamatta, kuinka Hollannissa
kaikki on perustettu suurellaiselle pohjalle. Hollantilainen, joka tais-
telussa meren kanssa, jolta hänen kappale kappaleelta täytyy anas-
taa maansa, on karaistu, on manteren Englantilainen. Katuin var-
silla nähdään puoteja päällekirjoituksilla, jotka osoittavat niissä ole-
van tavaroita kaupaksi Itä- ja Länsi-Indian matkavarustuksia varten
(uitrusting voor Oost- en Wcst-Indie). Täällä ilmoittaa eräs höyry-
laiva-osakeyhtiö kuljettavansa matkustajia Amerikaan, tuolla tarjoo
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eräs asijoitsija-konttori apuansa niille, jotkaBrasiliassa kauppaa har-
joittavat; onpa vihdoin eräs kirjakauppakin olemassa, jossa on ainoas-
taan meriliikettä ja siirtomaita koskevia teoksia kaupaksi. Paraa-
tissa, joka Haag'issa pidetään, koristelee eversti tähdillä upseerin
rintaa, joka on taistellut kaukaisessa Borneossa, ja malaijilaisen
saariston oudolta kuuluvat nimet ovat täällä jokaisen suussa; kuul-
laanpa komeissa juhlasaleissa nuorten naisten ja herrain haastelevan
toinen toistensa kanssa Javan pehmeä-äänistä kieltäkin. Melkein
jokainen korkeampi säätyläinen on kumminkin kerran ollut Indiassa;
varakasten perhetten pojat kauppiassäädystä matkaavat Javaan eli
myöskin Brasiliaan, oppimaan kaupantekoa, eikä ketään äitiä kau-
hista matkan vaivat, ei noiden vierasten maiden etäisyys eikä tuo
pitkä poissa-010. Muutamain kuumassa ilmanalassa elettyin vuosien
perästä tulevat nuo nuoret neljänkolmatta vuotiset miehet takaisin
kotimaahansa kypsyneillä ajatuksilla ja nähtyänsä jo hyvän kappa-
leen mailmaa. Elleivät kuulukaan kauppiassäätyyn, niin vie kuiten-
kin heidän kutsumuksensa valtion virkamiehinä tai sotamiehinä hei-
dät tuonne itä-aasialaiseen saaristoon.

Englannin perästä on Alankomaiden kuningaskunta suurin siir-
tolaisvalta mailmassa. Hollannissa käytetään aina Alankomaiden
nimitystä; Hollannin nimellä tarkotetaan ainoastaan noita kahta
Pohjois- ja Etelä-Holland'in maakuntaa. Tämä on perittävä valtio-
säännöllinen valtakunta, noin 33,000 neliökilometeriä suuri pinta-
alaltaan, jossa ei asu juuri täyteen 4 miljonaa ihmistä. Luxemburgin.
suuriherttuakunta (2,600 neliökilometeriä suuri alueeltaan, noin 200,000
asukkaan kanssa), joka siitä on kokonaan erinänsä, on ainoastaan
yhteisen hallitsijan kautta yhdistetty Alankomaiden kruunuun ja
hallitaan ja vallitaan muuten kokonaan erikseen. Molemmat valtiot
ovat samassa suhteessa toinen toisiinsa kuin Ruotsi ja Norja. Alan-
komaiden kuninkaan rinnalla ovat nuo kahteen kamariin jaetut val-
tiopäiväin edusmiehet, jotka lakia laativat. Luxemburgissa hallitsee
maaherra säätykokouksen kanssa. Kolme viidennestä kansasta tun-
nustaa protestantista uskonoppia ja melkein kaksi viidennestä kuu-
luu katolisen kirkon syliin. Juutalaisia löytyy siellä 69,000 (ja niistä
30,000 yksin Amsterdameissa), joten siis Alankomaat ovat luettavat
Juutalaisista rikkaimpiin alueisin germanisessa Europassa.

Tämän pääasiallisesti kauppaa harjoittavan maan sotavoima ja-
kautuu europalaiseen ja aasialaiseen armeijaan (62,000 ja 28,000 miestä
vahvat) ynnä niinkutsuttuun Schtitterij'hin., kuntain pyssyväestöön,
johon laitokseen ei kuitenkaan paljon ole luottamista. Mahtavampi
on tämän pienen valtakunnan merivoima ; sen sotalaivastoon lue-
taan 115 alusta 670 kanunan ja 6,000 miestä vahvan väestön kanssa.
Kauppalaivastoon kuuluu 73 höyryalusta ja 1,730 purjelaivaa.
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Tuon suurellaisen kauppaliikkeen ohessa harjoittavat erittäinkin
noiden merenrannalla olevain hietasäikkäin asukkaat erinomaisella
rohkeudella ja taidolla kalastusta ja itäisissä maakunnissa on karjan-
hoito hyvin laajalla levinnyt. Hollantilaisten hengellinen viljelys
on korkealla kannalla. Vaikk'ei koulunkäynnin pakkoa laillisesti
ole olemassa, pitävät he kuitenkin kouluista suurinta huolta; jokai-
sessa pienimmässäkin kylässä on komea kouluhuone. Yhtä oivalli-
sesti on vaivaishoito järjestetty; kuleksivia kerjäläisiä ei tässä on-
nellisessa ja rikkaassa maassa ole ensinkään olemassa. Jokainen tekee
työtä; missä asianhaarat sallivat, siellä kukoistaa hyvästi edistynyt
teollisuus, ja koko Hollanti on todistuksena siihen, että täällä neljän
vuosisadan kuluessa on ahkerasti työtä tehty. Ei siellä kuitenkaan

Amsterdam'in uusi tori.

panna käsiä ristiin, vaan tehdään työtä yhä edelleen ja käytetään
uusiin laitoksiin tuota vaivalloisesti mutta runsaasti koottua rahaa.
Ken milloinkin Hollannista erkanee, on muistava Roomalaisten lau-
setta : beati possidentes.

Alankomaat jakauvat tätä nykyä 11 maakuntaan, joidenlisäksi
vielä on tuleva eräs kahdestoista, jos tuosta aiotusta Zuydersee'n kui-
vaamisesta milloinkin tosi tulee.

Hallituksen ja kuninkaan asuntopaikkana on Haag (s'Graven-
hage) 100,000 asukkaan kanssa, ja on se Europan sievimpiäja ihanim-
pia kaupunkeita, mutta maan todellisena pääkaupunkina, kumminkin
kauppaliikkeen suhteen, ja Amsterdam (300,000 asuk.), Pohjanmeren
suurin kauppakaupunki, jonka satama het Ij nykyään Ymuiden nimi-

Mann hansat ja valtakunnat. I. 8
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sen kanavan kautta on suorassa yhteydessä meren kanssa. Sen pe-
rästä tulee valtakunnan toinen kauppakaupunki, tuo meri- ja virta-
laivaliikkeelle yhtä tärkeä sotasatama Rotterdam (130,000 asuk.)
Maas-virran varrella. Niiden ohessa tapaamme hyvin ahtaalla alalla
ihan lähellä toinen toisiansa koko joukon eri arvoisia kaupunkeita,
niinkuin Delft, Haarlem, Schiedam, nuo molemmat yliopistokaupungit
Leiden ja Utrecht, Dordrecht j. n. e. Itäisissä maakunnissa ovat Zwolle,
Leeuwarden ja Gröningen, joilta ei voida kieltää jonkinlaista merki-
tystä; Pohjois-Holland'in saarennon äärimmääsellä niemekkeellä ko-
hoaa tuo komea sotasatama Helder 1 ja ylfympäri Zuyderseetä sijait-
see suuri joukko muinoin hyvin uhkeita jarikkaita, mutta tätä nykyä
varsin hiljaisiksi muuttuneita kaupunkiloita, jolta syystä voi kutsua
„Zuyderseen kuolleiksi kaupungeiksi." (Henry Havard). Vaikka nyky-
aika kyllä kolkoksi kuvailee nämä „kuolleet kaupungit", niin voidaan
kuitenkin aavistaa, että vastaisuus, joka ei ole oleva liäan kaukana,
on tuottava heille parempia aikoja. Niinkuin jo Nieuwe Diep ja Har-
tingen ovat heränneet uuteen elämään, ovat kerran myös Hoorn, Enk-
huizen, Stavoren, Edam ja kaikki muut epäilemättäkln heräävät kuo-
leman-kaltaisesta taännuksässa-olostaanj nlänpäan kuän tuo suuri teh-
tävä on onnistuva, jota hollantilainen kansallishenki jo vuosikym-
meniä lakkaamatta on puuhannut ja ajatellut. „Zuyderseen kuivaa-
minen" on se loihtusana, joka on pyyhkivä pois saaret, muuttava
tavat, sulattava yhteen kielimurteet, joka on tekevä merenpohjan
hedelmälliseksi viljelymaaksi, on luova uuden maakunnan, uuden
kansan, uuden mailman. Silloin muuttuvat tosin nuo nykyiset meri-
kaupungit Zuyderseen rannoilla maakaupungeiksi ja heidän sata-
mansa tulevat kuiville, mutta valtavat Hikesuonet, rautatiet, kanavat
ja kaikellaiset vesitiet saattavat heidät silloin välittömään yhteyteen
ulkomailman kanssa, joka nyt heiltä on suljettu, uusia elinkeinoja
on aukeneva heille itsestään, ja jonne jo kuolema on puhaltanut
myrkyllisen henkensä, siellä on uusi henki virkistävä kaupungin ja
maan, ja on tuottava sinne takaisin tuon kauvan kaivatun elämän,
johon Zuyderseen rannalla olevat kuolleet kaupungit eivät muuten
kenties milloinkaan voisi nousta.



IX. Belgian Kuningaskunta.

Nykyinen Belgian kuningaskunta, pinta-alaltaan 29,460 neliö-
kilometeriä suuri ja Joulukuun 31 p:nä 1875 pidetyn väenlaskun
mukaan 5,403,006 asukkaan kanssa, on. vuonna 1830 perustettu ja
neutraliksi julistettu valtiosäännöllinen, perittävä monarkia, jossa on
kaksi suorasti valittua edusmiesten kamaria. Sotavoima nousee
100,000 mieheen, jonka avuksi hätätilassa tulee yhtä vahva kansalais-
kaartiväki; laivastoon kuuluu vaan muutamia aluksia, sillä Belgian
rannikko on varsin lyhyt. Maa jakautuu hallinnon puolesta yhdek-
sään maakuntaan: Brabant, Itä-Flandem, Länsi-Flandern, Antwerpen
(Anvers), Hennegau (Hainaut), Namur, Liittich {Liége), Limburg ja
Luxemburg. Belgia on kaikista Europan valtakunnista suhteellisesti
tiheimmin asuttu (183 henkeä joka neliökmdlä) ja on mailman ensi-
mäisiä teollisuusmaita. Väen runsaus on vähin sillä pienellä alueella,
jossa Saksan kieli on vallan päällä, suurin siellä, missä namilaisuus
on voitolla, ja lähestyy keskimääräänsä enimmästi niillä seuduilla,
joissa asuu suurimmaksi osaksi vallonilaista väkeä. Belgian valta-
kunta on taidolla juotettu yhteen kahdesta kokonaan erilaisista kan-
san osuuksista; ei ole mitään belgialaista kansaa olemassa, vaan ai-
noastaan belgialainen kansallisuus löytyy, ja tämä on syntynyt kah-
desta heimosta, nimittäin noista romanilaisista osaksi franskaa puhu-
vista Valloneista ja germanilaisista, Hollannin kieltä puhuvista Fla-
meista. Joulukuun 31 p:nä 1869 pidetyn väenlaskun mukaan puhui
2,041,784 henkeä vallonin ja 2,406,491 Aarnin kieltä; 308,366 henkeä
ilmoitti puhuvansa molempia kielenparsia, näin että Flamilaiset sääs
ovat enemmistönä. Kuitenkin on franskan kieli maan ja hallituksen
virallisena kielenä.

Belgian nykyinen väestö on joko keltiläistä tahi germanilaista
alkujuurta ; kumminkin löytyy tämän viimeiseksi maahan tulleen arja-
laisen kansakunnan seassa, samoin kuin Franskassa, lukuisia vieraita
osuuksia, jotka nykyisten Belgialaisten luonteessa vielä ovat huomat-
tavat. (Leo van der Kindere). Valtiollista merkitystä on kuitenkin
vaan Flameilla ja Valloneilla. Niin kauvaksi kuin historia voi näyt-
tää, on pohjan puolella Ardenneja aina vallinnut kaksi kieltä jakaksi
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kansanheimoa, Batavein ja Friesein germanilainen ja Belgialaisten
galhalainen eli keltiläinen, ja molemmat ovat aina koskeneet toinen
toisiinsa ja eläneet sekaisin. Näiden Belgialaisten jälkeisiä ovat Val-
lonit, jotka ovat pitäneet alkuperäisen kielensä, johon tuo myöhempi
romanilaisuus teki milt'ei vähemmän vaikutuksen kuin germanilai-
suus. Vallonin kieli ei siis millään muotoa ole pilaantunutta franskan
kieltä, vaikka se Burgundilaisten vallasta asti on tällä kielellä sekoi-
tettu, vielä vähemmin on se pilaantunutta Saksaa, vaan se on kai-
kista enimmän muutamissa Schweitsin kantoneissa puhuttavan Ita-
lian kielen ja Rumänian kielen kaltaista. Muutamissa paikoin Bel-
giassa on vallonilainen ja flamilainen maanväestö niin sekoitettu toi-
nen toisensa kanssa, että usein sattuu vallonilainen kylä flamilai-
seen, jaflamilainen vallonilaiseen, tahi eroittaa kumpaakin toäsästansa
aänoastaan niiden läpitse kulkeva valtatie. Vuosisatoja ovat Vallo-
nit ja Flamit näin elelleet toinen toisensa vieressä, vuosisatoja ovat
he saaneet samoja onnenvaiheita kokea, mutta milloinkaan ei ole
mitään sisällistä yhteensulamista, mitään tuttavallista keskuutta yk-
sityisten välillä toimeen saatu aina tähän päivään saakka. Tämä
eroitus kielen ja tapain suhteen on pysynyt entisellänsä sittekin,
vaikka maa v. 1830 tuli vapaaksi ja vaikka heillä ovat yhteiset lai-
tokset ja yhteiset harrastukset, ja se luulo on yleinen, että ainoas-
taan nämä ja tuo yhteinen vapaus kiinnittää heidät toinen toisiinsa
(Adolph Heerklotz.) Jos vedetään Dunkirchen'istä linja, joka kulkee
etelänpuolitse Tournai'tä (Doornick) Ath'ia kohden ja sieltä pohjaan
päin Tongern'iin, niin jaetaan johonkin määrin tarkkaan Belgian
maa kahtia asukasten kielen suhteen; kuitenkin löytyy niinkuin yl-
häällä mainitusta näkyy, pohjan puolella tätä linjaa vallonin-käeHsiä,
ja sen kaakkoisella puolella flamin-kielisiä parvikuntia. Pohjan puo-
lella puhuu noin 2x/2 miljonaa flamin kieltä, etelässä vähän yli l x/2
miljonan vallonin kieltä, ja loput, yh puolen miljonan asukasta, pu-
huu ainoastaan franskaa. BriisseTissä sattuvat molemmat kielet sillä
tavoin toinen toisiinsa, että yläpuoH kaupunkia on erinomattain
franskalainen ja alapuoH sitä vastaan flamilainen. Vaikka enin osa
väestöstä puhuu flamin kieltä, pidetään kuitenkin itse BrusseFissä-
kin sitä halpana, ja sivistyneet kansanluokat puhuvat yksinomaisesti
franskaa. Maan varsituisissa flamilaisissa piirikunnissa, Itä- jaLänsi-
Flandern'issa ja Brabanfissa, ei tietysti ole sama laita, erinomattain-
kaan senjälkeen kuin niinkutsuttu „flamilainen Hike" on ruvennut
mieliä häiritsemään. Voidaksemme oikein arvostella Belgian oloja,
pitää meidän muistaa, että Flamit eH Flamänit ovat rotunsa puolesta
samaa kansaa kuin Hollantilaiset. Wien'in kongressissa, jossaAlanko-
maiden kuningaskunta perustettiin ja johon silloin kuului nykyinen
Belgiakin, oH valitettavasti sen uuden valtakunnan rajojen sisään
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myös suljettu vallonilainen osa maata, kun se päinvastoin olisi pitä-
nyt annettaman Franskalle, johon maahan se luonnollisesti kuuluu,
ja tällä tavoin oh kylvetty onnettomuuden siemen. Tapojen, harras-
tusten ja erittäinkin uskonnon erinkaltaisuus oH ainaisena syynä eri-
puraisuuteen. Niinkuin melkein joka paikassa oH Alankomaissakin
etelän puoli katolinen ja pohjan puoli protestantinen. Katolista op-
pia tunnustavat niinhyvin germanilaiset Flamit kuin galhalaiset Val-
lonit ; vielä tänä päivänä on Belgian kuningaskunta mitä umpikatoH-
simpia maita mailmassa; tätä uskontoa tunnustaa suoraan sanoen
koko maanväestö huoHmatta kansallisuuksista. Tuo kahdenpuolinen
sietämättömyys ilmestyi sentähden kiivaimmassa muodossa kaikkein
ensiksi kirkollisella alalla, mutta levisi sitte myöskin armeijaan ja
maan edusmiehiin, ja v. 1830 tapahtui väämein Belgian erkaneminen
protestantisesta Hollannista. Mutta tuskin oli tuo uusi kuningas-
kunta noussut omille jaloilleen,kun jo kansalliset erimielet ja luon-
teet tulivat näkyviin. Katolinen papisto oli tosin taitavasti käyttä-
nyt hyväkseen Vallonilaisia ja Franskalaisia, joiden joukostakansan
oppineimmat ja toimeliaammat miehet olivat lähteneet, mutta asettui,
kun vapaus kerran oli saatu, suorastaan Flamilaisten puolelle, jotka
olivat enemmistönä ja jotka vaativat, että tämä uusi kansallisuus
perustettaisiin heidän kielellensä. Tosiaan olisikin Flamilaisten kieh
ilman alemman papiston puuhaa edelHsinä aikoina jo aikoja sitten
vaipunut vaan joksikin parias-kieleksi. Kuitenkaan eivät Flamilai-
set vieläkään ole voineet karkoittaa maasta franskan kieltä, jotakaikki
sivistyneet Belgiassa puhuvat, vaikka heidän kirjallisuutensa sittem-
min melkoisesti on edistynyt, eivätkä myöskään ole voineet saavut-
taa semmoista valtioUista asemaa, jonka heille heidän, enemmistönsä
vuoksi pitäisi tuleman. Epäilemättäkän on syynä tähän Vallonilais-
ten suurempi hengellinen etevyys. Kansan sivistys on ylimalkaan
varsin hyvällä kannalla Belgiassa, javaikka nykyään flamilaiset piiri-
kunnat ilmaantuvatkin koulutoimen puolesta paremmassa valossa, sel-
kenee tämä seikka siitä, että nämä osat maata olivat kaikkein enim-
män takapajulle jääneet, jonka tähden ne sitä suuremmalla vauhdilla
ovat nykyaikana eteenpäin pyrkineet, kun sitä vastaan vallonilaiset
maakunnat jo aikaisemmin seisoivat korkeammalla sivistyksen asteella.
Luostarein luku sitä vastaan on vuodesta 1830 vuoteen 1870 Hsään-
tynyt 251:stä 3,645:n asukkaan kanssa 1,500,aan 25,000 asukkaan
kanssa. Niin ovat siis erinomattain kansallisella pohjalla nuo mo-
lemmat vastakohdat, Flamit ja Vallonit, kääntäneet kärkensä toinen
toistansa vastaan ja raivovat nyt tuimemmin kuin milloinkaan ennen.
Flamilaiset, jotka enimmästään ovat papiston vallassa, ovat jo aikoja
sitten ruvenneet katumaan ilkivaltaista erkanemistaan hollantilaisesta
velikansasta, ja niinkutsuttu Hike" on useita vuosikausia
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koettanut hävittää kaikkea murteellista erinkaltaisuutta molemmista
kielenparsista, niin paljon kuin mahdollista. TuoHe käelikokoukselle
(Nederlandsch Taal-en Letterkundig Congres),*]ota> vuorotellen pidetään
Hollannin ja Belgian kaupungeissa, onkin onnistunut saada toimeen
yhdenkaltaisuuden molempain murteitten kirjoitustavassa. Mutta mitä
selvemmäksi Flamilaisten takaisin pyrkiminen heidän hollantilaisten
veljiensä yhteyteen tulee, sitä kylmäkiskoisemmiksi käyvät jälkimäi-
set näille likenemisen yrityksille.

Ken kauemman aikaa on oleskellut Belgiassa ja sen naapuri-
maassa Hollannissa, tulee ehdottomasti ja joka hetki kehoitetuksi
vertailemaan näitä molempia maita toinen toiseensa.

Jos ketäkin huvittaa samana päivänä oleskella esim. Rotter-
damissa ja Antwerpenissä, joka hyvin helposti käy laatuun, koska
nämä molemmat kauppakaupungit ovat ainoastaan noin viidentii-
maisen matkan päässä toinen toisestansa, niin voi hän aivan hyvin
huomata, mikä eroitus on Hollantilaisten ja Belgialaisten välillä.
Sillä aikaa kuän Rotterdam, kentäes enemmän kuän mikään toinen
paikka, on hollantilaisten kaupungein perikuvana, katoo kaikki ikään-
kuin sivallettu, näänpäan kuän tullaan AntwerpenJin (140,000 asuk.)
muurien kehään. Täällä ei ole enää mitään, mikä osoittaisi jotakin
omituista luonnetta; hollantilaista puhtautta kaipaat täällä suuresti
ja vastenmielisestä vaihdat Hollantilaisten kapeat, korkeintansa kol-
me-akkunaiset mutta korkeat huoneet Antwerpen'in vanhoihin, vaikka
kenties komeampiin rakennuksiin. Ja vaikka molemmat kaupungit
suuruutensa ja väkilukunsa puolesta ovat yhden arvoiset, ja vaikka
Antwerpen on ensimäinen ja ainoa tärkeämpi satamapaikka Bel-
giassa, niin on kumminkin Rotterdam kauppakaupunkina monta ver-
taa tärkeämpi, jonka niiden molempain kaupungein elämästä ja liik-
keestä heti ensi silmäyksellä voi nähdä. Rotterdamiin verrattuna
on Antwerpen autio, hiljainen ja kuollut; häneltä puuttuu se moni-
vaiheinen liike maalla ja vedellä, mikä Rotterdamin tekee niin omi-
tuisen viehättäväksi. Kieltämättä Belgialaisilta, erinomattainkaan
Vallonilaisilta, sitä kiitosta, minkä heidän uutteruutensa ja suurel-
lainen toimeliaisuutensa ansaitsee, on kuitenkin jokaisesta, joka Hol-
lannista tulee Belgiaan, tuntuva ikäänkuin siirtyisi hän rikkaan sa-
lista ahkeran työntekijän vähäiseen mökkiin. Belgiassa tehdään työtä
ahkerasti ja lakkaamatta, mutta tämä maa alkaa vasta siitä, missä
Hollanti, niin sanoaksemme, voisi lopettaa.

Saadaksemme yleisen silmäyksen Belgiasta, seuraamme erästä
nykyaikasta tarkastelijaa, t:ri Gustav Dannehfia,- hänen retkillään
läpi tämän läntisen kultturimaan. Tuo tehtaista rikas Verviers (40,000
asuk.), ensimäinen suurempi belgialainen kaupunki, jonka Saksan-
maasta tullessaan kohtaat, esittelee katselijalle erinomaisen loistavan
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kaupungin kuvan. Sen kadut ovat komeat, se on melkein kokonaan
rakettu vaalean-harmaasta kivestä nyky-ajan malliin ja varsin sie-
väksi, ja se näyttää tasaisten kattoinsa ja monilukuisten huvilainsa
kanssa varsin viehättävältä. Täältä juoksee Vesdre, Ourthén lisäjoki,
Liitticbeiin. Tämän pienen vuorivirran lakso, samoin kuin myös nuo
monet tähän yhtyvät poikkilaksot, joista yhdessä sijaitsee tuo rau-
dansekaisista lähteistään kuuluisa kylpypaikka Spaa (6,000 asuk.),
Belgian Baden-Baden (Saunain sauna), ovat ihmeteltävän somia.
Vesdre'n alapuolella kuuluu kilinä ja kalina, sohina ja sähinä kai-
kenkaltaisista teollisuuslaitoksista. Jecker- eli Jaar-virran lakso poh-
jan puolella tätä linjaa on erään melkoisen mutta ihan paikkakun-
nallisen teollisuuden, nimittäin olkikudonnan, pesäpaikka. Asukkaat
ovat tunnetut erinomaisesta varallisuudestaan ja sievästä, hienosta
käytöksestään. Länteen päin tästä antava maisema on myöskin iha-
naa mäkimaata ja peitetty kasevalla, hienolla ruoholla, runsaasti
kostutettu monilukuisilla lähteillä ja milfei kokonaan käytetty kar-
janhoidon hyväksi. Taas tykkönään erinkaltaisen kuvan niinhyvin
maisemaan ja maanviljelyksen kuin kansatieteen puolesta tarjoo tuo
jylhäCondroz idänpuolella Maas-virrankaupunkeita Luttich'iä, Huy'ta,
Namufia ja Dinanfia, jonka rajana idässä on Ourthe ja etelässä
Lesse, joka jälkimäinen on ihanin kaikista Belgian virroista., Tä-
män alan nykyinen väestö samoin kuin koko tuon Preussin rajalla
olevan alueen ja tuon vuorisen etelän asukkaat yHmalkaan ovat
Vallonilaisia. Tämä ykstoikkoinen, ikävä osa maata muodostaa avaria
puuttomia notkoja ja ylennyksiä, jotka jähmettyneitten jättiläis-aal-
toin tapaisina seuraavat Maas-virran juoksua. Jokaisen notkon poh-
jassa juoksee pieni puro keskellä niittyjä. Lesse-virran läntinen
ranta kuuluu jo varsinaisten Ardennein alueesen. Ei helposti olisi
Saksan naapurimaista löydettävä maisemaa, joka niin vähän on raa-
dettu ihmisten viljeltäväksi ja joka ikimetsäinsä ja jylhäin vuoritör-
mäinsä kautta niin suuressa määrässä kuvaisi eteemme villin luon-
non alkuperäistä kolkkoutta, kuin Belgian Ardennit, jossa vuoristossa
vielä niinkuin entisinä aikoina susia ja metsäkarjuja asustelee jou-
kottain. Kun matkaamme etemmäksi, saavumme tuohon kolkkoon,
mustuneesen LuttichJiin (Liége, 116,000 asuk.), Belgian hiili- ja rau-
tateollisuuden pääpesään. Enemmän kuin 600 meteriä syvälle tun-
keuu vuorimies noihin rikkaisin kävähäili-aarteisin, joita maa tallet-
taa uumenissaan 61:ssä tyhjentymättömässä vuorikerroksessa. Vuori-
työ ja rautateollisuus — juuri lähellä kaupunkia on Seraing, Bel-
gian suuremmoisin rautatehdas — antavat suurelle osalle väestöstä,
sekä miehille että naisille, askaroimista, ja syystä on sentähden
Liittich'iä ruvettu kutsumaan naisten helvetiksi. Mutta ainoastaan
äskentulleelle tuntuu Luttich vastenmieliseltä. Kokonainen metsä
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uuninpiäppuja kohouu rautatiehuoneen läheisyydessä yli ykstoikkos-
ten, mustuneitten tehtaitten. Mutta sitä viehättävämpi ja kunnian-
arvoisampi on kaupungin sisäpuoli vanhanaikuisten päätyrakennus-
tensa, komeain göthiläisten kärkkoinsa jakatedraaleinsa kanssa. En-
simäinen pysäyspaikka, johon Luttichin perästä tulemme, Varemme,
nykyään vähäpätöinen kauppala, oli kerran tuon rikkaan ja mahta-
van, ja vielä tänä päivänä erinomaisen hedelmällisen Hesbain'in maa-
kunnan pääkaupunki. Näillä seuduilla asuu varsin kaunis valloni-
lainen ihmislaji; miehet ovat mustatukkaisia ja pitkiä, tummat tuli-
set silmät päässä; he ovat Vallonilaisten oikeita perikuvia. Alhai-
semmat ja keski-säädyt käyttävät täällä niinkuin melkein koko Bel-
giassa sinistä ihokasta. Tirlemonfin kautta tullaan Löwen'iin, jonka

Place Royale Bruxelles'sä.

korkea, soma raatihuone on göthiläisen rakennustavan varsinainen
helmi. Löwen (Louvain), Brabantin entinen mahtava ja rikas pää-
kaupunki, on langennut suuruus, maalaiskaupunki, 33,000 asukkaan
kanssa ja sillä on ankara katolinen yliopisto. Kaupungin ainoana
vielä jotenkin tärkeänä teollisuutena on oluenpano; kuitenkaan ei
sen tuotteet maistu meille paremmin kuin kaupungin yliopiston ope-
tukset. Löwen ei ole kaukana BrusseFistä, maan loistavasta pääkau-
pungista. .

Brussel (Bruxelles, läheisten 8:n seurakuntain kanssa sisältävä
360,000 asukasta) on oikeastaan koottu kahdesta kaupungista, joista
toinen eteläisempi sijaitsee paljoa korkeammalla asemalla. Useim-
missa paikoin alenee ylänkö vähitellen, ja molempia osia on sentäh-
den voitu yhdistää hevosrautateillä. Eräässä paikassa keskellä kau-
punkia tekee se kuitenkin äkkijyrkän vierun, ja yli erään kivisen
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rintavarustimen, joka seuraa vähäisen torin reunaa, on ihana näkö.
ala yli aHsen kaupungin, joka on BrugseFin (Sillan), niinkuin sanaa
oikeastaan äänetään, vanhempi germanilainen osa ja jossa ovat kau-
pungin vanhimmat ja merkillisimmät rakennukset, raatihuone, pyhä
Gudula-kirkko j. n. e. Tuolle mainitulle töyrämälle on pystytetty
suuremmoinen pylväs, samankaltainen kuin Vendöme-pylväs Parisissa ;

Sen huipusta näkee yli koko kaupungin. BriisseFiä on syystä sa-
nottu pikku Parisiksi. Samoin kuin tällä Europan loistavalla pää-
kaupungilla on Brusselilläkin bulevaardinsa ja komeat rakennuksensa ;

kauniimpana ja mahtavampana kuin Boulogne'n metsä Parisissa laa-
jenee täällä lähellä kaupunkia Soigne'n mahtava metsikkö, melkeinpä
voisi sanoa aarnio metsä, suurellaisena puistona penikulman matkaa
etelään päin, ja ylhäällä keskellä Briisselin kaupunkia on toinen
puisto, joka vetää kyllä vertoja Parisin vähimmille lehvistöille niin-
kuin esim. Parc de Monceau'lle. Kaikenlaisia julkisia muistopatsaita
on Brtissehssä ainakin yhtä paljon kuin yhtä suuressa osassa Pari-
sista. Mutta Belgian pääkaupungilta puuttuu yksi kauneus, voidak-
sensa edes suhteelhsesti kilpailla Parisin kanssa, nimittäin tuo ul-
jas, kirkas Seine-virta, jossa kaikki täma-komeus voisi itseänsä ku-
vastella. Tuo pieni joki, Senne, johon tämän niin vesisen maan pää-
kaupungin täytyy tyytyä, katoo kokonaan talojen ryhmään, ja useassa
kohdin peittävät sen kokonaan kaarrokset, joiden ylitse vireäliik-
keiset kadut ja käytävät kulkevat. Melkoisempi sitä vastaan on se
kanava, joka yhtyy RupeFiin, erääsen Schelde'n runsasvesiseen lisä-
jokeen. Se siivous, siisteys ja levollisuus, joka on huomattava Briis-
selin kaikessa olennossa, tekee tämän kaupungin niän viehättäväksi.
Elämä Brusselissä ei ole likimainkaan niin kuumeentapaisesti kiihot-
tava ja erittäinkän pikkukaupunkilaiselle pyörryttävä kuin tuo mah-
tava BaabeH Seine-virran rannalla. Säännöllisiä huvituksia on tus-
kin missään toisessa yhtä väkirikkaassa kaupungissa niin vähän tar-
jona kuin Brtissehssä.

Läheinen kaupunki Mecheln (Malines 40,000 asuk.,), jossaBelgian
arkkäpäspa ja kirkon yHmmäinen päällikkö asuu, on rakettu kauniille
asemalle keskellä Belgian tiheätä rautatieverkkoa tuolla vihantavalla,
matalalla, mutta erinomaisen hedelmälHsellä Flandern'in alangolla,
joka noiden vanhain historialHsten Genfin, Briigge'n, Mecheln'in,
Antwerpen'in kaupungein ja Ostende'n ja Blankenberghe'n merikylpy-
laitosten kanssa tarjoo yhtä paljon viehätystä ja nautintoa kuin maan
vuorinen eteläinen osa. Koko maa BriisseFistä ruveten hamaan sii-
hen asti, kussa Pohjanmeri huhtoelee mahtavia aaltojaan rannikon
korkeita hiekkasärkkiä ja noita kelvolHsia sulkuja vastaan, joilla
luonto ja ihmiskäsi suojelevat näitä myhäileviä ketoja, on yhtämit-
taisen suuren puutarhan kaltainen. Ikivanha, huolellisesti hoidettu
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ja varsin järjellinen maanviljelys on täällä tuon lihavan lietynnäis-
maan luonnollisen hedelmällisyyden apuna. Tosin ei täällä missä-
kään nähdä niin avaralle ulottuvia vainioita kuin Pohjois- ja Keski-
Saksan herraskartanoista rikkailla alueilla; sillä Belgian tavattoman
tiheä väestö on lohonnut täällä maan lukemattomiin pieniin kappa-
leisin. Kuitenkin pitää Flandern'in maa talonpoikaissäädyn erin-
omaisen hyvinvoipana. Maisemaa elähyttävät myös suuresti nuo
sieltä täältä näkyvnn pistäyvät arentitilat, jotka somasti keskeyttä-
vät tuota ihanaa tuoresta vihannuutta. Peltomies asuu täällä keskellä
vainiotansa, jota hän hoitaa oikein tuskallisella huolella, javarsinai-
nen flamilainen kylä ei ' ole joukko maatiloja niinkuin meillä, vaan
on se pikemmin teollisuuden pesäpaikka, joka samassa tyydyttää tuon
tiheän maanväestön tarpeita. Milfei kaikellaisia käsätyölääsää tava-
taan näässä Flandern'ln somassa kylässä, joäden väkiluku nousee toi-
sinaan aina 8,000 henkeen asti. UseimmillaFlandern'in2,ooo:stapaikka-
kunnasta oli muinoin neljä kertaa enemmän väkeä kuin nykyään,
jonka tähden kaupungit, semmoiset kuin Brugge (Bruges, 50,000 asuk.)
ja Gent (Gand 130,000 asuk.), näyttävät häviöön joutuneilta. Mutta
missä määrässä näiden paikkakuntain kauppalnke liekään hävinnyt,
matkustavalle, vanhanajan ystävälle tarjoovat ne kumminkin joka as-
keleella yltä kyllin katselemista. Brugge, liinakangastensa, tamas-
tinsa ja pitseinsä puolesta ensimäisiä kaupunkeita mailmassa, on
alankomaiden Niirnberg; täällä, samoin kuin tuossa suuremmassa
Genfin kaupungissa, jossa maan tärkeimmät pummulitehtaat kirja-
painot ja kangasten kutoukset ovat ja jota kaupunkia 300 siltansa
vuoksi myös belgialaiseksi Venedigiksi on nimitetty, täällä voi luulla
itsensä muutetuksi takaisin keskiaikaan, kun ympärillänsä näkee noin
komeita göthiläisiä kirkkoja, raatihuoneita, kellotapuleita ja ylimysten
kartanoita. Paikkakunnan soma ja ylellinen vaateparsi, nuo pitkät
mustat viitat kauhtanan kanssa, jotka tekevät talonpoikaiset naiset
nunnain näköisiksi, vahvistavat meitä tässä luulossa. Harvoin näh.
dään täällä talonpoikaista vaimoa, jolla ei ole korvakoristuksia ja
rintaneulaa kalliista hohtokivistä, jotka ovat vanhaa perintöä ja var-
sin omituisia ja ihan yhdenkaltaisia muodoltaan. Jokaisella näistä
kaupungeista on puisto^ (jardin botanique), maalaus-akademia ja soi-
tanto-opisto. Belgiassa pidetään yhmalkaan kaunotaiteista erinomaista
huolta ja yhtä suuressa arvossa kuin renaissance-aikana, jolloin kir-
kot ja palatsit niin runsailla kuvilla on koristettu, että niissä käy
kuin museoissa ainakin.



X. Saksan valtakunta.

Saksan valtakunnan asema on keskeUä Europaa ja on se sen-
tähden välittömässä yhteydessä meidän maanosamme suurimpain
maitten kanssa. Tästä asemasta on kansalla, joka asuu Keski-Euro-
passa, yhtä suuria etuja kuin vaikeita vastuksia. Jos se nimittäin
voikin kaikilta tahoilta vastaanottaa tehokkaimpia vaikutuksia ja
samassa tähdätä ryntäyksiänsä takaisin joka haaralle ja antaa ki-
peitä iskuja, niin on se toiselta puolen taas ikäänkuin alasin Europan
kansain ahjossa. Ahdattuna ihan keskelle Europan kolmen kansa-
rodun väliin, ylfympärillään epäluuloisia naapureita, jotka kaikki —

vieläpä sen germanälaiset heimolaisetkin — osoittavat saksalaiselle
emämaalle ainoastaan kunnioitusta, vaan ei mitään ystävyyttä, on
sen aina varominen vastustajainsa yhtymistä ja kestäminen kovaa
painoa, joka ei milloinkaan helpota, yhteistä valtioUista, hengel-
Hstä ja siveellistä painoa. „Yhä on se vaarassa", arvelee Frans
von Löher Saksan asemasta mailmassa, „joko tulla sodalla hätyyte-
tyksi vierailta kansoilta, jotka lakkaamatta ja ylfympäri tahtovat
repiä itselleen siitä kappaleen kappaleelta, tahi menettää omat har-
rastuksensa, kansallisen oikeutensa, kirjallisuutensa ja kielensä, kun
muukalainen sivistys yhä vaivihkaa tungeiksen maahan. Nuo avarat
avonaiset rajat ynnä se seikka, että sen päävirroilla on europalalnen,
eikä yksistään vaan saksalainen merkitys, ja että maanosan luom-
nolHnen jako leikkaa sen alueen kahtia, tekee tämän aseman vielä
hankalammaksi. Ainoastaan Alppien korkea selkä on turvana kum-
minkin yhdeltä puolelta."

Suuri vuorimaan ja lakeuden jakauskäy keskeltä halki Europan.
Tämä europalainen kahdenkaltaisuus jakaa myös Saksan valtakunnan
kahtia: Pohjois-Saksaan ja Etelä-Saksaan, ja tämän erinkaltaisuuden
Hevityksenä ei ole niin suuressa määrässä tuo molempia yhdistävä
Main-maakunta kuin ne virrat ja vuoret, jotka ikäänkuin vahvat
ketjut lähtevät Ylä-Saksan vuorimaasta ja päättyvät Ala-Saksan la-
keuteen. Tätä maan luonnollistakahdenkaltaisuutta noudattavat myös-
kin sen asukkaat kaikki, jotka Saksan kieltä puhuvat, ja sitä tekee
u/i2 koko valtakunnan väestöstä. Saksalaiset jakauvat nimittäin ta-



124 EUROPA.

painsa, mielipiteittensä, kielensä ja varsin luultavasti myöskin kan-
sallisen sukuperänsä puolesta eri heimokuntiin, ylä- ja alasaksalai-
siin. Jos nyt vertailemme jotakin semmoista karttaa, joka kuvailee
Saksan maan luontoa, johonkin semmoiseen, jossa kielimurteet ja
kansakunnat ovat osoitetut (esim. Richard Andree'n ja Oscar PescheVin
luonnollis-tilastollista Saksan valtakunnan kartastoa), näin havait-
semme heti, kuinka Ylä- ja Ala-Saksan raja jotenkintarkasti seuraa
ylämaan ja alamaan rajaa. Ala-Saksalainen osuus asustelee enimmästi
Pohjois-Saksan alankomailla eikä nouse korkeammalle kuin 200 me-
teriä yli merenpinnan; ainoastaan Harz-vuori ja Sauerland'in kukku-
lat kuuluvat tähän alueesen.

Jopa vanhat Germanitkin jakautuivat kahteen suureen päähaa-
raan, ylä- ja alasaksalaiseen, joista kumpikin taas vuorostaan haa-
routui useampiin heimokuntiin. Alasaksalaiset heimot olivat tosin

toinen toistensa kanssa sukua, mutta
yläsaksalaisesta haarasta olivat he kan-
satieteellisesti eroitetut mielenlaadun,
luonteen, hengenlahjani, tapain, vieläpä
ulkomuodonkin puolesta, ja tämä eri-
laisuus on vastakin pysynyt voimassa.
Vanhan yläsaksalaisuuden edustajina
olivat kenties sveviläiset heimokunnat
ja alasaksalaiselle osuudelle sopinee
ehkä nimitys Saksilaiset, vaikka tämä
nimi vasta toisella vuosisadalla j. K.
tulee tunnetuksi; sitä voipi myöskin
käyttää kaikkein Ala-Saksassa asuvain
kansakuntain entisenä yhteisenä nimi-
tyksenä ja se osoittaa samassa, mikä
eroitus näiden kansain ja Svevein vä-

Scbwabilainen talonpoika.

lillä vallitsi kaikissa heidän elintavoissaan. Svevit asuivat alkuansa
Saksanmaan itäisellä puolella Göthein ja Slavein raja-naapureina.
Saksilaisilla sitä vastaan oli jo silloin heidän myöhemmät asuin-
paikkansa alisen Elben seuduilla, mutta arvattavasti vähän etem-
pänä pohjassa päin. Epämääräiseen aikaan jättivät Svevit koillisen
Saksan hietaset lakeudet ja siirtyivät Saksanmaan lounaiseen osaan,
joka silloin oli Keltien hallussa ja jonne jo Caesarin aikana semmoi-
sia sveviläisiä heimokuntia oli kai saapunut ja seisoi maan alkuasuk-
kaita, Keltejä, vastapäätä. Tämä kansain vaellus tapahtui hyvin
vitkalleen ja kesti luultavasti koko sen ajan, kuin Roomalaiset val-
litsivat Alppimaita. Kuitenkaan ei sveviläisten parvikuntain maa-
han-siirtyminen tuottanut mitään täydellistä perikatoa eli sukupuut-
toon-hävitystä noille vanhoille keltiläisille asukkaäUe, vaan päänvas-
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toin sekaantuivat he runsain määrin vastatulleisin vieraisin, ja voi-
daan sen sekoituksen seurauksia vielä tänäpäivänä nähdä. Saksa-
laistenkin seassa havaitaan nimittäin valkean- ja mustanverinen ih-
mislaji, joista kuitenkin vaan ensinmainittua, tuota valkeanveristä,
jolla on vaalea tukka ja siniset silmät, yleisen käsitteen mukaan pi-
detään germanilaisena rotuna. Jos ruumiin vaaleus otetaan puhtaan
germanilaisuuden tunnusmerkiksi, niin ovat uusimmat tutkinnot
osoittaneet, että se suurimpana enemmistönä on tavattava pohjassa,
s. t. s. alasaksalaisten heimokuntain seassa, jotka ikivanhoista ajoista
asti ovat asuneet samoilla paikoiUa, missä he väelä tänään asuvat.
Koko Saksanmaasta ylipäänsä löytyy kuitenkin ainoastaan 32,20 %

puhtaita Germanilaisia; näistä tulee Preussin osalle 35,47 %, Bayerin
20,36 %, joten siis eroitus molempain maiden välillä tässä suhteessa
on 15,n %. Toisin sanoen joka 1,000 sinisilmäistä, vaaleatukkaista
ja valkea-ihoista Preussilaista vastaa. s74 Bayeriläistä, joilla on sa-
mat tunnusmerkit. Kaikkein mustanverisimmät piirikunnat tavataan
eteläisissä rajamaissa, Elsass-Lothringissa ja Ala-Bayerissä. Pohjo-
sessa asustelee valkeaverisin väestö kahden puolin Elbe-virtaa ja
Taka-Pommerissa; mutta tääUäkin on rajamaissa, Reini-maakunnassa
ja Schlesiassa, mustaverisyys enenemisessä. Valkeaverisyyden ja
mustaverisyyden rajana ylimalkaan on Keski-Saksan vuorenselän-
teen harja; josko tämä samassa oli Kheruskein rajana, siitä olemme
epätiedossa. Myöskin Khattet Main-virran seuduilla olivat puhtaita
Germanilaisia, ja kuitenkin asuu siellä nyt tummanvärinen väestö.
Mitä Preussin eri maakuntiin tulee, seuraavat ne valkeaverisyyden
puolesta toinen toisensa perästä tässä järjestyksessä: Schleswig-Hol-
stein, Pommeri, Hannover, Preussi, Westfalen, Saksi, Posen, Bran-
denburg, Hessen, Reini-maakunta ja Schlesia. Ylimalkaan ovat nuo
kolme rajajokea: Rein, Tonava ja Oder, tuon mustaverisen väestön
kuljettajia. Niiden juoksua seurasivat kansat vaeHusretkillään, ja
sekaantuävat Germanilaiset lounaassa mustanveristen Roomalaisten
kanssa ja kaakossa vielä tuntemattomain kansojen kanssa.

Niinkuin, tiedetään, on eräs kuuluisa franskalainen oppinut, h:ra
von Quatrefages, useampia vuosia sitten väittänyt, etteivät nykyiset
Preussilaiset olekkaan mitään Saksalaisia, vaan erään muukalaisen,
luultavasti suomalaisen rodun jälkeläisiä, joka sittemmin monenker-
taisesti oli tullut sekoitetuksi slavilaisella verellä. Ylhäällä kerro-
tut tosiasiat vakuuttavat meitä kuitenkin siitä, että germanilaisuus
juuri on tavattava maan pohjoisessa paljoa pikemmin kuin sen ete-
läisessä osassa. Uusimmat tutkinnot Etelä-Saksan ennen-germani-
laisissa kumpuhaudoissa ja germanilaisissa rivihaudoissa ovat näyt-
täneet toteen, että 7:nnestä eli 9:nnestä vuosisadasta ruveten j. Kr.
ennen-germanilainen väestö taas on tääUä päässyt voitolle, niinkuin
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Etelä-Saksassa nykyään vallitsevat brakhykefalät (lyhytpääkallot)
todistavat. Germanilaiset Alemannit ja Frankit olivat nimittäin pit-
käpäisiä (dolikhokefaläitä.) Niin ovat siis kumpuhautain eli, ylei-
semmin sanottu, ennen-roomalaisen ajan brakhykefalät nykyistenEtelä-
Saksalaisten lähimpiä sukulaisia. (J. Kollman.) Myöskin t:ri H. von
Hölden näyttää todeksi, että vielä tänä päivänä Wurttemberg'issä
löytyy turanilaäsia ja sarmatilaisia pääkallon-muotoja. „Helposti voi
jokainen havaita, että alemmissa kansanluokissa ylimalkaan kaik-
kialla tavataan brakhykefalälsää pääkallon-muotoja." Koko Etelä-
Saksassa ja Helvetiassa oli väestö, niinhyvin nuo alkuperäiset asuk-
kaat, Keltit, kuin sittemmin maahan tunkeuneet germanilaiset heimo-
kunnat, perinjuurin muuttunut romanilaiseksi, ja samassa oli myös
vahva verensekoitus tapahtunut roomalaisten rajamaakuntain asukas-

ten kanssa- ; mutta nuo väämeksimaini-
tut olivat useastikin Roomin valta-
kunnan äärimmäisistä osistakotoisin.
Niin tuli esim. vuonna 368 j. Kr.
sarmatilaisia, s. o. slavilaisia siirto-
kuntia EifeFiin ja Ardennein vuo-
ristoon, ja näiden jälkeisiä ovat var-
maankin vielä tänä päivänä siellä
tavattavat brakhykefalät. Niissä alu-
eissa, jotka olivat lännenpuolella roo-
malaista rajaa, tuli tuo germanilai-
nen väestö valloituksen perästä se-
koitetuksi roomalaisten, arvattavasti
suurimmaksi osaksi brakhykefaläis-
ten, kansanosuuksien kanssa, jotka
Europan ja Vähä-Aasian kaikista

Tyttö Ylä-Bayeristä.

maista oli tänne koottu. Sittemmin tuottivat roomalaissodat Ger-
maanilaisille suuren joukon muukalaisia vankeja, ja kansain vaelluk-
sen aikana karttui vierassukuisten palvelijain luku niin suuressa
määrässä, että ne esim. Rein-virran seuduilla ja Etelä-Saksan muissa
osissa olivat kansan enemmistönä. Vielä suurempi sekoitus tapahtui
germanilaisuuden suhteen keskiajan alkupuolella. Hunnilaisia kan-
soja jäi, vaikka vähemmässä määrässä, Saksanmaahan, ja samoin
myös Bulgareja ja Bay erilaisia. Myöskin on näytetty toteen, että
Alemannit toivat paljon Avareja ja Slaveja sotavankeina maahansa.
Kaarlo Suuren voitollisten sotain jälkeen Avareja. vastaan sijoitet-
tiin vangit Bayeriin, erittäinkin Leithan ja Kahlenberg'in väliselle
seudulle, Schwabiin, Thtiringiin ja Saksanmaan muihin osiin. Vie-
raan veren suurimpaan tulvaan olivat kuitenkin sodat Slavilaisia
vastaan syynä. Vielä seitsemännellä vuosisadalla tulla tulvasi slavi-
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laisia siirtokuntia Itävallan Tonava-maakuntiin, ja itäiset Alppimaat
olivat kokonaan Slavilaisten hallussa, jotka olivat tunkeuneet Baye-
rin sisämaahankin aina Landshufiin asti; kuitenkin lievät he tulleet
sinne sotavankeina. Sitä vastaan oli kaikki maa idän puolella Elbe'ä,
niinkuin holsteinilainen Wagria, Mecklenburg, Riigen, Brandenburg
ja Pommeri, slavilaista aluetta, josta vielä tänä päivänä Lausitz'issa
asuvat mutta kansalliseen perikatoon tuomitut Vendit ovat todistuk-
sena. Vielä etempänä idässä asustelivat pakanalliset Preussilaiset,
eräs sukupuuttoon hävitetty lettiläinen, mutta Slavilaisille hyvin lä-
heistä sukua oleva kansakunta, joka noille valloittaville Saksalais-
ritareille teki jäykintä, viimmaisinta vastusta. Vasta kahdennella-
toista vuosisadalla tuli vendiläisen väestön enemmistö Pohjois-Sak-
sassa joko täydellisesti hävitetyksi tahi pois maasta karkoitetuksi ja
suurin osa vangeista tehtiin orjiksi, joita käytettiin palvelusväkenä,
sijoitettiin maalle tai lähetettiin Saksanmaan eri osiin aina Rein-
virralle, Wiirttemb ergiin ja Bayeriin asti. Yhdeksännestä vuosisa-
dasta ruveten olivat slavilais-sukuiset orjat Saksanmaassa niin ta-
vallisia, että nimitystä „Sklave" (orja) ruvettiin käyttämään kaikista
slavilaisista kansoista. Koska Slavilaiset jo ennemmin olivat tulleet
sekoitetuksi suomalaisten kansanosuuksien kanssa, niin ei voida kiel-
tää, että kaikässa Saksanmaan osissa, niinkuin ylimalkaan koko Eu-
ropassa, asukasten suonissa virtaa myös joku määrä suomalaista ja
tatarilaista, eli ylipäänsä ural-altailaisten kansain verta. Nykyiset
Saksalaiset ovat sekoitus germaanilaisista heimoista muiden vieras-
sukuisten kansain kanssa, ja ovat siis yhtä etäällä vanhoista Ger-
manilaisista kuin Italialaiset Roomalaisista. Keskiajan kuluessa ta-
pahtui tämä germanilaisen kansakunnan muutos Saksassa. „Saksan
kansa, semmoisena kuin se kansain vaelluksen jälkeen on muodos-
tunut, näyttää suurellaiselta kansanrauniolta, jonka lahistuneet osat
vierailla rakennusaineilla uudestaan on saatu asuttavaan kuntoon.
Yhä syvemmälle ovat nämä vieraat aineet juurtuneet germanilaisuu-
teen; päässevätkö nämä voitolle ja tukehduttanevatko ne sen, on
riippuva siitä, jos he saavat uutta lisäkettä ulkoapäin. Tähän asti
ei se vielä ole tapahtunut, sillä vaikka ne kyllä painavat raskaasti
germanilalsuuden jäsenissä, ja vaikka se kyllä vitkaan ja vaivalloi-
sesti irroittaa itseään tästä vieraasta sekoituksesta, ei se kuitenkaan
vielä tähän pitkälliseen tulvaan ole hukkunut." (Hölder).

Uusimman, Joulukuun l:nä p:nä vuonna 1875 toimeen-pannun,
väenlaskun mukaan nousi Saksanmaan koko väestö 42,727,260:een
henkeen, joiden lisäksi vielä tulee 2,710 miespuolista henkilöä, jotka
olivat poissa maasta Saksan sotalaivoissa. Maassa olevan miesväen
luku teki 20,986,842 henkeä, ja vaimoväkeä oli 21,740,417 henkeä,
joten siis jälkimäisten luku voittaa edelliset 753,575 hengellä. Sak-
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san enimmissä maissa on havaittava jotenki suuri väen karttuminen ;

vähentyneet ovat sitte neljää vuotta ennemmin (Joulukuun l:nä p:nä
1871) tehdyn väenlaskun jälkeen ainoastaan Mecklenburg, Waldeck,
Lauenburg ja Elsass-Lothringi. Koko valtakunnassa ylipäänsä on
väestö kasvanut 1 %:lla vuodessa. Tuo suuremmoinen maastamuut-
taminen, jossa ei mikään toinen Europan valloista edellisinävuosina
vetänyt Saksalle vertoja ja joka meistä näyttää surkuteltavalta yh-
teiskunnalliselta sairaudelta, on onneksi sitte vuoden 1874 jälkeen
ruvennut vähenemään.

Tänpuolisten ulosvaellus-luetteloin mukaan kuljetettiin Ham-
purin ja Bremen'in kautta Yhdysvaltoihin vuonna 1871 73,816, 1872
119,105, 1873 94,274 ja 1874 42,006 saksalaista siirtolaista. Vuonna
1874 nousi kaikkein saksalaisten siirtolaisten luku (kaikkiin Atlan-
ninmeren-takaisiin maihin) Bremen'in, Hampurin, Antwerpen'in ja
Havre'n satamain kautta 46,359:ään ja vuonna 1875 32,204:ään hen-
keen. Saksalaisten siirtolaisten luku merentakaisnn maihin on siis
vähennyt 14,204:11ä hengellä vuoteen 1874 verraten. Tämä vähennys
koskee erittäinkin siirtymistä Yhdysvaltoihin, joissa nuo haitalliset
taloudelliset olot ovat olleet syynä siihen, että melkoinen joukko
siirtolaisia (vuonna 1875 varallisten ilmoitusten mukaan Hampurissa
ja Bremen'issä 22,081 henkeä) on muuttanut Saksanmaahan takaisin.
Yhdysvaltain perästä ovat Brasilia ja Australia niitä maita, joihin
saksalaiset siirtolaiset mieluisimmin muuttavat. Molempiin maihin
siirtyminen on vuonna 1875 lisääntynyt, vaan ei ole kuitenkaan
päässyt niin suureen vauhtiin kuin edellisinä vuosina. Kun vuonna
1874 Brasiliaan muutti ainoastaan 1,0.19 Saksalaista, nousee niiden
luku vuonna 1875 1,387:ään. Australiaan siirtyi vuonna 1874 900,
vuonna 1875 1,026 Saksalaista. Muut merentakaiset maat tulevat
saksalaisesta ulosvaelluksesta puhuessa varsin vähän kysymykseen.
Keski- ja Etelä-Amerikan valtakuntiin, jos BrasiHa poäsluetaan, on
yHpäänsä ulosvaellus vähennyt, vaikka Perun ja Argentinisten val-
tani suhteen vähäinen Hsääntyminen on havaittavana. Saksalaisten
siirtyminen Itämaihin on, sen mukaan mitä Bremenin ja Hampurin
kautta kulkee, vielä yhä varsin vähäpätöinen ja on vuoteen 1874
verraten pysynyt ihan yhdellänsä. Molempina vuosina kuljetettiin
Aasiaan ja Afrikaan 38 henkeä kumpaankin.

Suurin enemmistö Saksan valtakunnan koko väestöstä on sak-
salaista kansakuntaa. Ylhäällä mainitusta väkiluvusta on korkein-
tansa 3 xf2 miljonaa epäsaksalaisia.

Saksalaisten kansallisluonne ei ole mikään yhdenlainen; kan-
salliset, historialliset syyt ja eri sivistysolot ovat estäneet yhteisen
kansalhsluonteen kehkiämistä. Niin on esim. viiniä juova Reini-maa-
kuntalainen suorin vastakohta tuolle olutta särpivälle, tupakkaa polt-



129SAKSAN VALTAKUNTA.

tavalle ja herkkätuntoiselle Bayeriläiselle. Ylimalkaan, ja niinkuin
asiat nyt ovat, voi Saksalaisia kuitenkin syystä sanoa hidasluontoi-
siksi ja osaksi alakuloisiksikin. Muuten on Saksalaisen tunnusmerk-
kinä koko joukko loistavia omaisuuksia, mutta tässä on kuitenkin
huomattava, että saksalaiset arvostelut omasta kansasta tavalHsesti
ovat vaan itsekiitosta, joka erittäinkin viimeisinä aikoina on tullut
yleiseksi ja jota hyvänsuovat tuskin voivat kylläksi lujasti vastustella.
Saksalaisen ahkeruus, kestäväisyys, urhollisuus, uskollisuus ja jumali-
suus, hänen vapauden halunsa, iloisuutensa ja rakkautensa perhe-
elämään ovat kaikkialla tutut ja tunnustetut ; mutta se osoittaakui-
tenkin varsin vähän kainoutta, että näiden oivallisten omaisuuksien
koroitukseksi niiden eteen pannaan laatusana (Saksa-
lainen uutteruus, saksal. rohkeus j. n. e.), ikäänkuin oHsivat nämä
omaisuudet ainoastaan Saksalaisilla. Saksalainen on uuttera työn-
tekijä, mutta Englantilainen ja ItaHalainen ovat myöskin, javieläpä
Franskalainen voittaakin hänet uutteruudessa. Saksalainen on kek-
sinyt paljon, mutta kukin noista toisista kansoista on tehnyt samoin.
Saksalainen on hyvänlaitanen ja rehelHnen, mutta muut kansakun-
nat ovat myöskin; heittiöitä tietysti on kaikkein kansain joukossa.
Urhollisuus ja rohkeus on kaikkein arjalaisten ja useampain epäarja-
laistenkin heimokuntain yhteinen omaisuus ; rakkautta perheesen ja
perhe-elämään on Slavilaisilla vielä suuremmassa määrässä kuin Sak-
salaisilla, ja kaikkein etunenässä tässä kohden astuvat nuo semitiset
Juutalaiset. Saksalainen on jumalinen, mutta samassa, niinkuin Eng-
lantilainen ja kaikki germanilaiset kansakunnat, joutunut teologian
pauloihin, kun sitä vastaan Romanilaiset kansat jo aikoja sitten ovat
vapautuneet sen kahleista. Tieteellisyyden alalla on saksalainen
nero saavuttanut suurimman kunniansa, mutta ylimalkaan opettaa
Saksalainen enimmästi ohjesääntöjä ja omistaa muilta kansoilta it-
selleen, hyväin avuin sijasta, heidän pahat tapansa. Oarus, joka
muuten ylistelee Saksalaisten kansallisluonnetta, tuo myöskin esiin
heidän heikot puolensa ja sanoo heidän olevan pedantilhsia, turhan-
aikasia, matkimiseen taipuvaisia, ja että he pitävät itseänsä hyvin
vähässä arvossa, epäilevät milloinkaan voivansa tulla itsennäisiksi
ihmisiksi, jonka Usäksi sitten tulee kateus, erittäinkin leivästä, pa-
nettelemisen ja moittimisen halu. Heidän järjestelemisen intonsa
muuttuu helposti tuskalliseksi eri arvon luokittelemiseksi, ja nimitys-
ten määräämisistä ei tule milloinkaan loppua. Vähemmän kuin
Franskalaiset ja Englantilaiset liittyvät Saksalaiset toinen toisiinsa
ja auttavat toisiansa keskenänsä. Mutta huolimatta tästä kaikesta
ei ole Saksalainen parempi eikä huonompi kuin muutkaan sivisty-
neet kansat, ja voi hän yhtä hyvällä syyllä ylvästellä rikkaista luon-
nonlahjoistaan kuin muutkin. Jos häntä soimataankin jäykäksi ja
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riitaiseksi, niin täytyy toiselta puolen myöntää, että hänen oma-ar-
vonsa viimeisinä vuosina täpahtuneitten urostöiden kautta on suu-
resti noussut eikä pontevuudessa enää puutu siltä mitään.

Nuo epäsaksalaiset osuudet Saksan valtakunnassa kuuluvat joko
ronianilaiseen tahi slavilaiseen heimoon; ainoastaan Schlesvig'issä
asuu myöskin 150,000 Tanskalaista Saksan valtakunnan yhteydessä.
Romanilaisuutta edustavat Franskalaiset ja Vallonilaiset, joista edel-
liset pääasiallisesti asuvat Elsass -Lothringissa ja siirtokunnittani
myöskin siellä täällä Preussissa. Semmoisia franskalaisia siirtokuntia
tapaamme WeseFissä, Friedrichsdorfissa (Hessehlssä), Halle'ssa, Hal-
berstadf issa, Magdeburg'issa, Burg'issa, StendaFissa, Brandenburgissa,
Berlin'issä, Frankfurt an der Oder'issa, Angermunde'ssä, Prenzlau'ssa
ja pohjoisessa Strassburg'issa. Myöskin wurttembergiläisessä Schwarz-
wald'issa löytyi franskalaisia hugenottilaiskyliä, mutta nämä ovat
jo aikoja sitten muuttuneet saksalaisiksi. Lothringissa on ainakin
puoli väestöstä Franskalaisia; Elsass'issa sitä vastaan on niitä vä-
hempi luku. Slavilaisiin heimoihin kuuluvat Tsjekit, Vendit, ja Puo-
lalaiset. Edellisiä ulottuu ainoastaan vähäpätöinen murtoluku (50,000)
yli Saksan rajan Schlesiaan, Vendejä sitä vastaan on vielä nyt joten-
kin suuri, mutta varmaan perikatoon tuomittu joukko (140,000) Lau-
sitz-issa, jonka läpitse Spree-virta juoksee ja jonka ylinen puoli kuu-
luu Saksin kuningaskuntaan, kun alinen Lausitz sitä vastaan yhtyy
preussilaiseen Brandenburgin maakuntaan. „0n tunnettu asia, että
Lausitz'issa asuvat Vendit mielellään saksalaistuvät ja että tämä
muutos, joka tapahtuu ilman mitään väkinäisiä keinoja käyttämättä,
erittäinkin viimeisinä aikoina on saanut hyvän vauhdin. Melkein
kaikki Vendit — jos muutamat harvat vanhat ihmiset poisluetaan —

puhuvat nykyään kahta kieltä ja osaavat saksaa; nuoriso rupee yhä
sujuvammin käyttämään Saksan kieltä, niin että nyt jo jotenkin var-
masti voidaan päättää, että vendiläinen kieli tykkönään on kuoleva
samoin kuin laita on ollut muissa Koillis-Saksan piirikunnissa, jotka
ennen ovat olleet slavilaisia." (R. Andree.) Vendein sukulaisia, mutta
puolalaista kielimurretta puhuvia, ovat nuo preussilaisen Danzig'ih
hallituspiirikunnan läntisessä osassa asuvat Kassubit eli Kasjubit (noin
90,000), eräs pieni sekaantumaton jäännös slavilaisia Pommerilaisia,
joiden hallussa muinoin tämä maa oli, mutta jotka sittemmin myös-
kin ovat saksalaistuneet. Saksanmaassa asuvan slavilaisen väestön
pääkantana ovat Puolalaiset (noin 2xf2 miljonaa), jotka enimmästi asu-
vat preussilaisessa Posen'in maakunnassa, mutta myöskin kaakkoisessa
Schlesiassa kahden puolin Oder-virtaa. Niinhyvin täällä kuin Po-
sen'issa on saksalaistuminen jo hyvästi edistynyt. Puolalaisten jouk-
koon luemme Masurilaisetkin, jotka asustelevat Itä-Preussin kaakkoi-
sessa kulmassa.
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Masurilaiset ovat Puolan-sukuisten Masovien jälkeentulevaisia,
joiden Masovien herttua Konrad vuonna 1228 kutsui Preussiin Saksa-
laisritariston, suojollaksensa itseänsä tämän maan pakanallisten asu-
kasten päällekarkauksilta. Heidän kielensä on pilaantunutta Puolan
kielimurretta, ja sivistyneet Puolalaiset pitävät sitä varsin halpana.
Saksalaisuus on jo kaikkialla Masurein joukossa vahvistunut ; ja enim-
mästi tavataan, niinkuin helposti ymmärrettävä on, Saksalaisia maan
pohjoisemmassa osassa; piirikunnan 18:ssa kaupungissa asuu melkein
yksinomaisesti Saksalaisia, jotka sitä- paitsi oleskelevat myöskin pie-
nissä kylissä siellä täällä. Masurit pääsevät voitolle yhä enemmän
etelässä päin ja erittäinkin kaakossa, niin että siellä löytyvissä vähem-
missä kylissä ainoastaan opettaja ja kylänvouti osaavat Saksan kieltä.
Masureilla ei ole mitään omaa kansallisuuden tuntoa. Ei löydy ke-
tään, joka pitäisi kunnianansa olla Masurilalnen. He tahtovat olla
Preussilaisia tai Saksalaisia. Sukulaisiansa Puolalaisia kohtelevat
he ylenkatseella, mutta Saksalaisia pitävät he suuressa arvossa. Si-
vistyneitä Masurilaisia ei ole olemassa. Jokainen sivistynyt ihmi-
nen tässä piirikunnassa puhuu saksaa, ajattelee Saksalaisten tavalla
ja pitää itseänsä Saksalaisena, vaikka hänellä onkin puolalainen
nimi, on syntynyt masurilaisista vanhemmista ja on kasvanut ma-
surilaisissa tavoissa. Tämä taipumus saksalaisuuteen on kai syynä
siihenkin, että kaikki Masurilaiset ovat evankelisia, kun sitä vastaan
varsinaiset Puolalaiset kaikkialla Saksanmaassa tunnustavat rooma-
lais-katolista uskonoppia.

Epäsaksalaisten kansojen jakso Saksan valtakunnassa päättyy
Litvalaisiin, joita on 150,000 henkeä ja jotka asuvat valtakunnan
äärimmäisessä koillisessa kulmassa. Saksalainen Littua eli Litva on
pieni maakunta, jossa on runsaasti rehottavia peltoja, niittyjä ja ka-
sevia metsiä. Mutta vuoria, laksoja, lorisevia puroja, kalaisia järviä,
petäjiä ja synkkiä kuusimetsiä, niinkuin Masurilaisten maassa, ei
täällä tavata. Litvalaisten pääpesänä nykyaikaan on Labiau'n piiri-
kunnan pohjoisin osa, Näederungln ja Heydekrug'in piirikunnat,
MemeFin, Tilsif in, Ragnif in ja Pillkallen'in lähiseudut.

Litvalaiset ovat enimmästi rotevaa, voimallista väkeä ja voi-
vat kestää kovimpia vaivoja. Ilman vaihetuksia vastaan totutetaan
heitä jo aikaisesta nuoruudesta; heidän muotonsa on raitis ja ve-
revä; ruumiin voimat kestävät kauan; rivakkoja seitsemän-, kahdek-
sankymmenen vuotisia ukkoja tavataan usein. Litvalaisten hengen
lahjat ovat hyvät; he ovat vireitä ymmärtämään, mutta tutustuvat
aivan vitkallisesti kaikkeen, mikä uutta on. Jonkinlainen ykspäi-
syys on heillä omituisuutena, ja siihen on kai syynä se, että he kie-
lensä ja tapainsa kautta ovat erillään muista ihmisistä ja että hei-
dän yhteytensä valtakunnan muiden asukasten kanssa supistuu hy-



132 EUROPA.

vin ahtaisin rajoihin. Edistymistä estää yleisesti tuo kiinteä van-
hoillaan-pysyminen. Litvalaiset ovat protestantteja ja hyvin juma-
Hsia. Ei mikään ilma eikä mikään matkan pituus voi estää heitä
käymästä jumalanhuoneessa. Pappeja pidetään suuressa kunniassa;
vastoinkäymisessä ja onnettomuudessa lohduttavat Litvalaiset itseään
sillä, että ajattelevat kaikki olevan sallimuksen vallassa. Mutta em-
mepä tahdo jättää tässä heidän vikojansakaan mainitsematta. To-
tuudesta yhteisessä elämässä, kaupassa ja toimessa eivät he pidä juuri
tarkoin väliä. VaHtettavasti on myöskin juopumuksen himo pahoine
seurauksineen suuresti levinnyt. Niinkuin jokapaikassa slavilaisuu-
den rajalla, on Litvassakin väestön saksalaistuminen edistymisessä,
johon erittäinkin rautatien rakennus Venäjän rajalle asti on ollut
tehokkaana vaikuttimena. Etelän puolella rautatietä on jo kaikki
muuttunut saksalaiseksi; tosin ymmärtävät jotkut vanhat ihmiset
siellä täällä vielä tuota kaunista, sointuvaa Litvan kieltä, mutta hei-
dän lapsensa tuntevat ainoastaan muutamia sanoja tai lauseita, ja
häpeevät useinkin tätä tunnustaaksensa.

Nämä tässä yleisillä piirteillä kuvatut kansakunnat asuvat
540,610,53 neliökilometeriä suurella alalla, joka hyvin erilaisesti on
jaettu noiden eri valtioiden kesken. Nykyisessä muodossaan on Sak-
san valtakunta perustettu niihin suostumuksiin, jotka vallitsevat en-
tiseen pohjoissaksalaiseen liittoon kuuluvain valtioin ja Etelä-Sak-
san valtakuntain välillä (15:ltä, 23:lta ja 25:ltä Marraskuuta 1870,
vahvistetut 19:nä Tammikuuta 1871), jaHeinäkuun 9:nä 1871 ulosan-
nettuun lakiin, joka yhdistää Elsass'in ja Lothringin Saksan valta-
kuntaan, sitte kun Franska ensin Toukokuun 10:nä 1871 Frankfurt
am Main'issa tehdyllä rauhan-päätöksellä on luopunut näistä mo-
lemmista maakunnista Saksan hyväksi. Niiden mukaan on valta-
kunta yhdistetty 22:sta monarkillisesti, 3:sta tasavaltaisesti järjeste-
tystä erikois-vaHasta ja l:stä valtakunnan kanssa välittömässä yh-
teydessä olevasta maasta, jossa keisarilla on hallitusohjat käsissä.
Tuo valtakunnan välittömässä yhteydessä oleva maa, lyhyesti „Rii-
kinmaaksi" kutsuttu, on Elsass-Lothringi, nuo kolme tasavaltaista
valtiota ovat Hampurin, Lyypekin ja Bremen'in vapaakaupungit, ja
nuo 22 monarkiaa jakauvat 4:ään kuningaskuntaan, 6:een suurherttua-
kuntaan, s:een herttuakuntaan ja 7:ään ruhtinaskuntaan. Suurim-
mat ja tärkeimmät Saksan valtioista ovat tietysti nuo neljä: Preus-
sin, Bayerin, Wurttemberg'in ja Saksin kuningaskunnat, joiden jou-
kossa taasen Preussilla niinhyvin alueen suuruuden ja väkiluvun
puolesta kuin Saksan valtakunnan historiallisen uudistuksen toi-
messa on ensimäinen sija. Preussin kuningas on myös samassa Sak-
san keisarina valtakunnan ylimmäinen päällikkö, ja on tämä valta-
kunta halHtusmuotonsa puolesta perussäännöllinen liittovalta. Valtio-
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sääntöä laativain toimistoin tahdon mukaan on Saksan valtakunta
siis monarkia ja sen hallituksen päällikkö monarki eli yksinvaltias,
joka ei kuitenkaan rajattomasti saa käyttää liittokunnan esival-
tiuutta, vaan valtiosääntö määrää päinvastoin valtakunnan esival-
tiuuden kannattajiksi „liittokunnan esimiehen, jona Preussin kunin-
gas on ja jota sanotaan keisariksi", siis keisarin, sen perästä kaik-
kein erityisvaltain valtuusmiehistä kootun Liittokunnan-neuvoston ja
viimeiseksi tuon suorista vaaleista syntyneen Valtaneuvoston, joka
edustaa koko kansakuntaa. Valtakunnan lait, joihin tarvitaan noi-
den molempain kokoustoin enemmistön suostumus, tulevat voimaansa
niinpian kuin ne valtion virastoilta on tiedoksi julistettu. Valtakun-
nan hallinto on keisarin nimittämän valtiokanslerin hoidossa, joka
valtiosäännön mukaan on edesvastauksen alainen, on liittokunnan
neuvoston esimiehenä ja johtaa asiain menoa. Vaikk'ei valtiosääntö
koske noiden erityisten liittokunnan jäsenten hallitsija-oikeuksiin,
ulottuu kuitenkin muutamain laitosten yhdenkaltaisuuden vuoksi
keisarin esivaltiuus useampiin toimituksiin, jotkamuuten tavallisesti
ovat yksityisvaltain kruunun-oikeuksia. Näihip kuuluu: valtakun-
nan edustaminen lähettilästen kautta ulkomailla, sotalaitos, niinhy-
vin maalla kuin merellä, raha-asiat, rautatiet, posti- ja sähkölennä-
tinlaitos. Luonnollista on myöskin, että Preussin suunnaton yli-
voima, joka maa alueensa ja väkilukunsa puolesta on viisi kertaa
niin suuri kuin liittokunnan toinen suurin valta, Bayeri, yhä ah-
taammalle supistaa noiden yksityisten pienten ja heikkoin liittoval-
tain itsennäisyyttä, ja jättäen niille kyllä vapauden ulkonaiset tun-
nusmerkit, rajoittaa heidän valtansa kuitenkin vaan sisällisten asiain
järjestämiseen. Niin on jokaisella Saksan valtiolla oma valtiollinen
laitoksensa, ja osaksi myös erityiset lakinsakin, missä ei kaikkein
saksalaisten kansalaisten turvaksi valtakunnan yhteiset lait astu vä-
liin. Mutta tuo keskikaikkisuus, joka silminnähtävästi vallitsee Sak-
san valtiolaitoksen kehkiämistä, ei ole mikään Saksanmaalle yksin
omituinen ilmiö, vaan se ilmaantuu historiallisten tapausten pakosta
kaikissa liittovalloissa, niinkuin Pohjois-Amerikan Yhdys-valtain,
vieläpä Schweitsinkin, historia todistaa.

Saksan valtakunnan pääkaupunki, Berlin, sijaitsee maantieteelli-
sesti hyvin epämukaisessa ja ykstoikkosessa paikassa Spree-virran
varrella ja on alueeltaan 22 neliökilometeriä suuri, ja siinä asuu noin
miljona ihmistä. Joulukuun l:nä 1875 pidetyn väenlaskun mukaan
teki asukasten luku 964,755 henkeä, mutta kaupungin tilastollisen
viraston ilmoitukset Tammikuun viimeiseltä viikolta 1877 osoittavat,
että tämä luku on noussut yli miljonan, sillä Tammikuun 28 p:nä
asui Berlinissä 1,000,309 henkeä. Kaupungin nimi on slavilainen
sana. Bar, bara, brljina merkitsee slavin kielessä mutapohjaista,



134 EUROPA.

likaista eli vitkalleen juoksevaa vettä. Ja semmoinen oli kai Spree
siihen aikaan ja siinä paikassa, johon Brandenburgin senaikuiset
slavilaiset asukkaat perustivat BerHnln kaupungin. Sana brljina
muuttui berljinaksi ja Berlin'iksi, sillä Germanein on vaikea ääntää
mitään tavua ilman vokalin avutta. Tuo vielä nykyäänkin kolkko-

mainen Spree muodostaa keskelle kaupunkia saaren, jolla vanha
Köln sijaitsee. Tähän yhtyvät vanhemmat kaupungin-osat ovat ym-

päröidyt entisen linnoituksen kaivannoilla. Spree-saarelta, jossa ku-

ninkaallinen linna ja muut merkillisemmät rakennukset niinkuin
tuomiokirkko, vanha ja uusi museo, kansalliskalteri j. n. e. ovat, vie
BerlnFin kaunihin ja enimmästi käytetty katu „Unter den Linden"

Kuninkaallisen linnan vanhin osa Berlinissä.

Linnasillasta alkaen länteen päin Brandenburgin Portille, jonka
kautta tullaan .

?Thiergarten'iin" (eläintarhaan). Ei siitä ole kaiivoja
aikoja, kun Berlin vielä oli jotenkin ruma kaupunki, mutta viimei-
sen vuosikymmenen kuluessa on se suuresti kaunistunut. Jos kysy-
mykseen otetaan ne esineet, jotka ensiksi pistävät silmään ja an-
saitsevat katselemista, niin tulevat tietysti ennen kaikkia'nuo julki-
set muistopatsaat kysymykseen, joista Berlin on niin rikas. Jos
suurkaupunkina se suhteellisesti onkin vielä varsin nuori, riihi val-
litsee siinä kuitenkin vastustelematta selvä historiallinen juonne,
eikä ole tarvis monta askelta astua, kun jo kaduilla ja toreilla ta-
paat historiallisten preussilaisten ,miesten kuvia noilta kahdelta tai
puoleltatoista viimeksi kuluneelta vuosisadalta. Jos ei Voltaireli



SAKSAN VALTAKUNTA. 135

sanat, että tässä kaupungissa useammin nähdään pajonetteja kuin
ihmisiä, enää sille sovikkaan, niin voi kuitenkin näistä muistopat-
saista täydellä syyllä sanoa, että ne kuvallisesti esittelevät meille
sotilaskaupungin ja sotavoimaan turvauvan valtion. Sillä sotajouk-
koansa ja niiden päällikköin kautta on Preussi todellakin ennen
kaikkia tullut siksi, mitä se nyt on. Tuolla istuu rotevan, rohkean
ratsun selässä tuo suuri vaaliruhtinas ja muistuttaa mieleen aikoja,
jolloin vielä Saksan maassa oli Ruotsalaisia lyötävänä. Vähän mat-
kan päässä tästä seisomme keskellä seitsenvuotista sotaa. Korkealle
kohoaa Fredrik Suuren mainio muistopatsas plastillisesti eloisain
korkokuvainsa kanssa, ja senaikuiset pääkenraalit seisovat ympäri
Wilhelmin toria. Vuosi 1813 on edustettu kuudella hyvin tunnet-

Museo Berliinissä.

tuin sankarein kuvalla, jotka seisovat Kreuz-vuorella ja Bellealliance-
torilla lähellä asehuonetta. Näiden vanhempain muistopatsasten li-
säksi on täydellä syyllä tullut viimeisen kärsimys- ja koroitus-ajan
kuninkaan, Fredrik Wilhelm llLnen, muistopatsas. Tämän kauniin
pystykuvan ja noiden siihen yhtyväin istutusten kautta suihkuläh-
teilleen on tuo avara, linnan ja museoin" välillä oleva tori paljon
hyötynyt. Kun sitä ennen sanottiin „huvitarhaksi", kuului semilfei
pilkalta, kun edessäsi näit vaan hiekkaisen, helteisen hietanummen.
Mutta nyt voi , sitä tosiaankin mielihyvällä katsella ! Kolmelta ta-
holta on se ympäröitty uhkeilla rakennuksilla; yhdellä puolella on
näet tuo mahtava kuninkaallinen linna, toisella tuomiokirkko ja
kolmannella museot etäälle näkyväin fresco-maalaustensa kanssa,
välissä on mainittu ratsastajan-kuva, ja aukenee se ainoastaan nel-
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Jannelle taholle katua" kohden, jonka heti alkavat muisto-
patsaat jo täältä tulevat näkyviin. Jos astumme tätä katua pitkin
aina Brandenburgin portille asti ja käymme siitä ulos, niin loistaa
heti viistoon oikealta kädeltä vastaamme vuotten 1870—71 voitto-
pylväs, jonka esteetillistä onnistumista monella tavalla on arvosteltu.
Takanamme tuon avonaisen kentän toisella puolella kohoaa Bran-
denburgin portti, seppelöittynä riemuitsevalla nelivaljakolla. Voitto-
pylvään takana ulottuu tähän aukeaan paikkaan asti kenraaliston
rakennus, joka tässä on varsin paikallansa. Edessämme on tuo
myöskin uhkea KrolFin konsertti- janäytelmähuone näkyvissä. Tuo
jälillä oleva neljäs sivu on Eläintarhana. Varmaankin tulee pylvään
ympäristö ennemmin tai myöhemmin varustetuksi rakennuksilla, jotka
samassa korottavat pylvään arvoa ja tekevät paikan paremmin sopi-
vaksi kuninkaalliselle nimelleen. Myöskin kaksi rauhallista muisto-
patsasta on viimeisinä vuosina paljastettu, vaikk'ei molemmat olek-
kaan näiltä ajoilta alkuansa saaneet. Schillerin kuvapatsasta kai-
vattiin. Nyt on hän saanut paikkansa näytelmähuoneen edustalla
Gendarmitorilla. Paikan nimi on tosin paljoa prosallisempi kuin sen
näkö, sillä se on kahden kokonaan yhdenkaltaisen kirkkonsa ja tuon
kauniin kreikkalaiseen malliin raketun teaterinsa kanssa hyvin komea.
Ainoastaan tämä yhdistys on vähän omituinen jamuistuttaa elävästi
mieleen Goethe'n sanat: Prophete rechts, Prophete Hnks, und das
Weltkind in der Mitte. Erään toisen hengellisen sankarin kuva, ni-
mittäin HegeVin, joka itse on Berlinissä työskennellyt, seisoo tuon
rauhallisen kastanjapuiston reunalla yHopiston takana. Älkäämme
myös unhottako erään puoliksi sotaisen, puoHksi hengellisen miehen
kuvapatsasta, nimittäin JahnHn, joka seisoo Hasenheide'n voimistelu-
tanterella ja paljastettiin v. 1872. Jos muistopatsaista käännymme
uusimpiin rakennuksiin, niin tulee kai ensiksi mainita tuota uljasta
Keisari-kalteria, jokakorkeakaarroksiensa, lasilla katettuna basaarina
sisältää kauniimmat puodit ja kulkee Lehmuksista suoraan poikki
Behrenstrasse nimiselle pitkiskadulle. Muilla kaupungeilla oli jo ai-
koja sitten jotakin senlaista, jota erittäinkin iltasin kaasuvalaistuk-
sessa on soma katsella. Nyt voi Berlin tyynesti heidän kanssansa
kilvoitella, vaikka tuolla kauneuden-aistin puolesta verrattomalla Pa-
risilla onkin enemmän tarjottavana. Varsin silmiin pistävä on kau-
pungin edistyminen levenemisen ja tihenemisen puolesta lounaisella
äärellä Eläintarhan takana. Pianpa on tämä tarha, joka
keuhkona" kyllä olisi tarpeesen semmoisenaan pysyttää, kokonaan
keskeltä ihan uutten katuin hallussa ja on enää vaan tuon ennen
pitkiä täydellisesti kaupunkiin yhdistyvän OharlottenburgHn esipuis-
tona. Mutta nämä kadut, niinkuin Lennen, Viktorian, Liitzovinja
Magdeburgin kadut, Schönbergin rännas j.n. e., eivät ole ainoastaan
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uusia, vaan myöskin erinomaisen kauniisti ja suurkaupungin tapai-
sesti raketut. Usein omistavat niiden rikkaat asukkaat vielä taloinsa
edessä tai pihassa puutarhan, joka ylellisyys suurelle, kaupungille on
varsin hyödyllinen, tai ovat kumminkin nuo ilmaiset pylväslakat
kauniilla köynnöskasveilla koristetut. Ihanteellinen rekennustapa,
kaikenlaisilla patsailla ja veistoksilla varustettuna, on useimmille
näistä huvilain kaltaisista taloista omituista ja tekee varsin hyvän
esteetillisen vaikutuksen, vaikka kyllä täytyy tunnustaa, ett'eivät
nämä koristukset ole mitään täyttä marmoria, vaan ainoastaan sen
sekoitusta. Läheisyys, joka matkustuksilla näin avarassa kaupungissa
on varsin tärkeä seikka, oikeuttaa meidät tekemään tuon jotenkin
rohkean harppauksen „Salaneuvosten kortteerista" ja rahamiesten ja
ylhäisten virkamiesten kaduilta vieressä olevaan zoologilliseen tar-
haan, joka toden teolla tarjoo, mitä tuo paljoa suurempi „Eläintarha"
ainoastaan niinellänsä lupaa. Eläimet, joita talletetaaan Eläintarhan
lounaisessa sopessa, ansaitsevat kyllä erityistä mainitsemista, koska
tunnustettu asia on, että ne sekä nuorille että vanhoille ovat jalona
opin välikappaleena. Tämäkin laitos on viimeisten kymmenten vuot-
ten kuluessa hyvästi edistynyt ja vasta tullut pääkaupungille kelvol-
liseksi, kun sitä vastaan Frankfurt, Köln, Hampuri, Dresden ja
moni muu kaupunki sen tämän suhteen ennen voitti. Likeisessä
sukulaisuudessa eläimistöllisen tarhan kanssa, mutta suurempana har-
vinaisuutena viehättää vielä meitä paljoa enemmän Berlinin kenties
parhain merkillisyys tuo uljas Akvario, joka avattiin vuonna 1869 ja
joka laatuansa on kai ilman vertoja mailmassa, vaikka se esim. Ham-
purin samankaltaiseen laitokseen verrattuna sisämaisen asemansa
tähden saa kestää paljoa suurempia vastuksia kuin jälkimäinen.

Nuo ylhäällä mainitut uutisrakennukset ja kaunistukset karttu-
vat samassa suhteessa kuin kaupungin väestö Hsääntyy, joka tapah-
tuu erinomaisen pikaisesti. Niin lisääntyi sen väkiluku vuosien
1871—75 väenlaskujen välillä 17y5 %dla. Paremman aineen puut-
teessa syttyy toisinaan kiista Wienin ja Berlinin sanomalehtien vä-
lillä, kumpi kaupunki on rikkaampi asukkaista. Tästä asiasta tais-
tellaan semmoisella kiivaudella, ikäänkuin olisi suuri kaupunki to-
dellakin joku erinomainen siunaus. Mutta jos asiaa tarkemmin tut-
kitaan, niin havaitaan, että ainoastaan semmoinen kaupungin suu-
ruus on edullinen, joka tekee kaikkein korkeampain koululaitosten
ja korkeamman seuraelämän väHkappalten, niinkuin teaterein, kon-
serttein, tieteelHsten luentoin j. n. e. toimeen-tulon mahdolHseksi ja
kaikkein tarpeellisten ja loiste-kaluin hankkimisen helpommaksi,
mutta että väkiluku, joka nousee yli puolen miljonan, on haitallinen
niinhyvin terveydellisessä kuin yhteiskunnallisessa suhteessa. Se
taloudellinen ja tilastollinen vuosikirja, jonka Berlinin kaupungin
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tilastollinen virasto toimittaa, osoittaa selvästi, ettei Berlinillä ole
enää mitään hyötyä väestön enemmästä lisääntymisestä, ei talouden
eikä hengellisen viljelyksen puolesta, ja se tuo ilmi arastelematta
hyvin kiitettävällä suoruudella kaupungissa valHtsevat yhteiskun-
nalHset paheet. Liian suurissa kaupungissa on useinkin havaittavana
kolme seikkaa, jotka eivät suinkaan ole mitään rakastettavia ja har-
rastettavia asioita: ensiksi alhaisemman kansan raakuus, joka niissä
on paljoa törkeämpi kuin etäisin maakansa metsäkyHssään ja tölleis-
sään; toiseksi ilkeä lihalHsuus sekä tilaisuus ja taipumus juopumuk-
seen, ynnä ruumiin ja sielun turmelus ; ja kolmanneksi hengen velt-
tous, kielitteleminen ja ulkokullaisuus. Tähän kokemukseen on näi-
hin asti tultu joka Babylonissa. Noihin mainittuihin epäkohtiin on
BerHnissä tuo liian pikainen väestön eneneminen syynä. Kun vuonna
1858 väestön lisäyksen koko luvusta syntyneet tekivät paljoa enem-
män kuin kolmannen osan (16,588 42,698:5ta), on niiden suhta vuonna
1871 koko lisäykseen verraten ainoastaan vähän yli kuudennen osan
(28,805 162,40 1:5tä.) V. 1858 oli kaupunkiin muuttaneiden luku
26,110 henkeä, v. 1871 132,871! Syntyneitten luku ei ole vielä tullut
edes kahdenkertaiseksikaan (v. 1858: 16,588, v. 1871: 28,805), mutta
sitä vastaan on kuolleitten luku melkein tullut kolmenkertaiseksi (v.
1858: 12,726, v. 1871: 31,816). Tälle karttuvalle väestölle ei voinut
olla tarpeeksi asuntoja; ja sitä myöden kuin hyyryt nousivat, kävi-
vät asunnot huonommiksi. 1868—72 välillä lisääntyi talojen luku
vuosittain 0,97 %:lla, asuntoin 2,43 %:lla, ja väestön 4,53 %:lla. Hyyry-
raha nousi vuodesta 1860 vuoteen 1870 joka vuosi 9,3 %:lla. Tämän
kautta sai alkunsa tuo Hiallinen ja kovin tiheä rakentaminen, joka
Berlinissä on sitä enemmän terveydelle vahingollinen, koska raken-
nussuunnitelma ei täällä, niinkuin useimmissa muissa Saksan kau-
pungeissa on laita, ole muuttanut noita vanhoja vaUituksia istutuk-
siksi ja hävelypaikoiksi. Täten on vaara tarjona, että kaikki kau-
pungissa olevat puutarhat, nämä keuhkot", vähitellen
raketaan umpeen. Tällä rakennustavalla, joka on yhdistänyt kau-
pungin eri osat toinen toisiinsa ilman mitään välipaikkoja, on myös
se yhteiskunnallinen haitta, että kuleksivat roistot, jotka Berliniä
pitävät oikeana eldoradonansa, jonne voipi tehdä kuinka pitkän ja
vaivalloisen matkan hyvänsä, ovat levinneet yli koko kaupungin.
„Berlinillä on mailman kaupungein seassa se omituisuus, että kaik-
kein pahin roistoväki, ihmiskunnan hylky, kurituslaitoksista päässeet
ja kuritushuoneesen valmistuneet pahantekijät, jotka ovat valmiit
tekemään minkä ilkiötyön hyvänsä, eivät ole siirtyneet kaupungin
äärimmäisiin osiin, vaan tekevät tuhojansa keskellä pääkaupunkia,
niillä kaduilla, jotka ovat ministeristöin ja keisarin ja hänen per-
heensä palatsein välillä, siis linnatorin jaWilhelmin kadun tienoilla.
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Paitsi sitä vetänee tuskin minkään toisen suuren kaupungin roisto-
väki ilkeydessä ja raakuudessa vertoja niille lurjuksille, jotka täällä
tekevät pääkaupungin vilkkaimman paikan epäturvalliseksi. Verrat-
tuina noihin hurjiin veijareihin, joita joka ilta tavataan Fredrikan
kadulla Saksan pää-ja hallituskaupungissa, ovat Londonin jaParisin
luikarit oikeita enkeleitä." Meidän tulee kuitenkin toiselta puolen
huomauttaa lukijoitamme siitä, että vastakohtana näille varjopuolille,
joita suuremmassa tai vähemmässä määrässä löytyy joka suurkau-
pungissa, on koko joukko valoisia kohtia. Tätä todistaa erittäinkin
se tiedonhalu, joka valHtsee kaikkialla, tuo suuresti levinnyt kirjalli-
suus ja tieteellisyys, se vakaisuus, millä siellä arvostellaan asioita,
sekä myöskin tuo nykyisimpinä aikoina havaittava pyrkimys soitan-
nollisellakin alalla pääsemään musiikkia ja laulua rakastavan Wienin
rinnalle.

Beriiniä paitsi, joka tosin, laajuuden ja väkiluvun puolesta voit-
taa suuressa mitassa valtakunnan kaikki muut kaupungit, on Sak-
sanmaassa runsaasti kauniita, suuria javäekkäitä kaupunkeita. Koska
täydellisyys geografilHsten käsi- ja oppikirjain tavallisessa merki-
tyksessä ei ole tämän kirjan tarkoituksena, vaan me päinvastoin
koetamme yleisillä piirteillä ja kaikkein tärkeimpiä kohtia silmällä-
pitämällä antaa lukijalle todellisen kuvan erityisistä kansoista, niin
emme voi ruveta tässä kertomaan noita muita merkillisiä paikkoja,
vaan tyydymme siihen, että ohimennen mainitsemme, että ne luon-
teen ja muodon puolesta täällä eroavat toisistansa enemmän kuin
missäkään muussa Europan maassa. Kauppapaikkoina merkillisiä
ovat: Hampuri Elben rannalla, joka Berlinin jälkeen on Saksan suu-
rin ja väkirikkain kaupunki ja Londonin jaLiverpooHn perästä Eu-
ropan ensimäinen kauppapaikka; Bremen, Saksanmaan toinen pää-
kauppapaikka; Frankfurt am Main, valtakunnan entinen pääkau-
punki, nykyään lounaisen kauppaliikkeen pääpesä ; Leipzig, kirjakau-
pan päämarkkinapaikka ; Breslau, tärkeä vällakaupastansa, ja Stettin,
Itämeren suurin kauppakaupunki, joka on voittanut kaikkä kilpaili-
jansa, vieläpä Königsberg'inkin, tuon „selvän järjen kaupungin", ja
Danzic/in, joka rakennustaiteellisessa suhteessa on etevin, omituisin
ja viehättävin Itämeren kaupungeista. Kuitenkin pysyvät molem-
mat vhmeksämaänätut valtakunnan etevimpinä kaupunkeäna sen koilli-
sessa osassa. Etelä-Saksassa voittaa Bayerin taiteita harrastava pää-
kaupunki Munchen, „Isarin Athena", monessa suhteessa Schwabin ja
Badenin pääkaupungit: Stuttgart'in, tuon kunnailla seppelöidyn, ja
Carlsruhe'n, tuon ykstoikkosen „viuhkakaupungin." Rein-virran var-
rella tapaamme nuo suuremmoiset linnoitukset, nimittäin Strassburg~in
Elsassissa ja Mainzin Hessenissä, sitten tuon „pyhän" Köln'in
preussilaisessa Rein-maakunnassa, joidenka ohessa vielä Aachen, en-
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tinen kruunauskaupunki, maalarein kaupunki Diisseldorf januo teolli-
suuden kaksoiskaupungit Barmen ja Elberfeld loistelevat. Luoteisessa
osassa Saksanmaata ansaitsevat .

vielä nuo väkirikkaat Hannover 'jm
ja Magdeburg ja Saksin kunin-
gaskunnassa tuo suloudestaan
täydellä syyllä ylistetty pää-
kaupunki Dresden mainitsemista.

Saksalaisten tärkeimpänä ela-
tuskeinona on maanviljelys,
vaikka maanlaatu ylimalkaan ei
ole mitään hedelmällistä ; Keski-
Saksan vuorien vierteil-
lä olevat penkeret ja
virtain laksot tekevät
tästä kuitenkin poik-
keuksen. Pellon vilje-
lys, jonka kohotukseksi
kaikissa Saksan vallois-
sa löytyy oppilaitoksia
ja taloushoiclon rnalli-
kouluja, 011 yh-
täkaikki ehtinyt

Vanhan linnan sisusta Stuttgartissa,

semmoiseen kukoistukseen, että ainoastaan Länsi-Europa siinä koh-
din voittaa Saksanmaan. Viljellään useampaa lajia viljaa, erittäinkin
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vehnää, perunia, jotka valitettavasti ovat tulleet ihmisten pääelatuk-
seksi, palkohedelmiä, vihannaisia ja rehuruohoa, oivallista juustoa ja

viiniä. Voimatta kilpailla Franskan
viinien kanssa, ovat useat Saksan
viinilajit, etupäässä tuon siunatun
Rein-lakson tuotteet, kuitenkin syys-
tä tulleet mainioiksi mailmassa.
Metsäin runsaus on muihin Europan
valtoihin verrattuna joltinenkin.Sak-
sanmaa, jonka alueesta 25,3 % on
peitetty yksityisten ja 8,4 % kruu-
nun metsillä, jää tässä kohden ai-
noastaan Ruotsin, Venäjän, Norjan
ja Itävalta-Unkarin jalille. Maanvil-
jelyksen tärkeimpänä sivu-haarana
harjoitetaankarjanhoitoa hyvällä me-
nestyksellä ; oivallisiahevosia jalam-

Strassburgin tuomiokirkko,
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paita kasvatetaan Pohjois-Saksan valloissa, mutta myöskin AViirttem-
bergissä. Melkein kaikki saksalaiset maat harjoittavat, uutterasti
vuorityötä, ja saadaan vuorista kallisarvoisia kivennäisiä, niinkuin
hopeata, vaskea ja sinkkiä, lyijyä, vähän elohopeata, mutta erino-
mattainkin oivallista rautaa, kivihiiliä ja suoloja. Rautaa saadaan
erinomattainkin Schlesiasta, Rein-maakunnasta, Thliringistä, Saksista
ja Nassausta, Schwarzwaldista, Jurasta, Bayerin Yläpfalzista ja Ylä-
frankenista. Kivihiiliä on Saksan maassa niin runsaasti, ettei ole
mailmassa muuta kuin yksi maa, jossa niitä löytyy enemmän, ni-
mittäin Englanti, ja Saksan perästä tulee Amerikan Yhdys-vallat,
jotka luultavasti pian tulevat sen tässä kohden voittamaan. Tätä
nykyä saadaan kuitenkin enimmät kivihiilet Europan manterella Sak-
san maasta. Westpfalin kivihiilipiirikunta on valtakunnan tärkein

Dresden.

hiilivarasto ja Ylä-Schlesian piirikunta seuraa sen jälkeen. Paitsi
sitä löytyy myös avaria ruskeita maahiilikerroksia ja luoteisessa
osassa Saksanmaata, samoin kuin myös Bayerissä, laajoja soita,
jotka jälkimäiset kuitenkin siellä, missä ne suurempia aloja peittä-
vät, ovat silminnähtävänä syynä väestön harvenemiseen ja kansan
varallisuuden vähenemiseen, jollei niitä kuivaamalla muuteta pelto-
maiksi. Suoloista on Saksanmaa ollut rikkain kaikista Europan
maista siitä asti, kuin tuo suuremmoinen Stassfurfin suolavuori Sak-
sin maakunnassa ja Spereuberg Brandenburgissa likemmin ovat tul-
leet tunnetuiksi. Nuo monet kivennäislähteet eivät myöskään ole
mitään ylenkatsottavia vaikuttimia Saksan kansallis-taloudessa.

Teollisuus on Saksanmaassa kyllä suuri, sillä muutamilta teolli-
suuden haaroilta liikenee melkoisia määriä tavaroita ulos maasta
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vietäväksi, mutta kuitenkin ovat viimeisten vuosien kauppatilikirjat
osoittaneet, että Saksanmaa voi tyydyttää ainoastaan kaksikolmatta
osaa tarpeistaan omilla teoksillaan; kokonainen kolmas osa tuodaan
ulkomailta.

Saksan valtakunnan tärkeimpiin teollisuuksiin kuuluu: Villan-
valmistus Rein-maakunnissa, Schlesiassa, Saksin kuningaskunnassa
ja Wurttembergissä; pellava-teollisuus Lausitzissa, Schlesiassa, Vest-
pfalissa ja Ermemaassa; raudan valmistus, jossa Preussi voittaa
kaikki muut Saksan teollisuushaarat ja jonka pääpesänä on Vest-
pfali; siellä ovat nuo mainiot Kruppin terästehtaat, joille ei löydy
vertoja mailmassa. Myöskin oivaUisia puukaluja tehdään, erinomat-
tainkin Etelä-Saksassa; mutta lasin valmistus sitä vastaan ei voi
kilpailla Franskan eikä Byömin tuotetten kanssa. Ylimalkaan on
vuonna 1876 Philadelphiassa pidetty mailman näyttely osoittanut
todeksi, mitä jo Wienin näyttelyssä v. 1873 havaittiin, ettei nimit-
täin Saksan teollisuus voi kestää kilpailua muiden kansakuntain
teosten kanssa. „Sillä sitä ei pidä salata, vaan pitää suoraan tun-
nustaa, että Saksanmaa on kärsinyt ankaran tappion Philadelphian
näyttelyssä. Meidän tuotteet jäävät noista näytteelle pannuista esi-
neistä suurimmaksi osaksi takapajulle muiden kansojen teosten rin-
nalla, ainoastaan jollakulla haaralla olemme me, kuri asiaa likem-
min tutkitaan, heidän vertaisiansa ja ani vähässä me heidät voi-
tamme." (F. Reuleaux. Briefe aus Philadelphia.) Amerikalaisten ar-
vostelu saksalaisista teoksista: „halpaa ja huonoa", on todellakin
ankaran kova, mutta kuitenkaan ei sitä siinä sanomalehtikiistassa,
joka tästä asiasta syntyi, voitu suuresti vastustaa. Lujuuden puut-
teen ohessa tulee myös hienon aistin vajaus näkyviin, joka samassa
on kai syynä saksalaisen taideteollisuudenkin alhaiseen asemaan.
Niinkuin Miinchenissä pidetty taideteosten näyttely v. 1876 osoitti,
kukoistaa se vielä enimmästi Bayerissä, josta kai Itävallan lähei-
syyttä saadaan kiittää, kun sitä vastaan hieno aisti ja taiteellisuus
yhä enemmän katoo, mitä etemmäksi pohjaan päin tullaan. Kuiten-
kin voidaan toivoa, että nyt, kun nuo olemassa olevat epäkohdat
ovat miehekkäällä, isänmaallisella sanalla tulleet julkisuuteen ja ylei-
seen tunnetuiksi, joka taholta ruvetaan parannustoimiin.

Paljoa ilahuttavamman kuvan tarjoo. meille Saksanmaan kauppa-
liike. Valtakunnan rajojen sisässä edistää sitä oivallinen, kapea-sil-
muksinen ja yhä tihenevä rautatieverkko, ja vaikk'ei Saksanmaan
asema eikä sen rantain luonto ole erittäin edulHnen merikaupalle,
on sen käytettävänä kuitenkin kauppalaivasto, joka lästiluvussa voit-
taa kaikki muut mailman valtakunnat paitsi Englantia ja Yhdys-
valtoja. Jar tuolla muuten haitallisella Saksalaisen taipumuksella,
siirtyä vieraisin maihin, joissa hän perustaa itselleen ja jälkeentule-
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Katu Nürnberg'issä.

vaisillensa uuden kodin, on kuitenkin se etu, että saksalaisiakauppa-
huoneita löytyy siellä täällä yli koko maapallon; onpa kaikkein etäi- *
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simmissäkin maissa usein kauppa melkein yksinomaisesti Saksalaisten
käsissä, tahi on heillä kumminkin sillä alalla etevin sija, joten he
siis voivat toimittaa emämaahansa kaikkein ilmanalain tuotteita.

Tämän suurellaisen ulkomaisen kaupan suojeluksena on vielä
tosin pieni mutta yhä lisääntyvä sotalaivasto, johon luetaan 55 sota-
laivaa, ja niistä on 11 pansarilaivaa 380:n kamman kanssa. Yksi
näistä aluksista, „Keisari Wilhelm", oli aikanansa mailman suurin
pansarilaiva ; sittemmin on kuitenkin eräs „Duilio" niminen italialai-
nen sotalaiva sen suuruudessa voittanut. Mutta paljoa uhkeampi
kuin merivoima on Saksan valtakunnan maamahti, javoidaan ilman
kerskaamatta sanoa, että Saksalla tätä nykyä on parhain armeija
koko mailmassa.

Sen voima ei riipu yksistään luvun suhteista, jotka suvaitsevat
Saksanmaan panna liikkeelle 1,315,000 sotamiestä, vaan vielä enem-
män sen oävalllsesta pienimpiin yksityisseikkoihin koskevasta järjes-
tyksestä, sen täydellisestä harjoituksesta, siätä sotaäsesta hengestä, joka
Saksan kansaa innostuttaa, mutta ennen kaikkia kuitenkin tuosta
ankarasta kurista, joka yksin tekee tuon inahtavan joukon nöyräksi
välikappaleeksi päällikön käsissä. Kaikkein näiden harvinaisten etu-
jen yhdistys on tehnyt saksalaisen sotalaitoksen kaavaksä enimmille
muille Europan valtakunnille. Niin on siis Saksan valtakunta Preus-
sin johdannon alla tätä nykyä mailman suurin ja pelättävin sotavalta.

Suurena apuna viimeisten vuosien voittoihin oli hengellisen vil-
jelyksen korkea aste. Niinkuin armeija on Saksan koululaitoskin ylei-
sestä hyväksi tunnettu. Saksan yliopistot, 21 luvultaan, ovat ainoat
laatuaan ja ainoastaan Itävallalla ja Schweitsillä on jotakin niiden
kaltaista. Korkeampani opistoin yhteinen luku nousi vuoden 1876:n
alussa lähes l,000:een (971), joissa oli 1,800 opettajaa ja lähes 17,000
oppilasta. Kansakoulutoimi vihdoin on Saksassa paremmalla kannalla
kuin missäkään muussa maassa, vaikka se edistymisen puolesta tässä
kohden viimeisinä aikoina oli jäänyt monesta valtiosta jälelle. Löy-
tyy noin 60,000 kansakoulua lähes 6 miljonan oppilaan kanssa, joilla
on noin 80,000 opettajaa ja opettajatarta. Lasketaan joka opettajalle
tulevan 75 oppilasta ja joka 1,000 hengelle 150, joita kaikkia laki
pakottaa käymään koulua. Mainita tulee, että juuri Preussin valtio
alusta ruveten on pitänyt suurta huolta asukasten hengellisestä vil-
jelyksestä, eikä löytyne siellä kai yhtään pientäkään kylää enää, jossa
ei ole kansakoulua. Nykyisimpänä aikana on kuitenkin noussut sak-
salaista koulua vastaan arvokkaita tarkastelijoita, jotka moittivat sitä
siitä, että se liian paljon rasittaa lasten hengellisiä voimia, että sen
tarkoituksena on enemmän suuret tiedot kuin todellinen sivistys, erit-
täinkin käytännöllistä elämää varten, ja että se silminnähtävästi koet-
taa yksinomaisesti edistää henkeä ruumiin vahingolla.
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Uskonnolliselta kannalta katsoen ei Saksanmaa tarjoo niin loh-
dullista kuvaa. Saksalaisen kansallisluonteen pohjana on syvä juma-
lisuus ja taipuvaisuus salaiseen mietiskelyyn eli mystisismiin; ja se
seikka juuri on saanut toimeen tuon uskonnon kahtiajaon, joka ny-
kyiseltä Saksan valtakunnalta on riistänyt yhdenkaltaisen tunnustuk-
sen siunauksen. Valitettavasti on väestö jakautunut protestanteihin,
jotka ovat enemmistönä, ja katolisiin, joiden luku on kuitenkin kyl-
liksi suuri, olemaan pääasiassa haitaksi uskonnolliselle yhteydelle.
Pohjoinen puoli maata on suurimmaksi osaksi protestantinen, kun
sitä vastaan Etelä-Saksassa katoliset ovat enemmistönä, vaan ei kui-
tenkaan samassa suhteessa. Pohjassa lasketaan olevan 70,93 % pro-
testanteja ja Etelässä 37,35 %; protestanteilla tässä tarkoitetaan luthe-
rilaisia, reformeeratuita ja yhdysuskoisia eli unitareja. Niin kutsuttu
vanha-katolisuus, joka ainoastaan saksalaiselle kansan hengelle on
omituista ja vaan sentähden ansaitseekin mainitsemista, on liian vä-
häpätöinen ilmiö, voidaksensa huomattavasti muuttaa valtakunnan
uskonnollista muotoa. Paljoa tuntuvammasti tekevät tämän nuo
enemmän kuin mikään toinen kansa lisääntyvät Juutalaiset, jotka
mielellään jättävät maaseudut ja ottavat turvansa suuriin kaupun-
keihin. Europalaisten valtain joukossa on Saksanmaalla Juutalaisten
runsauden suhteen vasta kuudes sija, ja siinä kohden on taas Elsas-
Lothringi Juutalaisilla runsaimmin siunattuja maita. Muuten on ha-
vaittavana jonkunlainen yhteys Juutalaisten ja Slavein välillä, sillä
idässä tavataan maaseuduilla Juutalaisia suurimmassa määrässä juuri
siellä, missä puolalainen väestö asuu. Tämä seikka on hyvänä tu-
kena sille tosiasialle, että Europassa Juutalaiset viihtyvät parhaiten
Slavilaisten seassa.



XI. Schweitsi.

Kaikista Europan valtiomuodoista on tuo neutraliseksi julistettu
Schweitsin tasavalta ainoa, joka todellisesti vastaa liittovallan käsi-
tystä; sillä se on koottu 25:stä itsennäisestä kantoneiksi kutsutusta
pienestä vallasta, joilla kantoneilla tavallisesti on pääkaupunkinsa
nimi ja jokaisella oma hallitusmuotonsa. Näissä kantonein hallitus-
muodoissa löytyy asteita täydellisimmästä kansavallasta puhtaasen
edustuskuntaiseen hallitusmuotoon asti, jonka ohessa tulee huomata,
että ainoastaan muutamat noista pienimmistä kantoneista noudattavat
puhdasta kansaval-
taista hallitusmuo-
toa, jommoista to-
siaankin vaan vä-
häväkisissävallois-
sa voidaan käytän-
nöllisesti toimeen
panna. Liitto-kun-
nan yhteisiä asioi-
ta valvoo eräs lain-
laativa virkakunta,
nimittäin kansal-
lis- jasäätyneuvos-
toista yhdistetty
liittokokousto, ja

Mürren ja Jungfrau.

eräs toimitusvirasto, niinkutsuttu liittoneuvosto, joiden ohessa vielä on
olemassa liittokunnan kanslia ja liittokunnan oikeusto. Liittokunnan
hallituksen asunto on Bernissä. Vartijaväen kannalle järjestetyn sota-
joukon voimat ovat aktivinen armeija (84,000 miestä), varajoukko
(51,000, miestä) ja maan vartijaväki (66,000 miestä), yhteensä 201,000
miestä.

Schweitsillä lopetamme germanilaisten valtain jakson Europassa,
s. t. s. niiden, joissa germanilainen osuus on voitolla. Romanilaisissa
maissa on nimittäin kaikissa yhdellaista väkeä, kun sitä vastaan ger-
uianilaisissa maissa varsin harvoin on laita semmoinen. Tanska ja
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Alankomaat ovat puhtaan germanilaisuuden ainoat edustajat. Iso-Bri-
tanniassa asuu paljon Keltejä, Skandinaviassa Lappalaisia ja Suoma-
laisia, Belgiassa Valloneja, ja Saksanmaassa asustelee muiden muassa
useampia slavilaisia kansoja, niinkuin Vendejä, Puolalaisia, Kasjubeja,
Masurilaisia ja Litvalaisia. Schweitsi ei ole tästä säännöstä minäkään
poikkeuksena ; päinvastoin sattuu siinä kolme kansallisuutta yhteen,
nimittäin saksalainen, franskalainen ja italialainen, joista kumminkin
ensiksi mainittu tekee seitsemän kymmenettä osaa valtakunnan
2,700,000:5ta asukkaasta, jotka ovat levinneet Schweitsin 42,400 neliö-
kilometeriä suurelle alueelle. Uskonnon puolesta tunnustaa % refor-
meerattua protestantista oppia ja % katolista.

Schweitsin Saksalaiset ovat alemannista heimokuntaa ja puhuvat
tuota vaikeasti ymmärrettävää alemannista kielimurretta, „Schwy-

zer Dytschiä"
(Schweitsin sak-
saa). Heidän hal-
lussaan on koko
Rein-virran alue
maan läntiseen
kulmaan asti (Neuf-
chätel-jarven tie-
noilla), siis koko
tuo pohjoispuolella
Keski-Alppeja ole-
va schweitsiläineii
ylänkö, ynnä Rho-
ne-lakson yläosa
aina Siorfim. (Sit-
teniin) asti. Jälillä

Tell'in kappeli Vierwaldstätter-järven rannalla.

oleva osa Rhone-lakson ja Jura-vuoren läntiset vierteet on frans-
kalaisen väestön asuttavina ; ja kuuluvat tähän alueesen kantonit
Wallis (le Valais). Waadt (Paus de VaudJ), Genf'ja Neuenburg eli Neuf-
chätel. Maan kaakkoinen osa Tessinin eli Ticinon kantonin ihana
vuorimaa ja Graubiindeiiin (les Grisons, il Grigioni) eteläisimmät lak-
sot ovat kieleltään sitä vastaan italialaisia. Graubimdenin helteisissä
laksoissa, Rein-virran lähteillä ja Inn-joen latvoilla, vieläpä itäämpä-
näkin, toisella puolella Schweitsin rajaa, muutamissa Tyrolin lak-
soissa tavataan romanilaista kieltä puhuvaa kansaa, jonka murre
Saksalaisesta ensimältä näyttää olevan ikäänkuin välittäjänä tai sil-
tana hänen kielensä ja Italian kielen välillä. Tämä kansa on Rhäto-
Romanein merkillinen kansa, joka tieteellisyydessä ei likimainkaan
ole saanut sitä huomiota, jonkase vastustelemattakin ansaitsee. Lo-
renz Diefenbacl/in ja Friedrich Diezyin tarkat tutkimukset ovat näyt-
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täneet toteen, että Graubundenissä asuvain Rhäto-Romanein kieli-
murre, niinkutsuttu Chur'in murre (il Romaunsch), on romanilaista
kieltä ja että sitä täydellä syyllä voi pitää sisarkielenä Portukalin
Espanjan, Provence'n, vanhan Franskan, Italian ja Daco-Romanian
kielille. Churin murre, joka on yhtä vanha kuin nämä romanisen
kielisarjan vanhimmat edustajat, on kansallisten ja paikkakunnallis-
ten olojen kautta tullut estetyksi kehkiämisessään ja on sentähden
jäänyt jalille noista ylhäällä
mainituista, erittäinkin vii-
meisinä aikoina suurella vauh-
dilla edistyneistä romanilai-
sista Italian, Espanjan ja uu-
den Franskan kielistä. Mutta
järkähtämätön on se totuus,
että tämä kielimurre yhtähy-
vin kuin nuo mainitut kielet,
on saanut alkunsa latinan
kielen hajonneista muruista.
Kansatieteellisestä ovat Rhä-
to-Romanit yhtä merkillisiä
kuin kielensä puolesta. Kui-
tenkin on tällä alalla paljoa
vähemmäntutkimuksia tehty,
jonka tähden meidän tietom-
me heistä on jotenkin vailli-
nainen. Ovatko nykyiset Rhä-
to-Romanit sukulaisuudessa
vanhain Rhetialaisten kanssa
ja kuinka pitkälle tämä suku-
laisuus ulottuu, sitäkysymys-
tä emme saata tässä selittää,
koska se veisi meidät liian
kauvas pois aineestamme. Jo-
tenkin varma on kuitenkin,
että he ovat saaneet alkunsa

Rigi-vuoren rautatie.

jostakin sekoituksesta, johon Romalaiset, jotka vuosina 16 - 12 e. Kr.
lopullisesti valloittivat Alppimaat ja joiden valta täällä kesti aina
kansain vaellukseen asti, joutuivat näiden seutujen silloisten asukas-
ten kanssa, joita vanhat kirjailijat sanovat Rhetialaisiksi. Näiden
Rhetialaisten romanisuutt aminen näyttää tapahtuneen verrattavasti
hyvin pikaan, sillä kun viidennellä vuosisadalla meidän ajanlas-
kuamme Itägöthit mainion päällikkönsä Dietrich von Bernin (Theo-
dorikin) johdattamina tulvana levisivät Alppimaihin, erinomattainkin
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nykyiseen Tyroliin, tapasivat he siellä vaan puhdasta romanilaista
väkeä. Epäilemättäkin oli Rhäto-Romanein alue muinoin paljoa ava-
rampi kuin tätä nykyä, varmaankin asustelivat he Taka-Reinin läh-
teiltä ruveten Puster-laksoon asti, Yli-Italian järvistä Saksan mereen

(Boden-järveen) ja Lech-joelle saakka. Vielä tänään muistuttavat
useat paikkain nimet siellä täällä TyroHssa kuinka laajalla Ehäto-

* t-» • i • _•__ .i.i:_._i • i. •

Tyrolissa kuinka laajalla Rhäto-
Romanit muinoin elelivät ja hei-
dän veri- ja kieli-sukulaisiansa,
Ladineja, tavataan vielä tänäpäi-
vänä Tyrolin kaakkoisissa lak-
soissa. Mutta Rhäto-Romanein
sekakansa joutui tappiolle taistel-
lessaan henkensä edestä noiden
väkevämpäin puhdas -rotuisten
germanisten heimoinkanssa. Ger-
manilaiset tulivat pohjasta-päin
Bajuvareina maahan pitkin Inn-
joen laksoaja etelästä-päin Lon-
gobardeäna Etsch-joen vartta
myöden, tungeten vaajantapai-
sestä Rhäto-Romanein keskelle,
hajoittivat heidät ja pahoittivat
heidät vihdoin peräytymään noi-
hin ylhäisiin vuorilaksoihin, joissa
he vielä eleskelevät. Heidän kie-
lensä, samoin kuin koko heidän
sukunsa, on kuitenkin yhä riutu-
massa pois saksalaisuuden tieltä,
eikä voi se etelässäkään vastus-
tella italialaisuuden etenemistä.
Rhäto-Romanit ovat sukupuut-
toon katoova heimokunta ja sil-
minnähtävin esimerkki siitä, kuin-
ka „taistelu elämästä ja kuole-
masta" on oikeutettu kansatie-
teelliseltä ja ihmishistorialliselta-
kin kannalta katsoen. (Ihan uu-

Via mala.

den valon Rhäto-Romanein historiaan luo t:ri Ludvig Steub teoksel-
laan: Zur rhätischen Ethnologie.)

Schweitsin kansa elättää itseänsä usean laatuisilla elinkeinoilla.
Lakealla maalla on pellon, hedelmäin ja viinin viljelys pääelatuskei-
nona. Viiniä viljellään suuremmassa tai vähemmässä määrässä 20:ssä
kantonissa, mutta runsaimman tulon antaa se lähellä Genfin, Neuen-
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burgin, Zurichin ja Constanzin suuria järviä. Enimmät kaupungit-
kin tehtaineen tavataan melkein yksinomaisesti lakeudella. Schweit-
sissä ei ole monta suurta kaupunkia ja ainoastaan muutamilla har-
voilla niistä on jotakin merkitystä. Korkeimmalla kohoaa- tuo lois-
tava ja suuren kaupungin tavalla rakettu Genf, „Calvinistein Rooma";
jossa on lähes 70,000 asukasta; sitte seuraa kauppaa harjoittava Basel
(45,000 asuk.), jota pidetään Schweitsin rikkaimpana kaupunkina,
vasta kolmas arvossa on liittokunnan pääkaupunki Bern 36,000 asuk-
kaansa kanssa. Kaikki nämä kaupungit sijaitsevat maan läntisessä
osassa, joka koillisen perukan kanssa on teollisuuden pääpesänä.
Maan pohjoisessa osassa Zurichin, Zugin, Glarusin ja Thurgau'n

Montreux.

kantoneissa kukoistaa erinomattain pummuli-teollisuus, ja Appen-
zellissä ja St. Gallenissä musliini-kangasten valmistus. Koillispuo-
lisen liikkeen keskuksena on Zurich'in kaupunki saman-nimisen jär-
ven rannalla, ja nousee tämän kaupungin asukasluku (21,060) läheis-
ten esikaupungein kanssa 58,000:een henkeen. Taskukelloja sitä vas-
taan valmistetaan enimmästi maan läntisessä franskalaisesa osassa,
erinomattainkin Genfissä ja noissa suurissa Juran kylissä, La Chaux
de Fondsissa (20,000 asuk.) ja Le Locle'ssa (10,000 asuk.). Korkeilla
vuorilla tietysti ei löydy mitään tehtaita eikä teollisuutta, vaan siellä
eletään melkein yksinomaisesti paimenten tavalla ja viljellään niu-
kasti peltoa; mutta hyvällä menestyksellä käytetään noita ylhäisiä
ruohopenkereitä Alppien vierteillä karjanhoidon ja voin ja juuston
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valmistuksen hyväksi. Tämä elinkeino on tunnettu „alppi-askareiden"
nimellä ja sitä harjoitetaan hyvin taitavasti. Vihdoin ansaitsee eri-
tyistä mainitsemista tuo avaralle levännyt vierasten holhous eli ho-
tellin-pito, joka ei missäkään muualla ole ehtinyt semmoiseen täydel-
lisyyteen kuin Schweitsissä. Tähän edistymiseen on syynä vierasten
suunnaton paljous, jolta Alpplmaäsemaän kauneus kesän aäkana hou-
kuttelee tänne. Kaikkia mahdollisia mukavuuksia vierailla tarjoten,
koetetaan oikein järjestetyllä tavalla saada heistä mitä suurinta hyö-
tyä; ja vierasten holhous onkin hyvin tärkeä taloudellinen apulähde
niin köyhässä maassa, kuin Schweitsi on ja useat laitokset, esim. tiet
ja kulkuneuvot, ovat tämän holhouskuiinan hallussa. Schweitsillä
on liiankin tiheä rautatieverkko, jolta valitettavasti suureksi osaksi
puuttuu taloudellisen toimeentulon ehdot. Se päättyy joka paikassa
tuon mahtavan Alppivuoren juurella; aikeissa ollaan kuitenkin St.
Gotthardin kohdalta puhkaista se suurella jättllälstunnelilla. Tätä
nykyä kuljetetaan matkustavia yli Alppien selänteen pitkin noita
lukuisia solakäytäviä kulkuneuvoilla, jotka oikein mestarin tavalla
ovat tätä tarkoitusta varten valmistetut.

HengelHsestä viljelyksestä pidetään Schweitsissä suurta huolta,
Yliopistoja löytyy Baselissa, Bernissä ja.Zurich issä, jossaviimeksi-
mainitussa kaupungässa on myöskin kuuluisa polyteknlllinen opisto,
ja Genf puolestaan on varustettu muiUa tärkeillä tieteellisillä laitok-
silla. Kansan opetus on ainoastaan noissa vuorisissa vanhoissa kan-
toneissa osaksi laiminlyöty; kaikki muut kantonit luovat koulutoi-
miinsa huolellisinta huomiota.



XII. Itävalta-Unkari.

Kenties merkillisin ja ainakin merkillisimpiä valtioita meidän
maanosassa on Itävalta-Unkarin monarkia, jonka 624,000 neliökilo-
meteriä suuri alue peittää Keski-Europan kaakkoisen osan. Pinta-
alaltaan 84,000 neliökilometeriä suurempi läheistä Saksan valtakun-
taa ja kaikenkaltaisten luonnollisten apuneuvoin puolesta paljoa pa-
remmin siunattu kuin jälkimäinen, on sen väkiluku, jokatilastollisen
tutkijan Adolf Ficke-r~in. laskun mukaan 1876 nousi 371/2 miljonaan,
enemmän kuin 5 miljonaa vähempi Saksan väestöä. Tämän valta-
kunnan piirissä asuu kirjavampi sekoitus eri kansoja kuin missäkään
niistä valtakunnista, joita tähän saakka olemme tarkastelleet. Huo-
miota ansaitsee se totuus, että Europan läntisimmät maatväestönsä puo-
lesta ovat enimmästi yhdenmukaisia, kun sitä vastaan tämä etu sil-
minnähtävästi on katoomisessa mitä etemmäksi itäänpäin tullaan.
Saksan valtakunnassa jo näimme jonkun määrän vieraita kansoja;
Itävalta-Unkarissa, Venäjässä ja Turkin maassa karttuu kansallisuuk-
sien monenkaltaisuus ihmeteltävällä tavalla.

Vaikka Itävalta-Unkari asemansa puolesta kuuluu Keski-Euro-
paan, täytyy sitä kansatieteelliseltä kannalta katsoen — ja tästäpä
riippuu sen valtiollinen asemakin — lukea Itä-Europaan niinhyvin
tuon mainitun omituisuuden kuin monen muunkin syyn tähden. Itä-
Europalla ymmärrämme sen puolen maanosastamme, joka suurimmaksi
osaksi on Slavilaisten kansain hallussa, kun sitä vastaan lännessä ja
etelässä romanilaiset ja pohjassa ja' Keski-Europassa germanilaiset
heimot asustelevat. Jos kuitenkin silmäämme Itä-Europan kansojen
kartalle niin näemme, ettei slavilalsuus missäkään ole päässyt niin
yksinomaisesti ja puhtaana voitolle kuin Keski- ja Länsi-Europassa
germanisuus ja romanilaisuus. Se päinvastoin elelee joka paikassa
sekaisin muiden kansain, vieläpä ihan vierasten ihmisrotujenkin kes-
ken; se on kappaleiksi lohkottu; sen ruumiissa säilyy vieraäta kieli-
ja kansakuntia, ja tuo suuri slavilainen ydin on erittäinkin reunoilta
monella tavalla rikkirevitty. Mutta kaikkialla — ja tämä onkin sla-
vilaisuuden päätunnusmerkkinä — on Itä-Europan valloissa slavilai-
nen väestö suurimpana enemmistönä muihin yksityisiin kansanosuuk-
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siin verraten. Niin on laita Itävalta-Unkarissa, Venäjässä ja europa-
laisessa Turkinmaassa. Huolimatta noista muista lukunsa puolesta
tavallisesti heikoista kansallisuuksista, jotka Itä-Europassa asuvat,
niinkuin Rumänit, Albanesit, Kreikkalaiset, Juutalaiset, Mustalaiset,
Magyarit, Suomalaiset ja Turkkilaiset, Tatarilaiset, Basjkirit j. n. e.,
olemme siis oikeutetut puhumaan slavilaisesta Itä-Europasta, vaikk'ei
slavilainen kansa kaikkialla samassa olekkaan valtiollisesti hallitse-
vana kansana. Tämmöinen valta on siHä ainoastaan Venäjässä. Mutta
Itävalta-Unkarissa ja europalaisessa Turkänmaassa on hallituksen oh-
jat vähemmistönä eleleväin kansakuntain käsissä, nimittäin edelli-
sessä valtakunnassa Saksalaisten ja Magyarein, jälkimäisessä Osma-
nilaisten. Saksalaiset, jotka Itävallassa tosin ovat hallituksen etu-
päässä ja joiden kielikin on sotaväen ja laivaston ynnä valtakunnan
läntisen puolikkaan hallinnon virkakielenä, tekevät Itävalta-Unkarin
väestöstä ainoastaan neljännen ja Magyarit vähän enemmän kuin
seitsemännen osan. Valtakunnassa lasketaan nimittäin korkeintansa
olevan 9,600,000 Saksalaista, 5,700,600, Magyaria, mutta vähintänsä-
kin 17,200,000, vieläpä muutamain tilastollisten asiain tuntijain mu-
kaan noin 19,000,000, Slavilaista, 3,000,000 Rumänilaista, 1,226,000
Juutalaista, 633,000 Italialaista sukulaistensa Friaulein ja Ladinein
kanssa, yhteen 160,000 Mustalaista; loput ovat Albaneseja, Kreikka-
laisia ja Zinzareja, Armenialaisia j. n. e. Itävalta-Unkari ei ole siis
väestönsä puolesta mikään germanilainen, vaan paljoa pikemmin sla-
vilainen suurvalta ja sen helmoissa asuvatkin pääasiallisesti katolin
uskoiset Slavilaiset Venäjällä sitä vastaan Kreikan uskoiset. Katoli-
suus onkin ylimalkaan valtakunnan vallitsevana uskontona. Mutta
syynä siihen, ett'eivät Slavit täällä valtioUisesti ole päässeet voitolle,
on se, että he vuorostaan itse ovat jakauneet useampnn heimoihin
ja elävät erillään toinen toisistansa. Tämän kautta tulee valtakun-
nan kirjava muoto vielä monikarvaisemmaksi, siellä tavataan nimit-
täin Tsjekejä (7,000,000), Puolalaisia (2,500,000), Ruthenilaisia ja Iso-
ryssäläisiä (3,200,000), Sloveneja (1,300,000), Kroateja (1,500,000) ja
Serbejä (1,600,000) ja vihdoin Bulgareja (30,000). Kaikki nämä slavi-
laiset heimokunnat jakauvat kahteen suureen osastoon, Pohjois-slavi-
laisiin ja Etelä-slavilaisiin. Edellisten joukkoon kuuluvat Tsjekit
Byömissä ja Mährenissä sukulaistensa Slovakein kanssa Pohjois-Un-
karissa, Puolalaiset Schlesiassa ja Galiziassa ja Ruthenit ja Isoryssä-
läiset Galiziassa ja Bukowinassa. Kaikki muut ovat Etelä-Slavilaisia.
Näiden molempain suurten ryhmäin väHin ahdattuina asuvat Magya-
rit Unkarin alhaisella tasangolla, ja on heillä naapureina Etelä-Un-
karissa Rumänit, idässä Siebenbiirgen ja Bukowina, ja lännessä Sak-
salaiset. Viimeksimainitut asuvat tiheissä joukoissa ItävaHan molem-
missa Tonava-maakunnissa, Bay eriin rajoutuvassa Salzburgissa, Ty-
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rolin, Kärntenin ja Steiermarkin pohjoisissa osissa; myöskin ym-
päri Byömin onelmaa tekevät he avaran kehän. Paltsä sätä löytyy
saksankieHsiä paikkakuntia siellä täällä yli koko valtakunnan aina
sen äärimmäiseen itäiseen kolkkaan asti; ja suurimmat näiden jou-
kosta ovat Gottschee Krainissa, vuorikaupungit ja Zips Pohjois-Un-
karissa, saksalaiset siirtokunnat Banatissa ja Saksilaiset Siebenbur-
genissä. Jos otamme jonkun hyvän kansatieteellisen kartan (esim.
Carl Baron Czornigin tekemän) käsiimme, niin havaitsemme pian,
että tuskin löytyy yhtäkään maakuntaa eli niin kutsuttua kruunun-
maata, jossa asuu ihan sekoittamaton väestö. Itävalta-Unkari on
kaikkein monikieHsin valtakunta Europassa, josta on siis selvä asia,
että sen eri maakuntain olot suuresti vaihtelevat. Me aiomme seu-
raavassa lyhyesti kertoa, mikä koskee koko valtakuntaa yleisesti,
mutta emme myöskään sittemmin voi olla luomatta pikaista silmäystä
kuhunkin maakuntaan erikseen.

Itävalta-Unkarin keisarikunta on perittävä valtiosäännöllinen
monarkia, joka jakauu kahteen hyvin luonnottomasti ja epätasaisesti
lohkottuun puolikkaasen, joistatoinen käsittää „valtioneuvoskunnassa
edustetut kuningaskunnat ja maat" jatoänen „Unkarän kruunun maat."
EdeUisen varsin hankalan nimityksen sijasta käytetään tavallisessa
elämässä „Cisleithanian" yhtä sopimatonta nimitystä, jota vastaan
taas Unkarin kruunun mailla on nimenä „Transleithania." Valtakun-
nan molemmat puolikkaat tekevät oikeastaan kaksi eri valtiota, joilta
kummallakin on kokonaan oma hallituksensa, valtiolliset laitoksensa,
ja mikä vielä pahempi on, kummallakin on kokonaan eri suunnille
kallistuvat mielipiteet ja harrastukset. Molempain puolikkaiden erin-
kaltaisuus ulottuu aina postimerkkeihin jarahan lyömiseen asti. Cis-
leithanialla on herrain ja edusmiesten huone, Unkarilla „magnatein",
s. o. ylimysten ja edusmiesten „pöytä." Valtakunnan yhteiset asiat
ratkaisee eräs valiokunta, jonka jäsenet valitaan noista mainituista
neljästä kokoustosta; ja löytyy niitäkin kaksi, Cisleithanian ja unka-
rin valiokunta; ne istuvat vuorotellen valtakunnan molempain puo-
Hkasten pääkaupungeissa, Wienissä ja Budapestissä. Cisleithaniassa
pidetään joka maakunnassa eri valtiopäiviä; valtakunnan itäisessä
puolikkaassa löytyy semmoinen laitos ainoastaan Kroatiaa ja Slavo-
niaa varten. Varsin omituinen on Dalmatian asema. Vaikka v. 1868
myönnettiin että se on kuuluva Kroatia-Slavonia-D almatian alueesen,
luetaan se kuitenkin „valtioneuvoskunnassa edustettuin kuningaskun-
tain ja maiden" joukkoon ja toden teolla lähettääkin se kansan edus-
miehiä Wienissä olevaan edustuskunnan huoneesen ja Cisleithanian
hallitus hoitaa sen asioita. Valtakunnan kahtiajako - „dualismus" —

ja siitä riippuva eri hallitus vaatii tietysti myöskin eri ministereitä
kumpaakin puolikasta varten. Mutta niiden ohessa on vielä kolme
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ministeriä, jotka valvovat kummankin puolikkaan yhteisiä asioita,
nimittäin asioita, joissa kahtiajako ei vielä ole päässyt voimaan ja
joissa monarkia siis vielä ilmaantuu yhtenäisenä eheänä valtiona.
Näihin kuuluu keisarillisen huoneen ja ulkomaalais-asiain ministeristö,
valtakunnan raha-asiain ministeristö, joka pitää huolta yhteisistä ulos-
maksuista, joihin Cisleithania ottaa osaa 70 %:lla ja Transleithania
30 %'Ha, ja valtakunnan sota-ministeristö, jota armeija tottelee. Sota-
voiman ylimpänä päällikkönä on keisari.

Valtakunnan sotavoima, joka samoin kuin Saksanmaassa perus-
tuu yleiseen asevelvollisuuteen, tekee rauhan aikana 267,332 miestä
46,731 hevosella. Tämä luku voidaan kuitenkin sodan aikana nostaa
771,556 mieheen 139,699 hevosella. Tämä on valtakunnan seisova
sotajoukko, jonka ohessa kumpikin valtakunnan puolikas vielä on
velvoitettu varustamaan maan suojelus-armeija, jota Unkarissa sano-
taan „honved'iksi.u Näiden kummankin miesluku nousee rauhan ai-
kana 35,000:een ja ll,3oo:aan, mutta sodan aikana 145,00:een ja
207,000:een, niin että koko sotavoima tekee noin 1,124,000 miestä;
Itävalta-Unkari vetää sns tässä kohden jotenkin määrin, vertoja naa-
purivalloilleen. Myöskin on Itävalta-Unkarin armeijassa muutamia
erityisiä joukkoja kansallis-sotaväkeä, joiden vertaisia ei ole missä-
kään muualla armeijassa. Tämmöisiä valittuja joukkoja ovat nuo
enimmästi Alppimaista pestatut sotajääkärit, joita on 33 pataljonaa,
ja niiden lisäksi tulee yksistään Tyrolista koottu keisarin jääkäriryk-
mentti, jossa on 7 pataljonaa, eli yhteensä 65,777 miestä; sitten tule-
vat nuo virkuilla Unkarin hevosilla varustetut husarit eli Magyarein
ratsuväki (16 rykmenttiä). ItävaltalaisiUa ulaaneilla (13 rykmenttiä,
joiden joukossa 11 galizialaista) on korkeintansa Venäjän ja osaksi
Preussin armeijassa kelvollisia kilpailijoita. Loistavista sankaritöistä
tunnettu sotalaivasto on valtakunnan lyhyttä rannikkoa vastaava ja
siis jotenkin pieni, mutta voittaa kumminkin lukunsa puolesta Sak-
san valtakunnan merivoimat. Itävallan sotalaivastoon luetaan 68 sota-
laivaa, jotka vetävät 117,980 tonnia, ja niistä on 11 pansarilaivaa,
47 höyrylaivaa, 17 purjelaivaa, 2 tonava monitoria. Tämän laivas-
ton väestönä on rauhan aikana 5,800, mutta sodan aikana 11,500
miestä. Kauppalaivastoon kuuluu 7,100 purjelaivaa, noin 80 etääm-
mällä vesillä kulkevaa höyrylaivaa ja suuri joukko rannikko-aluksia
(2,000) ja kalasoimia. Hyvin etevä on itävaltalainen „Loyd"-yhtiö
Triestissä, jonka 70 höyrylaivaa — tunnetut parhaiksi itämailla —

18 eri linjalla kulkee 9,685 meripenikulmaa ja ylläpitää Hikettä Le-
vantin tärkeimpään satamain väHUä.

Otamme nyt ensiksi katsellaksemme valtakunnan läntisen puo-
likkaan maita, jotka on koottu 18 kruunun maasta. Jokaisella näistä
on vielä entinen historiaUinen arvonimensä (herttuakunta, kreivikunta
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j. n. e.) ja ne ympäröävät suurellalsen seppeleen kaltaisesta Unkarin
kruunun yhdessä ryhmäkössä olevia maita. Niin on „läntisen" puo-
likkaan herttuakunta Bukovina valtakunnan itäisimmässä ääressä, ja
Dalmatian kuningaskunta on Unkarilaisen alueen kautta siitä koko-
naan eroitettuna,

Ne 18 kruununmaata ovat: 1) Itävallan arkkiherttuakunta ala-
puolla Enns'iä; 2) Itävallan arkkiherttuakunta yläpuolia Enns'iä; 3)
suurherttuakunta Salzburg; 4) herttuakunta Steiermark; 5) herttua-
kunta Kärnten; 6) herttuakunta Krain; 7) ruhtinaUinen kreivikunta
Görz; ja Gra diska; 8) Tries fin kaupungin alue, joka on valtakunnan
kanssa välittömässä yhteydessä; 9) rajakreivikunta Istria; nuo kolme
viimeksimainittua on tunnettu „rannikkomaan"nimellä ja tekevät ne
Kärntenin ja Krainin kanssa Illyrian maakunnat eli vaan Illyrian;
10) ruhtinaUinen kreivikunta Tyroli 11) Vorarlberg'in maakunnan
kanssa; 12) Byömin kuningaskunta; 13) Mähren'in rajakreivikunta;
14) herttuakunta Schlesia; 15) Galizian ja Lodomerian kuningaskunta;
16) suurherttuakunta Krakau; 17) herttuakunta Bukovina; 18) Dalma-
tian kuningaskunta. Ainoastaan ydin näistä maista on Saksalaisten
hallussa, joiden luku nousee korkeintansa Vf2 miljonaan. Saksalaiset
tekevät siis vaan kolmannen osan noista 22,500,000 hengestä, jotka asu-
vat Cisleithanian maissa. JäHllä olevat kaksikolmatta osaa ovat mel-
kein yksinomaisesti Slavilaisia, sillä ItaHalaiset, jotka ainoastaan ete-
läisessä Tyrolissa tiheästi asuvat ja jotka muuten elelevät siellä täällä
Triestissä ja Dalmatiassa, ja joiden luku nousee vaan 560,000:een, eli
Ladinein ja Friaulein kanssa, 630,000:een, eivät juuri mitään merkitse
Slavilaisten mahtavan 14 miljonaan nousevan luvun rinnalla.

Me käymme nyt lähemmältä tarkastelemaan noita ylhäällä ni-
mitettyjä maakuntia ja alotamme Itävallan arkkiherttuakunnasta, joka
jaetaan Enns-virran ylä- ja ala-puolella olevaan maakuntaan eli

?

niinkuin lyhyesti vaan sanotaan, Ylä- ja Ala-Itävaltaan, ja joka pit-
kin Tonavan laksoa ulottuu Inn-joesta March-jokeen asti. Se on
valtakunnan hedelmällisimpiä alueita; siinä hyvästi menestyy pellon
ja viinin-viljelys ja hedelmiä kasvaa runsaasti. Maan eteläisessä
osassa, jonka ihanista vuorimaisemista tunnetut Alpit täyttävät ja
joiden joukosta erittäinkin järvistä rikas Salzkammergut Ylä-Itäval-
lassa houkuttelee muukalaisia luokseen, hoidetaan hyvästi karjaa ja
muita alppi-askareita. Tonavan laksossa on koko joukko teollisuus-
kaupunkeita, ja lukuisat vapriikit lisäävät tämän kaikista läntisen
puolikkaan maakunnista tiheimmin asutun arkkiherttuakunnan varal-
lisuutta. ItävaUan enimmäksi osaksi katolinen väestö on kyllä sak-
salaista sukuperää, kumminkin kielensä puolesta ja hyvinhän likeistä
sukua naapureinsa Bayeriläisten kanssa, mutta Slavilaisia onkuitenkin
asunut jo kauan aikaa etelänpuolella Tonavaa, jonka tähden täällä
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on tapahtunut runsaita verensekoituksia ; Itävaltalaisen kieleenkin on
samasta syystä tullut paljon slavilaisia sanoja. Paitsi sitä on vielä Ala-
Itävallassa tsjekislavilaisia ja kroatialaisia kansanosuuksia olemassa,
vaikka kyllä vähässä määrässä. Itävaltalainen on siis sanan oikeassa
merkityksessä sekasukuinen ihminen, jonka saksalainen kuori ei ole
vanhan vanha; hän eroaakin saksalaisesta naapuristaan kokonaan
niinhyvin ajatustapansa kuin luonteensa puolesta, sillä hän on hyr-
vin iloinen ja hyvänlaitanen ja pitää paljon maallisista nautinnoista
ja elämän hekumasta. Itävaltalaisen kaikki luonteen omituisuudet
niinhyvin hyvät kuin huonot puolet, tulevat kaikkein selvimmin nä-
kyviin arkkiherttuakunnan ja samassa koko valtakunnan pää- ja hal-
lituskaupungin, Wien'in asukkaissa.

Uusi Operahuone Wien'issä.

Wien, lähellä Tona-
vaa, johon virtaan asti
kaupunki kerta on leve-
nevä, peittää 55,25 neliö-
kilometeriä suuren alu-
een ; tämän lisäksi pitää
kuitenkin lukea vielä
90,58 neliökilometeriä
maata, joka on noiden
35 esikaupungin hallus-
sa. Useammat näistä esi-
kaupungeista ovatrake-
tut ihan kaupungin vie-
reen, josta ne ovat eroi-
tetutainoastaan niinkut-
sutulla „linjavallilla."
Tämän mahtavan alu-
een asukasluku nousee

1,020,770 henkeen, joista 673,835 asuu sisäkaupungissa, joka on jaettu
kymmeneen piirikuntaan. Wien on Europan ihanimpia kaupunkeita,
erinomattainkin siitä asti, kun nuo vanhat västingin muurit ovat
maahan rauenneet ja muuttuneet leveiksi sieviksi puistokäytäviksi,
jotka Parisin tapaan ovat varustetut muistopatsasten kaltaisilla ra-
kennuksilla. Nämä käytävät eli bulevardit, nimeltä „Ringstrasse",
ympäröivät kaupungin vanhan keskustan, jossa tosin vielä on kyllä
kapeita, mutkaisia ja paikka paikoin kulmikkaita katuloita, mutta
jotka kumminkin katoovat sitä myöden kuin kaupungin kaunistami-
nen etenee ja joitten varsilla vielä paitsi sitä on kaupungin loisteliai-
sin ja rikkain osa. Wien'iläinen sanoo lyhyesti vaan „kaupunki",
kun hän puhuu tästä kehäkadun ympäröimästä osasta; kaikki mitkä
sen ulkopuolella ovat, ovat esikaupunkeita, joissa loisteliaisuutta on



ITÅVALTA-UNKARI. 159

vähemmässä määrässä, mutta teollisuutta sitä suuremmassa. Komeim-
mat kauppapuodit niinkuin ylimalkaan koko kauppamailma, ylimys-
kunta, ulkomaiden lähettiläät, valtakunnan korkeimmat virkakunnat
ja ministeristöt majailevat mielellään jossa myöskin
on keisarillisen hovin linna; tämä on hyvin avara mutta muuten
yksinkertainen rakennus. Kaupungin keskeltä kohoaa ilmoille göthi-
läinen Stefanin tuomiokirkko terävähuippuisen naulan kaltaisen ja
145 meteriä korkean torninsa kanssa, joka näkyy joka taholta ja lois-
telee jo kaukaa tulijalle vastaan ikäänkuin Pietarin kirkon kupuli
Roomassa. Mutta onpa esikaupungeissakin komeita rekennuksia ja
valtakunnan mahtavaan palatseja; niistä ovat useat ympäröidyt iha-
nilla ja avariUa puutarhoilla, jotka kiitosta ansaitsevalla alttiudella
ovat ilmaiseksi yleisön käytettäviksi annetut. Wienin kaupungissa.
on myöskin ihania
taidekokoustoja, oi-
vallinen kuvakal-
teristo, yTksi mail-
man suurimpia kir-
jastoja, eteviä vai-
vaisten holhouslai-
toksia, yliopisto ja
tiede-akademia yn-
nä useita muita tie-
teellisiä opistoja ja
vielä päälle päät-
teeksi kelvollisia
teatereita. Esikau-
pungeissa kukois-
taa runsas teolli-
suus ; siellä on ko-

Elisabetin silta Wien'issä.

ko joukko silkki-, pummuli-, villa-ja nahka-tehtaita, konepajoja, soit-
tokaluin seppiä, porsliini-ja vaunu-vapriikeja. Kauppa, jota rautatiet
johtavat joka haaralle, on hyvin tärkeä ja käy Unkarin kautta Tur-
kin ja Venäjän maille, Triestin kautta Levantiin, Italiaan j. n. e.
Parhaiten tunnettu huvituspaikka on „Prater" niminen niitty Tona-
van rannalla, jossa alhaisempain kansanluokkain alkuperäinen elämä
tulee näkyviin ylhäisten säätyin ylellisyyden rinnalla. Wieniläisten
elämä, jota vastaan ankarilla tapaintuomareilla on paljon moittimista,
vivahtaa useassa suhteessa Parisilaisten elämään ; ei siis ilman syytä
sanota tuota iloisaa kaupunkia kauniin sinertävän Tonavan varrella
»saksalaiseksi Parisiksi." Samoin kuin Franskan pääkaupunki, vie-
hättää Wien'kin suuresti muukalaisia, erittäinkin Pohjois-Saksalaisia,
jotka täällä menestyvät orinomaisen hyvin; mutta sitä ei Wieniläi-
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sistä saata päinvastoin sanoa Pohjois-Saksassa. Muutamat elämän
ilot ja nautinnot ovat niin hienostuneet, ettei mailmassa löydy toista
kaupuukia, joka siinä kohden AVienin
voittaisi. Wien on myös kokonaan
mailman kaupunki, jolla ei ole mitään
kansallista luonnetta ja jossa valtakun-
nan kaikki kielet ynnä sivistys-asteet
vilisevät sekaisin ja jossa idän ja län-
nen, pohjan ja etelän eri luonteet koh-
taavat toinen toisensa. Wieniläinen
itse, joka ehkä on vielä suurempi se-
kasikiö kuin maalla asuva Itävaltalai-
nen, on rotusekaisilta vanhemmiltansa
perinyt kauneuden tunnon ja sen hie-

Stephanin tuomiokirkko Wien'issä.
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non aistin, mitä Parisissa ymmärretään sanalla „chie" ja Wienissä
sanalla „fesch", ja tämä tulee siellä kaikkialla näkyvnn niinhyvin
vaatetuksessa kuin käytöksessä ja elämän tavoissa. Wieniläinen on
myöskin kopea kaupungistansa —„'s gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt
nur a Wien" laulaa kansakin — ja jälittelee kyllä mielellään muu-
kalaisuutta, mutta osottaa suosiotansa hyvin eri tavalla. Suurin
osa Wienin väestöstä (samoin kuin ylimalkaan laita koko Itävallassa)
pitää enemmän franskalaisuudesta kuin läheisestä saksalaisuudesta,

Salzburg.

jonka tosiaan suurimmaksi osaksi, vaan kieleen perustava sukulaisuus
voi yhtä vähän mieliin vaikuttaa kuin laita on Belgialaisten Vallo-
nein ja Franskalaisten välillä. Ainoastaan korkeampain porvarissää-
tyän sivistyneissä luokissa liikkui muutamia vuosia sitte keinollisesti
hereiUe saatu saksalainen kansallistunto, joka kuitenkin sittemmin
suurimmaksi osaksi on saanut siirtyä syrjään pois vireämmän ja te-
hoisamman Itävaltalaisen isänmaan rakkauden tieltä, jommoisena se
aina on pysynyt varsinaisessa kansassa. Wieniläinen ajattelee ja
tuntee selvästi kaikkein ensinnä Itävaltalaisen tavalla ja riippuu jo-
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kaisen Itävaltalaisen tavalla rakkaudella ja uskollisuudella kiini pe-
rityssä hallitsija suvussaan. Tämä lyhyt kuvaus Wieniläisen luon-
teesta jäisi vaillinaiseksi, jos emme vielä mainitsisi hänen ihmeteltä-
vää armeliaisuuttansa ja hänen tunnettua mieltymystänsä ja aistiansa
luonnon kauneuksiin. Tätä jälkimäistä edistääkin suuresti Wienin
ympäristön viehättävät maisemat, eikä löydykään Europassa toista
sisämaista pääkaupunkia, joka tässä kohden ottaisi Wieniltä voiton.
Läheiset keisarilliset huvilinnat Schönbrunn ja Laxenburg ovat paik-
koja, joihin Wieniläiset mielellään kävelevät.

Arkkiherttuakunnan muista kaupungeista ei yksikään lähene
edes likimaillekaan Wienin arvoa. Ala-Itävallan omituisuutena sitä
vastaan ovat luostarit komeine rakennuksineen januo monet linnain
rauniot, joista useammat kaunistavat viehättävää Tonavan laksoa
(Meikin ja Kremsin välillä). Ylä-Itävallassa, jossa on vielä suu-
rempi puute väkirikkaista kaupungeista ja jossa kansa elelee erillään
yksityisissä, välistä hyvinkin rikkaissa talonpoikaistaloissa, on tuo
ihanalla asemalla Tonavan rannalla sijaitseva Linz (35,000 asuk.)
pääkaupunkina; mainitsemista ansaitsee enää vaan ihana Ischl Salz-
kammerguf issa ; sen kylpylaitokset ja suolakeitokset ovat hyvin tun-
netut.

Herttuakunta Salzburg on melkein tykkönään korkeata vuori-
maata ja täynnä Salzburgin alppein ja Hohe Tauerin jylhiä selän-
teitä, jotka ahtaavat Salzachin ja Enns-virran laksoa. Tietysti on
tämä alue hyvin harvasti asuttua ja eletään tääUä pääasiallisesti kar-
janhoidosta ja suolan valmistamisesta. Myöskän salzburgilaisessaLun-
gau'ssa tavataan slavilaisia paikkain nimiä vaikka Salzburg itse ny-
kyään on valtakunnan enimmästi saksalaistuneita maakuntia. Ainoa
mainittava kaupunki tääUä on maan pääkaupunki Salzburg (20,000
asuk.), joka asemansa puolesta on ihanimpia kaupunkeita Europassa
ja jota italialaisen rakennustapansa vuoksi sanotaan
Roomaksi." Salzburgissa asuvaa arkkipispaa nimitetään „Saksan
ylimmäiseksi pispaksi." Herttuakunnan terveyslähteistä on Wildbad
Gastein, joka sijaitsee erään jylhän, mutta romantillisen lakson rot-
kossa, saavuttanut europalaisen maineen.

Tyrolin ruhtinaUinen kreivikunta ja Vorarlberg ovat samoinkuin
likeinen Salzburg, kokonaan alppimaata, ja tääUä tavataankin valta-
kunnan korkeimmat kukkulat. Ei yksikään kruununmaa voi kilpaiUa
TyroHn kanssa maisemain kauneudessa, erittäinkään niin pian kun
on tultu yh Brennerin vuorensolan, joka on ensimäisenä rajapyyk-
kinä pohjan ja etelän luontoin välillä. Luontonsa ja asukastensa puo-
lesta kuuluu alue, joka on pohjois-puolella Brennerin vuoriahdasta
saksalaiseen Keski-Europaan, mutta mitä on etelän puolella, luetaan
italialaiseen Etelä-Europaan ; syystä siis jaetaankinmaa kahteen osaan,
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pohjoiseen eli saksalaiseen Tyroliin ja eteläiseen eli italialaiseen
Tyroliin.

Koko Tyroli on harvasti asuttu, ja pohjan puolella on vielä
harvemmassa asukkaita kuin etelänpuolella. Pohjoisessa osassa on
pääkaupunki Innsbruck Inn-virran varrella, ja siinä on 23,000 asu-
kasta ja yliopisto; samalla puolella on myös Feldkirch (3,000 asuk.),
joka on Vorarlbergin, s. t. s. luoteisen, aina Boden-järveen saakka
ulottuvan alppimaan pääkaupunki. Tyrolin Saksalainen on rehelli-
nen ja uskollinen, yksin-
kertainen ja suora tavois-
saan ja harras hallitsi-
jansa puoltaja. Bayeri-
läisen naapurinsa kanssa
elää hän tavallisesti epä-
sovussa. Hän on ankara,
ulkokuUattu katolilainen,
hän antaa papeille rajat-
toman vallan, eikä su-
vaitse mielellään eriusko-
laisia luonnon ihanassa
kodissaan. Hänen hen-
gellinen sivistyksensä on
alhaisella asteella, ja teol-
lisuus menestyy huonosti
maassa, jonka pääelatus-
keinona ovat alppiaska-
reet. Muutamain laksoin,
esim. Ziller- ja TefFereg-
gen-lakson, asukkaat siir-
tyvät kesäksi pois maasta
ja ansaitsevat itselleen
muualta rahaa talveksi.
Semmoisia ovat Montafu-
nin ruohonleikkaajatkin
Vorarlbergissä. Vaikka

Tyrolin linna lähellä Merania,

kansa täällä muuten on jotenkin saksalaistunut, havaitaan vielä kui-
tenkin silminnähtäviä slavilaisuuden jälkiäLienzin ympärillä, Kalser-
laksossa, Teffereggenissä, ja Hochpuster-laksossa, vieläpä italialaisessa
Tyrolissakin. Romanilaista kansaa ovat nuo 20,000:een henkeen nou-
sevat Ladinit, jotka ovat schweitsiläisten Rhäto-romanein sukulaisia;
he asuvat useammissa laksoissa kaakkoisessa Tyrolissa. Paljoa run-
saammin siunattu kuin pohjoinen puolikas on italialainen Tyroli
ihanan Etsch-laksonsa kanssa, jossa tavataan koko joukko eteviä
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kaupungeita, nnnkuin kauppaa harjoittava Bozen (ital. Bolzano, 10,000
asuk.) ; sitä lähellä on ilmanalanvuoksi kuuluisa parannuspaikka Meran ;

sitten tulee Trient (18,000 asuk.), jossa asuu pispa, ja Roveredo (10,000
asuk.), jossa silkkikauppa kukoistaa. Bozen on kyllä vielä kielensä
puolesta saksalaisella alueella, mutta pian on kai sekin joutuva eteen-
päin tulvailevan italialaisuuden valtaan. Muutamia miespolvia ta-
kaperin voitiin italialaisen Tyrolin nimitystä käyttää ainoastaan
niistä laksoista, jotka ovat Etsch-virran oikealla puolella. Virran
vasemmalla puolella vallitsi Saksan kieli, jonka eteläisimpinä haa-
roina oH Tredici Communi lähellä Veronaa ja Sette Communi lähellä
Vicenzaa. Mutta tällä vuosisadalla on Saksan kieli kirkon ja kou-
lun kautta yhä enemmän menettänyt alaa; perhe perheen perästä
on luopunut kielestään ja muuttunut italialaiseksi. ItaHan kieli tu-
lee tällä tavoin vähiteUen koko tuon alueen sivistys-kieleksi, joka
kaiken Hikkeensä puolesta kokonaan on etelän kanssa yhteydessä.
Tämä italialaistuminen, jota ei millään keinollisella tavalla voida
estää, koska se on vastustamaton luonnon ilmiö, ei itsessään olisi
mikään vaHtettava asia, jos ei se samassa edistäisi valtiollisia veh-
keitä, joiden tarkoituksena on eteläisen Tyrolin, eH „Trentinon" niin-
kuin ItaHalaiset sitä nimittävät, irroittaminen Itävallan yhteydestä
ja yhdistäminen Italiaan. Vaikka eteläisen Tyrolin asukasten italia-
laisuus ei suinkaan ole mikään alkuperäinen ja vaikka siniset silmät
ja vaalea tukka usein osoittavat germanilaista sukuperää, ei voida
kuitenkaan kieltää, että itaHalainen Tyrolilainen voittaa saksalaisen
tyrolilaisen luonnon lahjain, hengenvoiman ja ruumiin sulouden puo-
lesta ynnä myöskin uutteruudessa ja työnteossa. Ainakin on hän
enemmän etelä-maalaisen kaltainen kuin saksalainen Tyrolilainen.

Niinkuin TyroH ja Salzburg on myös herttuakunta Steiermark
enimmästä päästä alppimaata; ainoastaan itäänpäin laakenevat vuo-
ret vähiteUen Unkarin tasangoksi. Väkeä asuu täällä melkein kahta
kertaa tiheämmässä kuin noissa molemmissa mainituissa maakun-
nissa ja ovat kaikki, jos 7,200 protestanttia poisluetaan, milfei um-
peensa kotolisia. Maan pohjoiseUa puolella puhutaan saksaa, mutta
etelässä on VendUäisiä tai Sloverrilaisia, ja sieUä tääUä tavataan
myös pienempiä saksankielisiä paikkakuntia etelässäkin. Saksalai-
sessa osassa on Mur-joen varreUa tuo kaunis komea pääkaupunki
Graz, jossa on 90,000 asukasta ja yliopisto vnnamarjaköynnöksiä
kasvavain töyrästen juureUa; tääUä on vielä kaupungit Bruck Mur-
joen varreUa (3,000 asuk.), Leoben (5,000 asuk.), ja Judenburg (3,200
asuk.). Eteläisessä eli Ala-Steiermarkissa, jota myöskin nimitetään
vendUäiseksi Markiksi, on" ihan kielirajan kohdalla Marburg, pispan
asuntopaikka (13,000 asuk.), Cilly (4,000 asuk.) kylpypaikoista rik-
kaan ympäristönsä kanssa, jossa on paljon lämpimiä tuHkävilähteitä ;
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ja Kroatian rajalla on tuo hyvin tunnettu hapevesinen terveyslähde
Rohitsch.

Hlyrian kuningaskunta, joka on koottu Kärnten' in ja Krain'in
herttuakunnista, Görs/ in ja Gradiskan ruhtinalHsesta kreivikunnasta,
valtakunnan kanssa väHttömässä yhteydessä olevasta Triesfin kau-
pungista alueineen ja Istrian markkreivikunnasta, on jo semmoisten
keisarikunnan maiden alkuna, joissa slavilaisuus on voitolla. Aino-
astaan tuo vuorinen Kärnten,, joka vielä kokonaan kuuluu Alppein
alueesen, ja jonka läpltse Drau-varta juoksee, on enämmästä päästä
saksalaista maata. Vendiläisiä Slaveja, hieman Saksalaisten kanssa
sekoitettuina, tavataan tääUä ainoastaan Krainin rajaUa kaakkosessa
pään maan pääkaupungästa Klagenfurfista (16,000 asuk.), joka on
rakettu hyvän viehättävälle asemalle. Sitä vastaan on tuo suurim-
maksi osaksi Karst-vuoren vallassa oleva Krain melkein kokonaan
Wendein tahi Slovenein haUussa. Saksalaisia paikkakuntia tavataan
täällä hyvin harvoin, mutta kuitenkin kuuluu tähän alueesen tuo
jotenkin avara saksankielinen maakunta Gottschee Kroatian rajalla.
Maan pääkaupungissa Laibacliissa (23,000 asuk.), samatenkuin muu-
tamissa muissakin paikoissa, käytetään molempia kieliä. Rannikko-
maalla tavataan enää vaan kaksi varsin vähäpätöistä saksalaista
siirtokuntaa: Görz'issä, Isonzon varreUa (16,000 asuk.), ja Triesfissä
(70,000 asuk.), tuossa ihanassa, osaksi hyvin säännöllisesti raketussa
satamakaupungissa Adrian meren rannalla, joka kaupunki samassa
on lUyrian suurin kaupunki; Suezin kanavan avattua on se suuresti
kostunut, niin että se tätä nykyä voitollisesti kilpaUee ätaHalalsen
Venedägin kanssa.

Triesfissä, jonka alue tykkönään on slovenilainen, astuvat Ita-
Halaiset Slavilaisten sijaan, ja Italialaisia tapaamme myöskin vielä
muualla meren rannikoUa. He asustelevat mielellään Istrian ranta-
maassa, mutta heitä tavataan myöskin milfei kaikkialla maan sydä-
messä ; notkelmissa Isonzo-joen oikeanpuolisella rannalla kohtaamme
vihdoin Friulanejakin. Italian kieH onkin Istriassa ja Triesfissä si-
västyneitten tavaUisena puhekielenä. Loput maaväestöstä ovat, niin-
kuin jo sanottiin, Slaveja, osaksi Sloveneja, ja Istriassa Kroato-Ser-
bialaisia. Jälkimäästen joukkoon kuuluvat myös nuo Italialaisten
takana saarennon läntiseUä rannikoUa asuvat Morlakit ja maan luo-
teisessa osassa elelevät köyhät, mutta tyytyväiset Tschitschit.

Koska Slovenit ovat väestön enemmistönä Illyriassa, ansaitsevat
he likempää tutustumista. Slovenein koko väkiluku tehnee 1,356,000,
joista Venetian alueeUa elää 26,000, Unkarissa 50,000, Rannikko-
maalla 350,000, Kärntenässä 100,000, Steiermarkässa 380,000 ja Kraa-
nassa 430,000. He ovat siUä tavoin yhdyssiteenä meidän maanosamme
kolmen pääihmisrodun väliUä, yhdistäen slavUaisen heimon germa-
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nilaiseen ja romanilaiseen. He ovat germanilaisuuden ja italialai-
suuden vaikutuksiUe alttiiksi annetut, mutta he eivät kuitenkaan
ole hajalle menneet eivätkä muukalaisiksi muuttuneet, vaan koetta-
vat luonnonvetoisesti yhä etemmäksi tunkea tuota slavilaista kan-
san kärkeä. Slovenilainen on tavallisesti kookas, voimakas mies, ja
naisetkin, joita yleisesti pidetään kaunnna, ovat pitkiä, hoikkavarta-
loisia olentoja ja terveet, iloisen-näköiset kasvoiltaan. Ruumiinsa
luonnoUista kauneutta osaa Slovenilainen vielä korottaa vaatetuksel-
laan. Itävallassa löytynee tuskin toista maata, joka on niin rikas
kansanpuvuista kuin Krain, ja vaivoinpa tavataan missäkään yhtä
pienellä alueeUa niin monenkaltaisia vaateparsia kuin Slovenilaisten
luona. Kuitenkin rupee tuo kaunis kansallispuku monen muun kan-
sallisen omituisuuden kanssa säärtymään syrjään kääkkä tasoättavan
sävistyksen täeltä. Tyyni ja vakava on Ylä-Kralnän asukas, erittäin-
kin jonkun matkan päässä maan pääkaupungista Laibachista asuva.
TääUä taistellaan mitä tuiminta taistelua kansallisesta toimeentulosta;
ainoastaan luoteesen päin Kärntenin rajaa kohden heikenee tämä
taistelu. Järjenmukaisen maanvUjelyksen ohessa hankkivat tämän
alueen asukkaat itsellensä riittävän elatuksen useilla teollisuustoi-
milla, erittäinkin raudan valmistamisella. Ylä-Krainilainen on ko-
pea, toimelias, nerokas mies; melkein kaikki arvokkaammat miehet
Slovenilaisten seassa ovat Ylä-Krainilaisia. Elämä tässä ihanassa
maassa, tämän hengellisesti jaruumnlHsesti terveen kansan keskessä,
on raitis ja virkistävä. Viiniä viljelevä Ala-Krainilainen elelee ai-
kansa iloisessa tyytyväisyydessä, välistäpä kevytmielisestikin, nauttii
huoletonna päivänantimia, eikä sure huomisesta. Ala-Krain on kau-
nnmpain kansan lauluin ja tärinäin kätkyt, mutta myöskin klassilli-
sen tutkinnon"ystävälle aukenee täällä aarrerikas alue roomalaista
arkeologiaa. Jos viininviljelys täällä on tuottanut hyvän sadon,
vallitsee kaikkialla iloinen elämä; mutta jos katovuosi on tuUut
kolkuttaa nälkä laihaUa kädellään näiden ennen niin iloisten asu-
kasten majain oveUe. (V. Klun).

Ettemme joutuisi pois etelä-slavilaisen kansakunnan piiristä,
aiomme tässä nyt puhua Cisleithanian muista maakunnista erillään
olevasta Dalmatian kuningaskunnasta, sntä kaidasta, alastomasta ja
hedelmättömästä rantamaasta Adrian meren rannikolla, jonka maan
viljelystä ja kauppaa Itävalta turhaan koettaa kohottaa, niin kauvan
kuin ei hän ota Turkilta noita DalmatiaUe ihan välttämättömiä ta-
kamaita, Bosniaa ja Herzegovinaa. Saksalaisia ei täällä ole enää
ensinkään, vaan korkeamman sivistyksen edustajina ovat vaan Italia-
laiset, jotka elelevät yksinomaisesti kaupungeissa ja joiden käsissä
on koko kauppalnke. Heitä on erinomattainkin Zarassa (10,000
asuk.), kuningaskunnan pääkauupngissa, ja rantakaupungeissa Sebe-
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nicossa (6,200 asuk.), Trau'ssa, Spalatossa (12,000 asuk.), jaRagusassa
(6,000 asuk.), samoin kuin myös Lesinan ja Curzolan satamapaikoissa
samannimisillä saarilla. Sisämaassa ei ole yhtään mainittavaa kau-
punkia, vaan siellä asuu hurja väestö, jonka hengellisestä viljelyk-
sestä ei ole juuri mitään huolta pidetty; harvoin tavataan sieUä
asukasta, joka osaa lukea ja kirjoittaa.

Joka tahtoo tulla tuntemaan Dalmatian, hän ei saa tyytyä ai-
noastaan rannikkomatkaan, jossa tosin tuo jylhän kaunis luonto ih-
meen ihanain maisemaansa ja mahtavaan, sointoisuuteen sulaavain
hahmopiirrettensä kanssa levenee katselijan silmäin eteen, mutta jossa
kuitenkin maan lukuisain kansaheimojen viehättävä elämä jää häneltä
näkemättä. Jo Dalmatian pohjoisissa osissa saa tämä kansan elämä
omituisen muodon, jolla ei enää ole paljon yhteyttä länsimaisten ta-
pojen kanssa. Asukkaat pukevat itsensä itämaan tavaUa; fezi eli
punanen, pöyhkeä turbani peittää miehen kaunnsti muodostuneen
pään, jonka selväjuovaisista, päivänpolttamista kasvoista nuo tummat
säihkyvät silmät erittäin tulevat näkyviin ; tulipunanen burnus Hehuu
hänen hartioUlansa ja leveässä vyössään tallettaa hän mlellaseitaan,
terävää handsjaria (väkipuukko) ja noita välttämättömän tarpeelHsia
pistoleja. Tällä tavoin puettuna ja varustettuna kuleksii tämä Dal-
matian kalkkivuorten levoton poika, ikäänkuin Itämaan paimentolai-
nen, yöt päivät, kevään suloudessa ja syksyn tuiskuissa läpi kotonsa
kolkkoin rotkoin, ja usein saa viikkoja kuluneeksi, ennenkuin hän
saa muuta vuodetta yöksi kuin kiven päänsä alle ja sinisen tähtitai-
vaan katoksensa. „Bosnialaisia karjankaupitsijoita, punaset turbanit
päässä ja aseälla varustettuina kantapäästä knreesen ; Morlakeja, jotka
värisevät vilusta ja peittävät tumman ruskean viittansa lieppeillä
kasvonsa ja rintansa; talonpoikia, jotkakuivilla vitsoilla ajelevat edel-
lään kalkkunakarjaa kaupunkia kohden, siUä.aikaa kuin yksi heidän
tovereistansa, handsjarilla ja pistolilla varustettuna jakukilla kaunis-
tettu turbani päässä, käy tämän kaakottavan karjan edellä jakiihot-
taa heidän matkahaluansa, ripottaen maisjyviä pitkin tietä; riepalei-
sia lampureita, joiden koirat ärjyvät äkäisesti; kyläsotilaita niinkut-
sutuäta siirtolaisia, välkkyvät kivärit olalla, ja silloin tällöin joku
santarmi, jokakuljettaa vangittua varasta tai rosvoa — kas tässä ovat
tavalHsimmat olennot, joita tiellä tavataan. Jos näiden lisäksi vielä
otetaan Kroatit, jotka korkean Velebitin vuorisolan kautta saapuvat
tänne vihannaiskuormineen japerunavankkureineen, ja nuoret herrat,
jotka kaupungin läheisyydessä yöhaukalla lintuja pyytelevät, niin tu-
lee tämä kuva täydelliseksi." (Heinr. NoS.) Kaikkein hurjimpia Dal-
matian heimokuntain joukosta ovat varmaankin Bocchesit, jotkaroh-
keudessa ja mielenmaltissa, erittäinkin merimiehinä, voittavat kaikki
muut, mutta jotka taidon ja rehellisyyden puolesta jäävät muista
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takapajulle. Julmuudessa vetävät he Turkkilaisille vertoja. Dalma-
tian sivistymisen ja kehkiämisen pahimpana esteenä on tuo pelättävä
turvattomuus, johon asukasten oikeuden tunnon puute, taipumus lais-
kuuteen, häijyys ja kostonhimo ynnä tuo vallalle päässyt rosvoelämä
ovat syynä. Pääsyynä kuitenkin tähän viheliäiseen tilaan on se ää-

retön köyhyys, johon tuon hedelmättömän, pahasti hävitetyn maan
huono viljelys on asukkaat saattanut.

Osa Pragia.

Ilahduttavam-
man kuvan tarjoo-
vat meille osaksi
ne Itävallan kruu-
nunmaat, joita asu-
kasten enemmistön
mukaan voimme ni-
mittää pohjois-sla-
vilaisiksi. Varsin
myhäilevän kuvan
saamme „~Wenzelin
kruunun maista",
joilla tarkoitamme
Byömin kuningas-
kuntaa, Mährenin
markkreivikuntaa
ja Schlesian hert-
tuakuntaa. Erino-
mattainki on Byö-
min maa loistava
helmi Itävallankei-
sarinkruunussa. Ei
ainoastaan sen he-
delmällinen maan
laatu jasen monet
mineraalit ja muut
rikkaudet, vaan

myöskin sen asukasten ahkeruus tekevät Byömin maan valtakunnan
rikkaimmaksä maaksi, jossa harjoitetaan suuremmoista teollisuutta.
Tämän maakunnan kukoistusta ovat Saksalaiset ja Tsjekit, ne mo-
lemmat kansakunnat, jotka Byömissä asuvat, yhtä paljon edistäneet,
vaikka valitettavasti tuo useampia vuosia takaperin syttynyt puo-
luekiihko tahtoo yksinomaisesti anastaa tämän kunnian jommalle-
kummalle yksistään. Byömissä ja Mährenissä ovat valtakunnan
teollisuuskaupungit. Byömin pääkaupungin Prag' in rinnalla, joka
on rakettu tuon uljaan Moldau-virran varrella (190,000 asuk.) ja
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joka on komeimpia sisämaan kaupunkeita Europassa, loistelee Reichen-
berg (22,000 asuk.) maan etevimpänä tehdaskaupunkina, sen perästä
tulee Rumburg, Gablonz, Schluckenau, Braunau j. n. e. Kaikellaisten
kangasten kudontaa harjoitetaan erinomattain saksalaisessa Pohjois-
Byömissä; Bömervaldissa valmistetaan lasia, ja tsjekiläisellä alueella
ovat naurissokeritehtaat ja oluttehtaat saaneet kelpo vauhdin. Piisen
(24,000 asuk.), Budweis (17,000 asuk.), Jitschin, Kladno, Pisek ovat
ainoastaan muutamia Byömin merkillisten kaupungein joukosta.
Maan saksalaisessa, samoin kuin tsjekUäisessäkän osassa harjoitetaan
myös laajaUe haaroutunutta vuorityötä. MaUman mainioita terveys-
lähteitä ovat Karlsbad, Marienbad ja Franzensbad. Tuossa siunatussa
Mährenin markkreivikunnassa on maan pääkaupunki Brtinn (75,000
asuk.) villateollisuuden etupäässä, jota myös uutterasti harjoitetaan
Nikolsburg'issa, Iglau'ssa, Prerau'ssa, Prossnitz'issa, Sternberg'issä,
KremsierHssä j. n. e. Läheinen, myöskin tehtaistaan kuuluisa jakah-
teen piirikuntaan jakauva Schlesia on molempain •etevimpäin kau-
punkeinsa Troppau'n (20,000 asuk.) ja Tescheiiin (11,000 asuk.) kanssa
erittäinkin liinakangaistaan tunnettu.

SUlä aikaa kuin Saksalaiset, joita on noin kaksi vndettä osaa
Byömin lähes 5V2 miljonaan nousevasta asukasluvusta, asuvat ikään-
kuin kehässä ympäri maata, mutta erittäinkin sen pohjoisessa osassa
Eger-virran piirikunnassa, on Tsjekein haUussa maan keskus ja ulot-
tuvat heidän asuntonsa myöskin yli Mährenin rajan, joka maakunta
on vielä enemmän slavilainen kuin Byömin maa. Kuitenkin on Byö-
miläisellä selvästi havaittava slavilainen luonne, vaikka Tsjekit, sla-
vilaisuuden etäisimpinä etuvartijoina luoteessa, tapainsa, elinkeinonsa,
laitostensa, pukunsa y. m. puolesta ovat paljon kärsineet saksalaisuu-
desta. Mutta ainoastaan pintapuolinen tarkastelija voi tulla sulien
päätökseen, ettei Tsjekiläinen ole enää slavilainen minkään muun
kuin kielensä vuoksi. Richard Andree osoittaa mikä perinjuurinen
eroitus on slavilaisen ja saksalaisen asunnon välillä, ja ken.Byömissä
on matkustanut, tietää mikä ääretön eroitus on tsjekUäisen ja saksa-
laisen kylän rakennustavassa. Tosi on kyllä, ettei siitä ole vielä
liian monta vuotta, kun Byömissä paljon oli saksalaisuutta, joUoin
Pragia voitiin pitää saksalaisena kaupunkina ja saksan kieltä ym-
märrettiin joka paikassa. Mutta tämä on ihmeteltävän lyhyen ajan
kuluessa muuttunut ihan toiseksi. Torilla ei enää saksaa ymmärretä,
ja jos siärryt maaUe, kuulet tuskin enää sielläkään saksaa puhutta-
van. „Ja nyt ei ole muuta tarvis kuin käydä yH Saksin tai Bayerin
rajan, niin tulemme heti tsjekUäisen kielikunnan piiriin, jokavoitol-
Hsesti on levinnyt yli koko Byöminmaan. Piisen on muuttunut umpi
tsjekiläiseksi kaupungiksi; Pragikin tuntuu ihan slavilaiseltakaupun-
gilta; saksalaisuus on saanut snrtyä syrjään muutamiin piUopaikkoi-
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hin ja on tullut kansalle muukalaiseksi nurkkavieraaksi. Tsjekiläi-
nen teateri tarjoo voitosta varmana saksalaiselle taistelua, ja joka
puotissa tehdään kauppaa kielellä, joka vasta vähän aikaa sitten niin
ihmeellisellä tavalla on herännyt eloon. Byömissä löytyy tätä nykyä
enää vaan muutamia paikkakuntia ikäänkuin hiekkasärkkiä meressä,
joissa Saksan käeli on voitolla. Prag'ikin on muuttunut Saksalaisuu-
den saareksi, jonka tuo tsjekiläinen tulva vähitellen on hävittävä
niinkuin meri Helgolandin punasen saaren." (Schmidt-Weissenfels).
Mutta syynä tähän asiain menoon on se, että Itävalta — niinkuin
Schmidt-Weissenfels sanoo — ei ole mikään niin umpisaksalainen
valtio, jommoinen se muutamia vuosia sitten oli olevinaan. Se oli
keinolHsesti semmoiseksi tehty, ja tuo nykyään tapahtuva hajoomi-
nen eri kansallisuuksiin on luonnon ilmiö, jota kauvan oli koetettu
pidättää. Tosiaankaan ei Byömissä nykyaikana ole mikään tsjeki-
läiseksi muuttunut, mikä ei semmoisena jo ennen ole ollut, ja tuo
tsjekUäisen Hikkeen nopea leveneminen on selvin todistus snhen,
kuinka väärää se luulo oli, ettei Tsjekiläisessä enää mitään muuta
slavilaisuuden jälkeä olisi ollut kuin kieli. Slavilaisuus on hänen
varsinainen tunnusmerkkinsä, ja saksalaisuus on vaan ulkonainen
kiilto, joka väkivaltaisesti on hänen yllensä sivelletty. Tuo kiUotus
on nyt pyyhkäisty pois, ja kansan alkuperäinen omituisuus tulee nä-
kyvnn. Saksalaisuus Itävallassa, joka ei itsekään ole mitään puh-
dasta saksalaisuutta, ei ole missäkään, ei Byömissä eikä Steiermar-
kissa, ei Krainissa eikä Italiassa, ei Tyrolissa eikä Unkarissa voinut
taUettaa sitäkään saksalaisena mikä alusta saksalaista oH, saatikka
sitte sitä, mikä keinoUisesti saksalaiseksi oH koetettu tehdä.

Mährenin Slavilaiset ovat myöskin Tsjekejä ja heidän sukulai-
siansa. Semmoisia ovat: Hanakit March-virran laksossa kahden puo-
lin mainitun virran Hana nimistä lisäjokea; Kroatit (2,342 henkeä);
Korakit, jotka asuvat etelässä päin Hanakeista aina Unkarin rajaan
asti ja ulottuvat vielä kauvaksi sen toiseUekin puolelle ; Valakit maan
vuorisessa kaakkois-osassa, Lechit eli Vesipuolalaiset, joiden hallussa
on suurimmaksi osaksi-itävaltaisen Schlesian itäinen osa ; ja viimeksi
Horakit ja Podhorakit koko Mährenin läntisessä osassa. Nämä Tsjeki-
Slavit, jotka alussa olivat Mährenin ainoat omistajat, tekevät ny-
kyään vielä lähes kolme neljättä osaa maan väestöstä; 1,997,897
asukkaasta on ainoastaan noin 530,000 Saksalaista ja 43,000 Juuta-
laista, joita jälkimäisiä, vaikka he kaikki ymmärtävät Saksan kieltä,
ei kuitenkaan voida lukea Saksalaisten joukkoon, siUä he ovat Se-
mitiläisiä. He elävät suurimmaksi osaksi suuremmissa kaupungeissa
ja lisääntyvät pikaisesti Mährenissä ja Byömissä, niinkuin kaikissa
slavUaisissa maissa. Mitä ylimalkaan tulee Tsjekiläiseen, on hänen
kansallisluonteessaan havaittava monta hyvää puolta; hän on varsin
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ahkera työtä tekemään; tsjekiläisiä työmiehiä etsitään kaikkialla
valtakunnassa yhtä halullisesti kuin Italialaisia. Kaikista Slavilai-
sista ovat Tsjekit kaikkein enimmän edistyneet jaVenäläisten kanssa
ovat he varustetut parhaimmilla luonnonlahjoilla. Tekemättä mi-
tään enempiä johtopäätöksiä, tahdomme vaan mainita, että t:ri Weis-
bachJin mittausten mukaan tsjekiläisellä kaikista ItävaUan kansoista
on suurin pääkallon kehä ja sen sisus on suurin ja hänen ruumiinsa
on raskain. Tsjekiläiset rykmentit ovat parhaimpia ja urhollisimpia
Itävallan armeijassa. Paljon on Tsjekiläisiä valtion viroissa, jaTsjeki-
läiset lisääntyvät pikemmin kuin mikään toinen kansakunta ja etsi-
vät elantoansa ulkopuolelta kotimaansa ahtaita rajoja. Tunnettu on
TsjekUäisten soitannolHnen taipumus.

Cisleithanian valtioiden viimeiset maakunnat, joita meidänj vielä
tulee tarkastella, ovat Galizian kuningaskunta Lodomerian kanssa,
suuriherttuakunta Krakau ja Zator^in ynnä Auschwitz/in herttuakun-
nat ja viimeiseksi Bukovinan herttuakunta. Paitsi Karpatien poh-
joista vierrettä on koko tämä alue tasankoa ja hedelmällistä pelto-
maata; pellonviljelys onkin sentähden asukasten pääelinkeinona,
mutta teollisuus sitävastaan on vähäpätöinen. Kuitenkin on run-
saan vuorityön ohessa tavattavana erittäinkin suolaa (Vieliczkassa
ja Bochniassa), useita muita kivennäis-aineita ja vuoriöljyä (lähellä
Boryslavia). Ylimalkaan on kuitenkin maan talous huonolla kan-
nalla. Ainoastaan nuo kaksi pääkaupunkia : Lemberg (Llwow) idässä,
90,000 asukkaan kanssa, ja Krakau (50,000 asuk.), Puolan kuningas-
ten entinen kruunauskaupunki, ansaitsevat rakennuksensa vuoksi
mainitsemista ja näyttävät ulkomuotonsa puolesta jotenkin Länsi-
Europan kaupungein kaltaisilta. Kaikki muut kaupungit, vaikka
ovatkin toisinaan kyllä tärkeitä kauppansa puolesta, ovat muuten
kaikki suurten kyläin näköisiä. Mainioimmat näistä ovat Przemysl
(15,000 asuk.), Brody (19,000 asuk.), joka on vapaa kauppakaupunki,
Brzezan (10,000 asuk.), Tarnopol (20,000 asuk.), Sambor (11,800 asuk.),
Drohobycz (11,000 asuk.), Stanislau (15,000 asuk.), Kolomea (18,000
asuk.), Tarnon (22,000 asuk.) ja Rzeszov (10,000 asuk.). Bukovinan
herttuakunnassa on ainoastaan pääkaupunki Czernovitz (35,000 asuk.)
vuonna 1875 perustetun yliopistonsa kanssa jostakin arvosta.

Maan enimmästä päästä slavilainen väestö jakauu kahteen hei-
moon, Puolalaisiin lännessä Weichsel-virran alueella, ja Rutheneihin
idässä, joista edelliset puhuvat Puolan kieltä ja ovat roomalais-ka-
tolisia uskonnoltaan, jälkimäiset Vähä-Venäjänkieltä ja ovat kreikka-
lais-katolisia. Varsinaisena maan vitsauksena ovat nuo lukuisat Juu-
talaiset, joiden hallussa useammissa kaupungeissa on kokonaiset kort-
teerit; ovatpa he toisinaan koko väestön enemmistönäkin, niinkuin
esim. Brodyssä, jossa on 60 % Juutalaisia. Enimmät Juutalaiset
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puhuvat tai kumminkin ymmärtävät Saksan kieltä ja seisovat kor-
keammalla sivistyksen asteella kuin heidän lähin ympäristönsä. Hei-
dän käsissään on yksinomaisesti kaikki kauppa ja Hike, ja nylkevät
nämä „Itämaan sivistyksen kannattajat" yhtä tyystin talonpoikaa
kuin herraskartanon omistajaa.

Puolalaisten lukumäärä Galiziassa nousee 2 1/2 mUjonaan. Ei
ilman syytä ole Puolalaisia, samoinkuin Ruotsalaisia, nimitetty poh-
jan Franskalaisiksi ; slavilaisten kansain joukossa on heillä tosiaan-
kin sama asema kuin Franskalaisilla romanilaisten kansain seassa.
Yhtä virkkuja ja älykkäitä kuin Franskalaiset, yhtä suurella isän-
maan rakkaudella täytetyt, pitävät he urhollisuutta ja vapautta kal-
liimpina omaisuuksina ja yhdistyy heissä näihin suuriin avuihin
sama kansallinen herkkätuntoisuus, josta Franskalaiset ovat tunne-
tut ja joka molemmille kansoille on tullut niin turmiolliseksi. Muu-
ten on puolalainen väestö Galiziassa hyvin alhaisella sivistyksen
asteella; lakealla maalla on se paikottain ihan tietämättömyyden ja
Hkaisuuden vallassa, ja riippuu kaikissa suhteissa Juutalaisesta, joka
jokaisessa kylässä kapakan isäntänä ja ainoana kaupustelijana koet-
taa saattaa kansaa taloudelliseen perikatoon ja porttolaan pitäjänä
turmelee sen tapoja ja vihdoin paloviinan myymisellä lamaa kansan
hengeUiset voimat. (Oikean irvikuvan Galizian oloista esittelee
meiUe t:ri Karl Emil FranzosHn teos: Aus Halb-Asien. CulturbUder
aus GaHzien, der Bukowina, Sudrussland und Rumänien). Galizian
Ruthenit kuuluvat avaraUe ulottuvaan vähä-venäläiseen heimokun-
taan. Heidän lukunsa nousee myöskin 2 x/2 mUjonaan ja ovat he
Itä-Galiziassa väestön enemmistönä ja ulottuvat lännessä etääUe yH
heidän alkuperäisen rajansa San-virran ja ahdistavat täällä samoin
pois tieltänsä puolalaisen kansan kuin Bukowinassa rumänilaisen ja
Unkarissa magyarUaisen väestön. Nimi „Ruthenit" on varsin sopi-
maton ; heidät tulee pikemmin ehdottomasti lukea snhen kieHkun-
taan, johon Iso-Venäläisetkin murteensa puolesta kuuluvat. Nämä
Vähä-Venäläiset kutsuvatkin itseänsä kaikkialla „Rusyksi" ja maa-
tansa nimittävät he: „Zemlja rus". Kun nykyisimpinä aikoina heitä
ruvettiin nimittämään „Russineiksi", oH se vaan kielitieteellistä hul-
luutta. Karpativuoristossa, jossa Stojki- ja Huzuli-h.eim.ot asuvat,
ovat Ruthenit pysyneet puhtaimpina ja osoittavat puvussaan ja ta-
voissaan kaikkein enimmän vanhaa slavUaisuutta, kun sitävastaan
Podolilaisissa jo on havaittavana muutos Iso-Venäläiseksi, Ruthenit
ovat voimakasta, karaistua kansaa,.kaunisvartaloisia ja terveitä; ja
heissä on vireillä vapauden halu ja he pitävät paljon itsestänsä.
Luonteensa pääomituisuuden puolesta on Ruthemlainen yhteiskunnal-
lis-kansavaltainen ihminen; aateHstoa ei löydy sentähden heidän
seassansa oUenkaan. — Bukowina on kansatieteeUiseltä kunnalta
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sentähden merkilHnen maa, etteä löydy suinkaan monta toista maata,
jossa suhteellisesti niin vähäUä alalla asuu niin sekanainen väestö.
Täällä tavataan 8 kansallisuutta (Ruthenej a, Rumäneja, Saksalaisia,
Puolalaisia, Magyareja, Juutalaisia, Armenialaisia, Tsjekejä) ja 8
uskontoa (itämaalaisia ja katolisia kreikkalaisia, kotolilaisia, juuta-
laisia, luterilaisia, calvinilaisia, katoHn- ja kreikan-uskoisia armenia-
laisia). Väestön enemmistönä ovat Rumänilaiset ja Ruthenit.

Me käymme nyt katselemaan Unkarin valtiota, s. o. valtakun-
nan itäistä puolikasta, jonka pinta-ala on 323,855 neliökilometeriä
suuri, siis avaruutensa puolesta suurempi puolikas, koska Cisleithania
on ainoastaan 300,193 neliökUometeriä suuri. Unkari, jonka täydel-
linen virallinen nimi on „Unkarin kruunun maat" on koottu varsi-
naisesta Unkarin kuningaskunnasta (Magyar Orszdg) 11,530,000 asuk-
kaan kanssa, SiebenburgerCin suuriherttuakunnasta (Erdély Orszdg)
2,115,000 asukkaan kanssa, Fiumen merikaupungista alustaneen 17,900
asukkaan kanssa ja Kroatian (Horvdt Orszåg) ja Slavonian (Tot Ors-
zdg) kuningaskunnista 1,846,150 asukkaan kanssa. Entinen „Sotilas
raja" on vuodesta 1873 asti ollut yhdistettynä läheisiin sivilipiirikun-
tiin, joita Unkarin valtion alueella sanotaan „komitateiksi." Halli-
tuksen puolesta on nykyään myös Unkari ja Siebenburgenkin „jakau-
maton maa." Niistä 15V2 mäljonasta hengestä, jotka asuvat Unkarin
maassa (Keletin mukaan tekee sen todellinen väkiluku yhteensä ai-
noastaan 15,171,357 henkeä) on 5,7 miljonaa Magyareja, s. o. erästä urali-
altailaista kansaa, joka lähimmästi on. sukua Suomalaisten kanssa ja
vähän etäämpää Turkkilaisten kanssa. Väkiluvussa lähinnä Magyareja
seuraa Moldau-Valakilainen elä rumänilainen kansa, jota on 2,673,000
henkeä; sätte tulee Kroato-Serbialainen heimokunta 2,430,000 hengen
kanssa. Tsjeki-Slaveja asuu täällä 1,800,000, Saksalaisia 1,780,000, ja
Juutalaisia 554,000, Rutheneja 456,000, Sloveneja 60,000, ja viimein
Mustalaisia, Bulgareja j. n. e. (T:ri V. KlunJ)

SadannesluvuiUa osoitettuna jakauu tämä kansain sekoitus seu-
raavaUa tavalla: 35,7 % on Magyareja, 17,6 Rumäneja, 15,8 Kroato-Ser-
bialaisia, 11,e Tsjeki-Slaveja, 11,s Saksalaisia, 3,6 Juutalaisia, 3,0 Ruthe-
neja, 0,3 Sloveneja, 1 % Mustalaisia, 0,2 Bulgareja, o,i muita heimoja.
Vallitseva Magyarein heimokunta tekee siis vaan vähän päälle kol-
mannen osan koko väestöstä ja on tässä kohden lukunsa puolesta
samassa suhteessa kuin Saksalaiset Cisleithaniassa, jotka ovat ainoas-
taan 36,2 % koko väestöstä. 51/2 mUjonalle Magyarilaiselle on Un-
karissa vastapainona lähes 4% miljonaa Slaveja, 7x/2 miljonalle Sak-
salaiseUe Cisleithaniassa enemmän kuin 14 miljonaa Slavilaisia. Un-
karin oppineet tietysti koettavat saada Magyarein lukua niin suu-
reksi kuin mahdolhsta. Paul Hunfalvy otaksuu sentähden Karl Ke-
letin väenlaskun oikeaksi, jonka mukaan Magyarein luku nousee
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6,156,421 henkeen. Me emme tahdo tätä lukua sääskiä, mutta varma
on kuitenkin, että Itävalta-Unkarin koko valtakunnassa on kolme
kertaa niin paljon Slaveja kuin Magyareja. Hunfalvy huomauttaa
tosin siihen, että noita 6 miljonaa Magyaria vastassa on toisella puo-
lella enemmän kuin kuusi eri kansallisuutta, joiden lukuun hän tie-
tysti laskee Saksalaisten jaRumänein rinnalla Slovakit, Kroatit, Ser-
bit ja Ruthenit, kaikki eri kansallisuuksia. Jos hänellä tähän anka-
ralta kansatieteelliseltä kunnalta katsoen onkän oikeus, näin ei pidä
kuitenkaan unhottaa, että nämä neljä viimeksimainättua kansallisuutta
kaikki ovat slavilaisia ja osaksi vielä hyvin läheisessä heimolaisuu-
dessa toinen toisensa kanssa, niinkuin esim. Kroatit ja Serbit, jotka
kansatieteellisestäkin ovat vaan yksi kansa. Magyareja vastaan vetä-
vät nämä neljä kansallisuutta yhtä köyttä ja supistavat siis nuo yl-
häällä mainitut kuusi kansallisuutta oikeastaan vaan kolmeen lahko-
kuntaan. Jos Unkarin kruunun maiden todellinen väkiluku tekee
yhteensä 15,171,357 henkeä, niin tekevät nuo 6,156,421 Magyaria
sittenkin vaan 40 %. Tämän Hsäksi tulee vielä, että Magyarit, Sla-
veihin ja erittäinkin Juutalaisiin verrattuina hyvin hitaasti lisäänty-
vät. Magyarit tunnustavat puoliksi katolista, puoliksi protestantista
uskontoa, erittäinkin Calvinin oppia; ainoastaan hyvin vähäinen osa
on luterUaisia tai unitareja.

Sama kohtalo kuin Magyareilla on Saksalaisilla Unkarissa ja
Siebenbiirgenissä; he eivät saavuta edes väestön keskimääräistä kart-
tumuslukua. Koko avarassa Unkarin maassa löytyy ttfskin yhtään
kaupunkia, joka ei kokonaan tahi kumminkin osaksi ole kerran ollut
Saksalaisten haUussa. Varsinaisen Unkarin sisämaassa eivät Saksa-
laiset asu visseissä määrätyissä paikoissa siellä täällä, vaan ovat hy-
vin avaralle levinneet. Slavoniassa, Kroatiassa ja entisessä Sotilas-
rajassa on Saksalaisia paljoa enemmän kuin Magyareja; heidän lu-
kunsa tekee melkein kaikissa komitateissa ja piirikunnissa enemmän
kuin yhden ja 31:ssä piirikunnassa enemmän kuin 10 % väestöstä.
Heitä tavataan myöskin tiheimmin kaupungeissa ja useat tärkeimmät
kauppakaupungit (esim. Temesvår) ovat enimmästä päästä saksalaisia.
Teollisuus ja kauppa, tieteellisyys, kirjapainot ja teaterit ovat enim-
mäksi osaksi Saksalaisten käsissä. Ei olisi mikään vääryys, jos sak-
san kansallisuuteen vielä luettaisiin kaksi kolmatta osaa maan pää-
kaupungin Pestin asukkaista ja Ofenin sekä Pressburgin koko väestö.
Mutta he itse eivät tämmöistä menettelyä suvaitse, sillä niin tärkeä
kuin tuo saksalainenkansaUisuus onkin kulturihistoriaUiselta kannalta
katsoen, yhtä arvoton, vieläpä arvottomampi kuän slavälaisuus, on
se valtiollisessa suhteessa. Kaikkialla Unkarissa on nimittäin saksa-
laisuus minhyvin siveellisyyden kuin väkiluvun puolesta vähenemi-
sessä. Kerran oHvat melkein kaikki Ylä-Unkarin kaupungit saksa-
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laisen elämän, saksalaisen teollisuuden ja saksalaisen sivistyksen pe-
siä; nyt ovat monet niistä muuttuneet viheliäisiksikyliksi, ja asukkaat
ovat hävinneet tai tulleet köyhiksi ja muuttuneet Magyareiksi, vie-
läpä Slovakeiksikin. Että löytyy Rutheneiksikin muuttuneita Saksa-
laisia, ansaitsee mainitsemista. Ne paikkakunnat, jotka vielä pysyvät
kaupunkeina, ovat melkein kokonaan suljetut pois mailmanliikkeestä,
ilman teollisuutta, ilman rikkautta, ja näissäkin piilopaikoissa on sak-
salaisuus vaan hyvin harvoissa kohdin pysynyt eheänä. Nämä olot
tulevat vielä sitä ikävämmiksi, kun Saksalainen uhraa kansaUisuu-
tensa ei ainoastaan Magyarin, vaan tuon siveellisesti ja hengelHsesti
vielä paljon häntä alempana seisovan Slovakin hyväksi. Tähän ovat
olleet syynä osaksi ulkonaiset seikat, osaksi myös tuo Saksalaisille
omituinen taipuvaisuus muukalaisuuteen. Tämä slavilaistuminen ete-
nee vastustamatta; slovakilaisen palvelustytön hyväksi puhuu herra
ja rouva Slovakin kieltä, ja lapset oppivat tällä tavoin kaikkein en-
siksi puhumaan Slovakin kieltä ; eikä ole nykyään mitään harvinaista,
että muuten ihan saksalaisissa Zipsi-perheissä Slovakin kieli on ta-
vallisena puhekielenä. Valitettavasti kadottavat nämä Saksalaiset
kielensä kanssa myöskin kansallisuutensa yhteiskunnalliset hyvät
avut. Slovakeiksi ja erinomattainkin Ruthenilaisiksi muuttuneet
Saksalaiset antauvat viinan himon, laiskuuden ja ruokottomuuden
valtaan. Ihan päinvastainen on Etelä-Unkarin Saksalaisten laita;
täällä ovat epäsaksalaiset kansallisuudet Saksalaisten rinnalla yhä
taaksepäinmenossa. Näiden Etelä-Unkarin Saksalaisten joukkoon ei
kuitenkaan saa lukea Siebenburgenin 224,289 Saksalaista, noita niin-
kutsutuäta Sakseja; nämä jälklmääset eävät ole missäkään kohoamä-
sessa, vaan päänvastoin vähenevät he luvultaan, johon on syynä ei
ainoastaan se säännöllinen tapa, mUlä heitä Magyareiksi muutetaan,
vaan myöskin heidän omat laitoksensa. Nämä ihmiset, jotka naut-
tivat vanhoja, keskiajan hengen synnyttämiä etuoikeuksia, tukehtu-
vat niin sanoaksemme omaan rikkauteensa ja joutuvat vastustamat-
tomaan mätänemisen tUaan. Suuret peltomaat olivat heidän onnet-
tomuutensa. Heidän voimansa ja heidän etuoikeusten turvissa vel-
toontunut henkensä eivät kyenneet pitämään peltoa ja tehtaita kun-
nossa. He eivät viitsineet tehdä työtä oman lisääntyvän perheensä
avulla, vaan asettivat itsensä ylimysten ylhäiselle asemalle ja kut-
suivat tilattoman Rumänilaisen luoksensa, että hän palvelisi heitä
pehtorina ja paimenena palkan edestä, saaden samassa käyttää yh-
teistä laidunta. He itse rupesivat elämään herroina, ottivat vouralle
kuntain myllyt, ravintolat ja laitumet, mutta jättivät tuon vähäisen
ja uutteran työnteon salaiset toimet peUolla ja metsässä Rumänilais-
ten haltuun. Mutta Saksilta, joka eleli etuoikeuksiensa ylhäisellä
asemaUa, kuolivat tavallisen elämän juuret, jotka vaan maassa menes-
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tyvät. (Joh. HintzJ) Elämän taistelussa ovat Siebenburgenin Saksit
tuomitut perikatoon. Niin ovat siis täkäläiset olot saksalaisuuden
menestymiselle jotenkin edulliset ainoastaan Etelä-Unkarissa.

Toisin on Slavilaisten laita. Slavälalnen veri antaa Unkarille
kaikkein kirjavamman muodon. Unkarin Etelä-Slavit (Serblit), joista
Kroatit enimmästi ovat kreikkalais-katolisia ja Serbit kreikkalais-itä-
maalaisia, ovat kokonaan erillään Pohjois-Slaveista Karpatien länti-
sillä vierteiUä ja idässä. Lännessä piilu melkein joka vuoristossa
erityinen rotu; niin elelevät Goralit Tatrassa, jotka ovat Tsjekiläisten
heimolaisia Mährenin rajalla. Idässä sitävastaan ilmaantuu rotu yk-
sinkertaisempana Rutheneissa. Mutta Galizian Rutheneista nämä taas
useassa suhteessa eroavat. Näitä Unkarin Rutheneja voidaan pitää
n. k. Iso-Venäläisten lähimpinä heimolaisina. Kieli, elintavat, ruu-
miinrakennus ja mielenlaatu eroittaa heidät — niinkuin jo tuhat
vuotta takaperin on huomattu — läheisistä Puolalaisista. Ruthenein
jako lAschakeihin ja Lemakeihin on kaikkea merkitystä vailla. Tär-
keämpi on Unkarin Ruthenein jako Verhovinae'ihin ja Dolischnianei-
hin. Täälläkin toteutuu se seikka, että edelliset, jotka ovat vuori-
maan asukkaita, ovat tallettaneet alkuperäisen kansallisluonteensa
puhtaana, kun sitävastaan jälkimäiset kieleensäkin ovat lainanneet
useita vieraita sanoja ja sananparsia. Unkarin Ruthenit ovat kirkol-
lisesti jakauneet kolmeen lahkoon: kreikkalais-katolisiin, kreikkalais-
yhdys-uskoisiin ja eriuskolaisnn. Karpatien läntisellä ja itäisellä puo-
lella, noissa saksalaisissa ja slavilaisissa piirikunnissa, tavataan taas
useita paikkakuntia ja kaupunkeita, joissa rodut ovat niin sekaisin,
ettei pääjuonta enää voi eroittaa, jollei sitä juuri havaittaisi juuta-
laisuudessa, joka kansallisuus semmoisissa sekanaisissa paikkakun-
nissa on lukuisimmin edustettu. Tavallisena puhekielenä on siellä
aina turmeltunut Saksan kieH.

Slovakilaiset piirikunnat Pohjois-Unkarissa, jotka suurimmaksi
osaksi tunnustavat katolista ja ainoastaan vähäksi osaksi protestan-
tista uskontoa, kuvataan aina kaikkein köyhimmiksi koko maassa.
Samalla leveysmitalla asuvat ruthenUaiset piirikunnat ovat sitävas-
taan ylen runsaasti siunatut viinUlä ja kaikenlaisilla hedelmillä.
NäUtä Karpatien loivasti alenevilta etelävierteiltä käyvät talonpojat
syksyllä joukottaan, suuret korit selässä, täynnä viinamarjarypäleitä?
GaHzian puoleUe, jossa he myyvät näitä maan tuotteita, jotka Ga-
liziassa menestyvät huonosti. Lännessä, lähellä Mährenin rajaa, asuu
vuoriseuduill^ Slaveja, jotka kielensä puolesta ovat lähintä sukua
Maurilaisten ja Tsjekein kanssa. Nuokuin näimme, kestää Pohjois-
Unkarin slavilaisuuttamista yhä vielä ja etenee se etenemistänsä ei
ainoastaan Saksalaisten, vaan myöskin Magyarein vahingolla.
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Slavilaisten ohessa ovat Rumänit kansatieteellisesti Magyarein
vaarallisimmat viholliset. Tämä kansakunta on kahdessakymmenessä
piirikunnassa ehdottomasti väestön enemmistönä; erittäinkin Sieben-
btirgenissä voittaa' se maan kaikki muutkansakunnat 7 %:lla. Paitsi
Unkarin kruunun maissa, asuu Rumänilaisia Bukowinassa, Moldaussa
ja Valakiassa eli nykyisessä Rumänian ruhtinaskunnassa, vieläpä
toiseUa puolella Tonavaakin Serbiassa, Bulgariassa ja Rumeliassa,
s. o. vanhassa Thrakiassa ja Makedoniassa. Se onniin lisääntyvää
kansaa, että se Magyarein vähetessä Siebenbiirgenistä ja läheisistä
pnrikunnista Unkarissa astui niiden sijaan. Magyarein enentyminen
Siebenbiirgenissä vuodesta 1770—1850:een tekee' 112,15 %, mutta Ru-
mänilaisten 123,12 %, kun Saksalaiset sitävastaan ovat lisääntyneet
ainoastaan 45 %:Ua. Rumänilaiset tunnustavat osaksi kreikkalais-
katolista, osaksi kreikkalais-itämaalaista uskontoa. Heidän kaunisten
vaimoinsa lumous-voima vaikuttaa sen, että useat Slavit menettävät
puhtaan kansallisuutensa, kun sitävastaan Rumänit nähtävästi häviä-
vät ainoastaan Etelä-Unkarissa, siellä missä Saksalaiset ovat heidän
naapureitansa.

Tästä erilaisten kansain omituisesta luonteitten ja mieli-alain
sekoituksesta Unkarissa astuu varsinainen Unkarilainen, tuo täysi-
verinen Magyari, esiin erityisillä omaisuuksilla varustettuna. Hänessä
näyttää hänen kotimaansa kaikkein kansallisuuksien pahat ja hyvät
puolet yhtyneen sopusointoisuuteen. Unkarissa ei tavata toista rehel-
lisempää talonpoikaa kuin UnkarUainen on. Kaikki kauppiaat, asia-
miehet, käsityöläiset ja kaikellaiset kaupustelijat kääntyvät mielui-
simmin Magyariin; saksalainen talonpoika viekastaa ja pettää heidät
senkin seitsemän kertaa, Slovakilainen tekee kymmenen lupausta eikä
pidä yhtäkään, Rumänilainen viekottelee mairittelemiseUa ja Serbia-
lainen petoUisella ulkomuodolla. Magyari ei valehtele eikä petä.
Mutta Magyari on myös kaikkein ensimäiseksä saapuväUa, jos tarvit-
set uskollista apulaista jossakin rosvoustyössä. Unkarissa ei löydy
toista alttiimpaa bétyarisuuden ystävää, kuin tuo rehelHnen Magyari-
lainen talonpoika.

Ken milloinkin on kuuUut puhuttavan elämästä Unkarissa, on
varmaankin muistava kuulleensa sanan „bétyar." Sitä käytetään joko
sanan oikeassa merkityksessä, jolloin se tarkoittaa tuota kuleksivaa,
rosvollemlsella elelevää pusztan poikaa, tahi kuvaannollisessa merki-
tyksessä, jolloin sillä tarkoitetaan niitä, jotka käytöksessään ovat
luopuneet tavallisista hyvistä tavoista. Myöskin „poika-raukkaa"
(szegény legény) merkitsevänä on sana bétyar tunnettu. Vaikka
bétyarisuus on vähenemisessä jabétyari-elämän viehätys on loppunut^
ei sitä kumminkaan voida tykkönään hävittää, koska sillä on tuetta
varakkaissa magyarilaisissa talonpoikais-perheissä. Päivällä talon-
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poika työskentelee pellolla; illalla hyppää hän hevosensa selkään eli
istuu tovereinsa kanssa häkkivaunuihin, varustaa itsensä aseilla ja
lähtee rosvoretkelle. Hirsipuun juurellapolttelee hän levollisesti tsji-
bukäansa, koska hän itämaalaisen tavalla luulee kaikki olevan salli-
muksen vallassa. Saksalainen rosvo on tämmöisessä tilassa tuskaan-
tuneena tai hengellisesti liikutettu; valakialainen joutuu hurjaan epä-
toivoon, ja serbialainen hyräilee jonkun kansallislauluistaan. Melkein
aina on Unkarissa useammissa komitateissa sota-oikeus voimassa, joka
tuomitsee ja rankasee paikalla; mutta yhtä kaikki on laita tämmöi-
nen melkein kaikissa umpimagyarisissa piirikunnissa. Kansan suu-
reen raakuuteen ja hurjuuteen on syynä kouluin vähyys, joka taas
riippuu maan paikkakunnallisista oloista. Unkarin paikkakuntain
asema on nimittäin semmoinen, ettei siellä voida säännöllistä koulu-
opetusta saada toimeen, vaikka vanhemmat tahtoisivatkin antaa las-
tensa jotakin oppia. Unkarin alanko on kaikkea luonnon kauneutta
vailla; tuon äärettömän avaran lakeuden ykstoikkoisuus, jossa vaan
sieUä täällä nähdään joitakuita puita tai jonkun etäisen kaupungin
tai kylän torni, joka tuossa tuli-kuumassa ilmassa näyttää välkkyvän
värähtelevän, väsyttää pian yksinäisen matkustajan uuteliaan silmän,
ja ympäristön autio, äänetön hiljaisuus tekee hänen mielensä alaku-
loiseksi. Asunnot, „tanyas", ovat tietysti tällä ykstoikkoisella alueella
kaukana toinen

4 toisistansa, niin että useinkin saat käydä enemmän
kuin tuntikauden aikaa, ennenkuin ehdit toisesta asunnosta toiseen.
Ja jos asunnot olisivatkin yhdistetyt „pusztaksi", niin on välimatka
sittenkin liian pitkä, ettei voida lähettää lapsia kouluun talvella, jol-
loin koulut tavallisesti maalla pidetään avoinna. Kauppaloissa ja
kaupungeissa sitävastaan on suunnattoman suuri väkiluku, 17:sta
70:een tuhanteen henkeen asti; yksi tai kaksi huonoa koulua ei voi
siis tyydyttää likimainkaan kaikkein koulu-ikäisten lasten opintar-
vetta, ja ilman sitä tekee polviin asti ulottuva likaisuus kaduilla
useinkin koulunkäynnin mahdottomaksi. Muuten ovat opettajat itse
niin huolimattomia, että nuoriso heidän johdantonsa alla tuskin voi
mitään kunnollista oppia. Ministeristön „kertomus kansakoulutoimen
tilasta Unkarissa vuonna 1870" osoittaa, että Zemplinin komitatissa
on 17 opettajaa, jotka eivät itse osaa kirjoittaa. Sivistyksen näin
huonolla kannalla ollessa, joka tila ulottuu yhteiskunnan korkeam-
piin porvarillisiin luokkiinkin, ei pidä ihmetellä, että teollisuuskin
on näihin aikoihin saakka ollut lamassa. Unkarilainen ei ole vielä
osoittanut juuri paljon halua siihen, sillä hän ei ole vielä ollut pakoi-
tettu etsimään muita elatuskeinoja kuin pellönviljelystä ja karjan-
hoitoa. Ja peltoansakin, joka on hänen elämänsä päätukena, vilje-
lee hän huolimattomasti. Tämä tulee selvästi näkyviin siitäkin, että
magyarilainen talonpoika ei väitsä puida elojansa, vaan sotkettaa
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niitä hevosilla, joten paljon jyviä jää olkiin tahi tulee tallatuksi
maahan. Juutalaisten vapauttamisesta asti on kuitenkin teollisuus
ruvennut nousemaan ja senkautta aukenee maalle tyhjentymättömiä
rikkauden lähteitä. Tosin ovat Juutalaiset tässä toimessa kaikki
kaikissa; heidän lukunsa, heidän luja yhteytensä, heidän vireytensä
ja, enemmän kuin kaikki tämä, heidän rahansa tekevät heidät tässä
rahasta köyhässä maassa inahtaviksi, ja tämä on jo havaittava heidän
vakaasta itsennäisestä käytöksestäänkin muita kohtaan. Myöskin li-
sääntyvät he niin tavattoman pikaisesti, että Karpatien komitatit
milfei ovat täynnä Juutalaisia. Vuodesta 1785 vuoteen 1870 ovat
he kasvaneet luvultaan enemmän kuin seitsemän kertaisiksi. Ny-
kyään voidaan heidän lukunsa Unkarissa laskea nousevaksi 600,000
henkeen; tämä on kymmenes osa kaikista Juutalaisista koko Euro-
passa. Budapest'Ulä on kunnia olla Juutalaisista rikkain kaupunki
Europassa, siitä asti . ruveten kun Ofen ja vanha Ofen siihen yhdis-
tettiin. Koronkiskomisilla saattavat he tosin magyarilaisen aatelis-
miehen ja viinaan menevän magyarilaisen talonpojan häviöön, mutta
sen sijasta he ovat melkein ainoat liikkeen kannattajat, ja maan rai-
vaamattomissa, köyhissä, rappiolle jätetyissä paikkakunnissa saavat
he kauppaa ja liikettä toimeen; he ovat tiedon ja valistuksen kan-
nattajat ja yhteiskunnalhsen elämän keskus. Jos Budapest ja muu-
tamat toiset suuremmat kaupungit poisluetaan, ei tuosta viimeksi
mainitusta kohdasta eli yhteiskunnallisesta elämästä voi olla mitään
puhetta. Magyari tyytyy snhen, että hän käy ravintolassa ja syöt-
telee siellä muille jostakin nurkkalehdestä ammennettua valtioviisaut-
tansa, jota hän ei edes itse ole voinut sulattaa. Mutta tällä alalla
saa hän ihmeitä toimeen, sillä hän ei jätä pienintäkään tilaisuutta
käyttämättä pitääksensä puheita, joillakaikilla on valtiolHnen sisältö.
Julkisissa pidoissa, valtion palvelijoita virkaan vihittäissä, kaikissa
tiloissa pidetään viis kuus pitkää puhetta, joissa puhujat muistelevat
kaikkia, pakisevat paljon ulkopolitikista, valtion pelastuksesta, sivis-
tyksen kohottamisesta, mutta unhottavat sen, ettei heidän kouluis-
sansa vielä ole opettajia eikä kaupungein katuja ole kivillä laskettu.
Mutta jos samassa Mustalainen viulullansa alkaa soittaa noita haikea-
tunteisia, kiihottavia kansanlauluja, silloin viskataan kaikki yhfäkkiä
nurin — politiki, valtion vaara, sivistys ja teollisuus jäävät siksensä
— ja tuo taitava valtioviisas unhottaa julkisen virka-arvonsa ja pyö-
rii ympäri kansallis-tanssissa kuin tuulispää noilla tomuisilla kaduilla.
Viulun viimeisten sävelten tauotessa sieppaa hän innostuneena kuk-
karon taskustansa javiskaa kaikki rahansa mustalaiselle, arvelematta
että hänen niillä piti elättää kuukauden aikaa sekä itsensä että vai-
monsa ja lapsensa. Ja tuo Mustalainen — joka ei suinkaan ole pa-
hin kansalainen Magyarinmaassa, vaäkka hän muuten onkin sivistyk-
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sen irvikuva ja vielä pikemmin tuhlaa kuin ansaitsee tuon helposti
saadun rahan — nähdään muutaman ajan perästä semmoisen tuhla-
rin kauniin talon omista-
jana, sillä hän ei kerkeää
ennenkuin nälkä ja kur-
juus kolkuttaa, ovelle ja
muistuttaa, että hän on
kerjäläinen. Niin heittäy-
tyy kevytmielinen Magya-
ri elämän korkeimpaan ky-
symysten vakaisimmasta
haastelusta yhfäkkiä nur-
jimpaan himojen riehuun
ja niin hän myös useinkin
lankee mukavalta, surutto-
malta asemaltaan suurim-
paan kurjuuteen.

Merkillisiä kaupunkeita
ei Unkarissa ole muita kuin
Budapest Tonavan rannal-
la, joka on syntynyt kah-
den eri kaupungin, Pesfin
ja Ofen'in (unk. Buda), yh-
distyksestä. Tämä Unka-
rin pääkaupunki 280,000
asukkaansa kanssa on to-
dellakin loistava kaupunki,
jossa kaikkia sivistyksen
tuottamia mukavuuksia on
yltäkyllin tarjona. Joka
kuleksii sen komeilla ka-
duilla, sen kauniilla sillalla
tai sen ihanilla rannaksilla.
ei voi aavistaa, että hän
oikeastaan on varsinaises-
sa oasissa keskellä erämaa-
ta, sillä Budapestin rin-
nalla ei ansaitse yksikään
maan muista kaupungeista
mainitsemista. Se on to-
siaankin se mitä roomalai-

Näkö-ala
Biida-Pest'istä.

set ymmärsivät sanalla urbs, ihan yksin vaan „kaupunki." Me nimi-
tämme tässä siis vaan ohimennen Kroatian ja Slavonian pääkaupun-
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gin: AgramJin (20,000 asuk.) ja Fiume'n vapaasataman (14,000 asuk.),
joka on etevin kauppapaikka ja teollisuuden pääpesä Kroatian ran-
nikolla. Siebenburgenissä on Klausenburg (27,000 asuk.), Maros-Va-
sarhely (13,000 asuk.), Hermannstadt (19,000 asuk.) ja Kronstadt (28,000
asuk.), joka viimeksimainittu on maakunnan tärkein kauppapaikka.



XIII. Venäjän Keisarikunta.

Koko Europan itäinen puoli on osa Venäjän valtakuntaa, joka
ei ole ainoastaan suurin valtio Europassa, vaan ylimalkaan koko
maassa, sillä paitsi europalaista osaansa on sen hallussa vielä koko
pohjainen Aasia, suuri osa Keski-Aasiata ja Kaukasus-alue, jonka
luontonsa puolesta enemmin luemme Aasiaan kuin Europaan. Kun
Wirballenissa, raja-stationissa Preussin jaVenäjän välillä, matkalau-
kut on tarkasteltu, jättää matkustaja saHn „sillä lohdullisella tun-
teella, että hän nyt on valtakunnassa, jossa hän voi käydä 95 geo-
grafillista pituus-astetta eli enemmän kuin 5,800 tunnin matkaa
kohtaamatta toistamiseen tullivastuksia, ja ettei hänen ole tarvis
aukaista matkalaukkuansa, ennenkuin kiinalainen douani, viistoiset
silmät päässä ja kiUuva palmikko takaraivalla, valtakuntansa rajalla
vaatii sitä." (Leubling). TodeUakin on koko Venäjän valtakunnan
pinta-ala yhtä suuri kuin meitä kohden kääntynyt kuun puolikas.

Venäjän kielellä ilmaantuneesta teoksesta „Koko Venäjän valta-
kunnan pinta-alan suuruuden arvostelu keisari Aleksander H:n hal-
lituksen aikana", jonka painosta on ulosantanut F. A. Strelbizki, ken-
raalitaapin eversti, lainaamme seuraavat viehättävät luvut. Europa-
laisen Venäjän pinta-ala kaikkein järvein, saarten ja Asovan meren
ynnä Permin, Orenburgin ja Ufan guvernementtein Uralin puolisten
osain kanssa tekee tarkimpain mittausten jälkeen 4,373,273,2 neliö-
virstaa = 4,956,864,5 neliökilometeriä, josta luvusta kuitenkin Puola,
Suomi ja Kaukasus on poisjätetty. Näiden maiden pinta-ala tekee
833,462,2 neliövirstaa = 948,497 neliökilometeriä, niin että Puolan
osalle tulee 127,316,24, Suomelle 373,536,3 ja Kaukasialle 447,644,5
neliökUometeriä. Niin on siis koko europalainen Venäjä järvineen,
saarineen ja Asovan meren kanssa pinta-alaltaan 5,208,724,6 neliö-
virstaa eli 5,927,632,7 neliökilometeriä suuri, johon lukuun on otettu
kaikki saaret 109,792, järvet 118,308 ja Asovan meri 36,821,66 neliö-
kilometeriä. Mutta jos tarkastellaan europalaisen Venäjän suuruutta
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semmoisena kuin se on luonnollisten vaan ei hallinnollisten rajainsa
piirissä, siis itään päin ulottuvana Urali-vuoreen ja Urali-jokeen asti
ja etelässä Kaukasus-vuoreen ja Mustaan mereen, niin muuttuvat
nämä luvut tällä tavoin: mannermaa järvineen ja Asovan meren
kanssa tekee 5,513,430, saaret 54,653 ja järvet 113,483 neliökilo-
meteriä.

Aasialainen Venäjä järvineen, saarineen, Aral-järven jaKaspian
meren kanssa peittää 14,158,320 neliövirstaa eH 16,112,467,8 neliökilo-
meteriä suuren pinta-alan, josta saarien osalle tulee 129,971, Aral-
jarvelle ja Kaspian merelle 476,086 neliökilometeriä. Mutta jos Ve-
näjän aasialainen alue luetaan Aasian luonnollisten rajain jälkeen,
siis Urali-vuoristo jaKaukasus siihen laskettuna, niin tekee sen pinta-
ala 14,520,183,3 neliövirstaa eli 16,524,275,5 neliökilometeriä, sillä ta-
voin että mannermaan osalle järvien ja Aral-järven kanssa tulee
15,953,382, saarille 131,475,8 ja Kaspian merelle 439,445,5 neliökilo-
meteriä. Tästä nähdään, että aasialainen Venäjänmaa on melkein
kolme kertaa niin suuri kuin europalainen, ja että Venäjän hallitse-
mani maiden pinta-ala on lähes kuudes osa koko maankehästä. Koko
Venäjän valtakunta Europassa ja Aasiassa on siis 21,625,897 neliö-
kilometeriä suuri. Eräs englantilainen arvostelija, joka tämän sijaan
on saanut toisen melkein yhtä suuren luvun, nimittäin 21,561,896
neliökilometeriä, pitää Venäjän valtakuntaa ainoastaan maUman toi-
sena valtakuntana suuruuden puolesta, sillä hän on laskenut Eng-
lannin valtakunnan pinta-alan tekevän 22,975,213 neliökilometeriä.
Tähän on tietysti laskettu kaikki brittiläiset alusmaat, jotka osittain
vaan nimeksi ovat Brittien valtakuntaan kuuluvia, nauttivat melkein
täydellistä vapautta ja ovat hajallaan siellä täällä yli koko maapal-
lon, ja joita ei siis millään syyllä voida lukea yhtenäisen valtakun-
nan pnriin, jommoinen Venäjänmaa todenteolla on.

Tässä osassa tahdomme vaan tarkastella europalaista Venäjää,
joka on tämän valtioruumiin tärkein osa, ja käymme nyt ensiksi
katselemaan sen valtiollista tilaa. Venäjän keisarikunta on ainoa
rajaton monarkia meidän maanosassa, s. t. s. keisari, jota sanotaan
tsaariksi, hallitsee yksinvaltiaana ilman mitään lainlaativaa eli pe-
rustuslaillista kokoustoa; hän on valtakunnan maallinen ja hengelli-
nen ylipäällikkö, jonka rinnalla eli oikeimmin alla työskentelevät
valtion korkeimpina virkakuntina, paitsi salaista kapinettia, valtio-
neuvosto, jonka jäseninä ovat keisarillisen perheen jäsenet — suuri-
ruhtinaat —, sotajoukkoin ja laivaston päälliköt, sitten senati ja pyhä
synodi eli korkeimpaan hengellisten virkamiesten kokousto.
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Valtion apuna ulkopolitikin suhteen on etukynnessä sotajoukko
ja sotalaivasto, jotka viimeisinä vuosina ovat suuresti edistyneet.

Venäjän sotavoimana on nykyään (sitte kuin tammikuun 1 p:nä
1874 yleinen asevelvollisuus pantiin toimeen) aktivinen armeija, sen

reservi, kasakat, muukalaisjoukot ja maan vartijaväki. Palvelus-
aika kestää 20:nnestä ikävuodesta 40:nteen, joista 15 vuotta palvel-
laan sotaväessä (6 vuotta aktivi-armeijassa, 9 vuotta reservissä) : sen-
jälkeen tuUaan maan vartijaväkeen, johon aikansa sotaväessä palvel-
leet ja arvassa vapautetut luetaan, mutta joka ei rauhan aikana ole
järjestettynä; sen 4 nuorinta vuosikertaa voidaan kuitenkin kutsua
seisovan sotajoukon täytteeksi, jos ei sen reservi ole riittävä, kun sitä
vastaan vanhempain vuosikertaan luokkalaiset ainoastaan erinomai-
sissa tiloissa keisarin käskystä kutsutaan aseisin. Kuitenkaan ei voida
ihan täydellistä yleistä asevelvollisuutta toimeen saada 780,000 mie-
hisenkään sotajoukon avulla, koska vuosittain ainoastaan noin 150,000
eli 200,000 rekryytiä voidaan kokoon haalia, vaikka miden luvun
yhteensä vuosittain pitäisi tehdä 6 —700,000 miestä. Ne, jotka seiso-
vat vähän korkeammalla sivistyksen asteella, nauttivat suuria etuja ja
pääsevät, hyvin lyhyen aikaa vapaaehtoisesti sotaväessä palveltuansa,
reserviupseereiksi. Venäjän kenttä-armeijaan luetaan 12 kaarti-, 16
kranatöri- ja 164 linjaväenrykmenttiä, joistakaartirykmenteissä kus-
sakin on 4 ja muissa rykmenteissä 3 pataljonaa, siis yhteensä 492
pataljonaa, joista taas kussakin on noin 1,000 miestä. Näiden lisäksi
tulee vielä 28 kyttäpataljonaa, joista kussakin on noin 900 miestä, ja
nousee siis koko jalkaväkiyhteensä 517,000 mieheen. Ratsuväkeä on 10
kaarti- (4 kyrassieri-, 2 husari-, 2 ulani-, 2 rakuuna-rykmenttiä), 14 hu-
sari-, 14 ulani-, 14kasakka-ja 18 rakuuna-rykmenttiä, joista jokainen
rykmentti jakauu 4 ratsasparveen ja kasakat 6 sotniaan, ja näiden
lisäksi tulee vielä 2 kaarti- ja 4 Donin kasakkain rykmenttiä, joista
kussakin 6 sotniaa, yhteensä siis 76 rykmenttiä eli 224 ratsasparvea
ja 120 sotniaa, noin 50,000 miehen kanssa. Tykkiväestöä on : 48 ken-
tällä liikkuvaa jalkaväen prikaatia, joista kukin on varustettu 6 pat-
terialla, joka tekee yhteensä 288 jalkaväen patteriaa, ja näistä on
kullakin 8 tykkiä; tämän lisäksi tulee 34 ratsuväen patteriaa (siihen
luettuna 7 kasakkain patteriaa), joista kullakin on 6 tykkiä, siis yh-
teensä 322 patteriaa 2,508 tykin ja noin 60,000 miehen kanssa. Val-
lin-kaivajia on 15 sapööripataljonaa eli noin 9,300 miestä. Erityistä
kuormasto-osastoa ei ole Venäjän armeijassa, vaan on kuormasto
Venäjällä aina sotajoukon järjestettävänä. Sitävastaan voidaan liik-
keellä olevan sotavoiman lisäksi vielä lukea 2 kenttä-insinööriparkkia
sapööripataljonain käsityökalujen kuljetusta varten, 2 piiritys-insi-
nööri-parkkia, joiden tulee varustaa saartamiseen määrätyt sotajou-



186 EUROPA.

kot tarpeellisUla* kaluilla ja koneilla, ja 115 kenttä-tykistöparkkia
(vielä toimeen panematta) jalkaväen, ratsuväen ja tykiväen ampuma-
varain täydentämiseksi.

Venäjän sotalaivaston tilasta voimme antaa seuraavat ilmoituk-
set; kaikilla Venäjän merillä on yhteensä 29 pansarilaivaa ja 196
pansaroittamatonta sotalaivaa, jotka ovat varustetut 921 kanunalla.
Laivaston väestönä on 1,305 upseeria (81 amiraalia niiden joukkoon
luettuina), 513 perämiestä, 210 tykistö- ja 145 meri-insinööriä, 545
koneenkäyttäjää, 56 laivan-rakennusmestaria ja 24,500 matrusia ja
sotamiestä. Merien suhteen jakauu laivasto seuraavalla tavalla: Itä-
meressä on 27 pansarilaivaa ja 110 pansaroittamatonta höyrrylaivaa,
joista 70 on ilman kaniinia. Niissä 40 höyrylaivassa, jotka tj^keillä
ovat varustetut, on noin 200 kanunaa ja pansarilaivoissa on niitä
yhtä monta ; noista viimeksi mainituista on 4 vielä rakennuksen alla.
Mustan meren laivastossa on 2 pansarilaivaa ja 29 pansaroimatonta
höyrylaivaa. Yksi pansarilaiva ja yksi pansaroimaton höyrylaiva
ovat tekeillä. Pansarilaivat ovat varustetut 4:llä ja tavalliset höyry-
laivat 45:11ä kanunalla, joista viimeisistä ei kuitenkaan 4:llä ole mi-
tään kanunia. Kaspian meressä on 20 pansaroimatonta höyrylaivaa
joista yksi on tekeillä ja 9 ilman kanunia. Noilla muilla on yhteensä
45 kanunaa. Sipirian laivastossa on 28 höyrylaivaa, joista 7on yh-
teensä varustettu 36 kanunalla. Aral-järven laivastoon kuuluu 6
pientä höyryalusta, joista 5:llä on yhteensä 13 kanunaa. Valkea-
meressä on 3 laivaa 4:n kamman kanssa.

ValtioUisessa suhteessa jakaantuuEuropan Venäjä hallitus-piiri-
kuntiin, n. k. ja nämä taas vähempiin piireihin.
Näiden kuvernementtein luku, joiden alueet ovat aivan erisuuria ja
jotka johtavat nimensä enimmästä pääkaupungeistaan, nousee 68:aan.
Tästä luvusta on Kaukasia jätetty pois, vaikka Venäläiset kuitenkin
lukevat sen Europaan. Useat näistä kuvernementeistä yhdistetään
historiallisista tai kansa-suhteisista syistä yhteisnimisiin ryhmiin; ja
sUlä tavoin saadaan: Iso-Venäjä, joka on valtakunnan tärkein osa,
ikäänkuin koko valtion sydän, ja käsittää 19 kuvernementtiä, s. t. s.
koko Pohjois-Venäjän, paitsi Suomenmaata, ja ulottuu Etelä-Venäjän
aromaUle asti. Täällä taas Dnjepr- ja Donez-virtain tienoUla on
Vähä-Venäjän eli Ukrainen 4 kuvernementtiä. Luoteessa päin tästä
on Länsi-Venäjä, johon kuuluu 8 kuvernementtiä, ja kolme näistä
tekee niinkutsutun Valkea-Venäjän. Puola on sitte v. 1868 Venäjän
valtakuntaan kokonaan yhteen sulanut ja jaetaan 10 kuvernement-
tiin. Nuo neljä kuvernementtiä: Kuurin-, Liivin- ja Vironmaa, ja
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niiden lisäksi vielä Inkerinmaa ja Pietari tunnetaan baltisten eli Itä-
meren maakuntain nimellä, joista kolmea ensimäistä, niinkuin jälestä-
päin tulemme näkemään, ihan väärin sanotaan saksalaisiksi maakun-
niksi; kuitenkin nauttivat ne muutamia valtiollisia etu-oikeuksia.
Vielä suurempi itsennäisyys on Suomen suuriruhtinaskunnan 8 ku-
vernementillä eli läänillä, niinkuin niitä siellä nimitetään. Suomella
on myös oma hallituksensa edustuskuntineen, ja hallituksen etupäässä
on suuriruhtinaan sijasta virkaatoimittava kenraalikuvernööri. Suomi
ei ole mikään yhdenlaatuinen valtakunnan osuus, vaan kokonaan va-
paa perussäännölliseen, monarkiseen hallitusmuotoon perustuva val-
tio, jonka hallitsijana on Venäjän keisari, ja tämä itsennäisyys ulot-
tuu aina omaan rahaan ja posti-merkkeihin saakka. Kaakkois-Venä-
jässä kohtaamme Kasan'in ja Astrachatiin muinaiset tsaarikunnat,
joissa kummassakin on 5 kuvernementtiä, ja näiden lisäksi tulee
vielä pitkin Mustan meren rannikkoa Uuden- eli Etelä-Venäjän 5 ku-
vernementtiä. Kaukasia, joka on jaettu 3 alueesen ja 3 piirikuntaan,
tekee erityisen maaherrakunnan.

Jo tästä yksityisten maakuntain ryhmittelemisestä voidaan ar-
vata, ett'ei tuossa avarassa valtakunnassa asu mikään yhdenkaltainen
väestö ; eikä todellakaan ole missään toisessa valtakunnassa maan
päällä niin erinkaltaisia kansallisuuksia olemassa kuin Venäjässä,
jossa asuu enemmän kuin sata eri heimokuntaa, ja sen rajain piirissä
puhutaan 40 eri käeltä. Vaikka tämä kansain sekoitus onkin kyllä
kirjava, ovat kuitenkin Slavit ja erittäinkin Iso-Venäläiset lukunsa
puolesta suurella voitolla, ja sen kautta on Venäjä paljoa yhdenmu-
kaisempi valtakunta kuin esim. Itävalta ja Turkinmaa. Tämän lisäksi
tulee vielä, että suurin osa noista enempään kuin 73 miljonaan hen-
keen nousevista asukkaista (europalaisessa Venäjässä; lähes 86 miljo-
naa koko valtakunnassa), nimittäin enemmän kuin kolme neljännestä
tunnustaa kreikkalais-katolista uskontoa. „Ainakin yhdistää kieli,
uskonto ja tavat koko Venäjän kansan mahtavaksi kokonaisuudeksi,
jossa ainoastaan nuo murteelliset eroitukset Iso-, Valkea- ja Vähä-
Venäläisten välillä tulevat näkyviin. Mutta kuitenkin jää vielä lähes
40 miljonaa Iso-Venäläistä, jotka ovat niin yhdenkaltaisia luonteeltaan,
että harvassa tavataan missäkään muualla semmoista kansaa. Niistä
erityisistä kansan-osuuksista, jotka ovat sekaantuneet slavilaisuuteen,
on Iso-Venäläisissä suomalainen, Valkea-Venäläisissä litvalainen ja
Vähä-Venäläisissä tatarilainen veri voitolla; kumminkin ovat viimeksi-
mainitut puhtaampaa slavUaista rotua." (Petermannin Geograph.
Mitth. 1877.)

Europalaisessa Venäjässä asuu 34,389,871 Iso-Venäläistä, 14,201,279
Vähä-Venäläistä ja3,592,057 Valkea-Venäläistä, siis yhteensä 52,183,207
venäläistä Slavia. Aikain kuluessa tapahtuneitten sekoitusten vuoksi
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vierasten kansaa-osuuksien kanssa on Iso-Venäläisiä ruvettu pitämään
ainoastaan slavilaistuneena, mutta alkuansa suomalaisena eli monguli-
laisena, „turanilaisena", siis ei minäkään arjalaisena kansana, jolla ei
muka ole mitään oikeutta kutsua itseänsä Venäläisiksi eli „Ryssiksi",
vaan joita' pikemmin voidaan nimittää „Moskoviteiksi." Ja tämä
nimitys olikin muutama aika sitten useammille valtiollisesta kiihkoi-
sille sanomalehden-toimittajille tullut taas rakkaaksi. Näiden „Mos-
koviitein" sijasta olisivat muka Vähä-Venäläiset eli Ruthenit puhtaita
Slaveja, varsinaisia „Ryssäläisiä." F. H. Duchinski, joku valtiollinen
pakolainen Kijewistä, oli tuon suomalaisen venäläis-kansan keksijä
eli kumminkin sen huhun kiihkoisin levittäjä. Saksanmaassa on
Gottfried Kinkel ruvennut levittämään samaa hulluutta, Karl Blind
käy hänen jalissaan ja William Piersot/kin kallistuu samaan oppiin;
Franskanmaassa ovat oppineet miehet, semmoiset kuin Henri Martin,
Viquesnel, Guigniaut ja belgialainen E. de Laveleye, myöskin seuran-
neet tätä villitystä. Puolalaiset kirjailijat ovat tietysti voimainsa
perästä koettaneet levitellä tätä heille hyvin mieluisaa oppia ja ovat
tehneet Venäläiset varsin vieraiksi slavilaisuudelle. Mutta huolimatta
siitä, ettei Venäläisten, Puolalaisten ja Saksalaisten välillä ruumiin
puolesta ale suurta eroitusta, ei voi kukaan kieltää Venäjän ja Puo-
lan kielten olevan niin läheistä sukua toinen toisensa kanssa, että
tämä sukulaisuus välttämättömästä viittaa näiden molempain kansain
yhteiseen alkujuureen. Sillä sen luulon tukena, että Venäläiset vasta
jälkeenpäin olisivat oppineet slavilaisen kielen, ei ole minkäänlaista
todistusta ja ilman sitä sotii se asian luontoa vastaan. Tosin tykkii
Venäläistenkin suonissa suomalaistakin verta, eikä Europassa enää
olekkaan yhtään kansaa, joka edustaisi puhdasta arj alaisuutta; mutta
tuo mongulilainen rnoskovätilaäsuus on vaan tyhjä tarina. Tämän
Duchinskin hullutuksen on yksi hänen omia maanmiehiänsä, eräs
Vähä-Venäläinen, prof. Kostomarow, joka kuitenkin on häntä paljon
etevämpi tiedon, terävän järjen ja erittäinkin vilpittömyyden puolesta,
tyyskin tarkastellut javääräksi näyttänyt. Kostomarow osoittaa sel-
västi mitä eroituksia on Iso-Venäläisten ja Vähä-Venäläisten välillä
kansatieteelliseltä ja historialliselta kannalta katsoen, mutta näyttää
myös samassa, että he molemmat ovat saman heimokunnan haaroja.
Franskassa on tuo oivallinen Louis Leger, eräs slavilaisuuden var-
mimpia tuntijoita, tehnyt lopun tuosta moskovitihourauksesta. Ny-
kyisimpinä vuosina tehdyt tutkinnot kansakirjallisuuden alalla ovat
saattaneet selvimpään valoon, mikä kiinteä yhteys on Iso-Venäläisten
jäEuropan muiden arjalaisten kansain välillä, erittäinkin Slavilaisten
kanssa. (Katso tämän suhteen Afanasiewin, Khudiakowin, Chu-
dinskiii, Rudschenkoii, Saksalaisen Erlenweinin teoksia jaRalstonin
oivallista kirjaa Russian Folk Tales; ynnä Rambaudin La Russie épi-
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que. Etude sur les chansons héroiques de la Russie. Paris 1876).
Näistä nähdään, että Venäjän kansa ei ole ainoastaan puhtaimpia
arjalaisia kansoja, vaan että se myös paremmin kuin enimmät muut
kansat on tallettanut aarteensa niistä jälki-muistoista ja saduista?
joilla kukin lähteissään tuosta yhteisestä kätkyestä oli varustettu.
Ken siis vielä todenteolla puhuu Venäläisten moskovitilaisuudesta,
noudattaa jotakin kiihkoisuutta tai on joutunut omituiseen mielen-
vikaan. Asian laidan on prof. Robert Rosler selvittänyt seuraavilla
sanoilla ja varmaan on kai sillensä jäävä kaikiksi ajoiksi: „Jos
jätetään siksensä kaikki häiritsevä politiiki ynnä niiden kiihko, joista
Suomalainen, Tatarilainen jaMongulilainen on liettävä olento, jonka
sekoitus Slavilaisen kanssa välttämättömästä on tuottava jälkimäiselle
surkuteltavammat seuraukset, niin voidaan vaan sanoa, että Venläis-
ten slavilaisuus kasvaa pohjasta etelään päin ja että se päinvastoin
vähenee etelästä pohjaan päin samoinkuin myös itää kohden, ja se-
koitus muukalaisten, enimmästi turanilaisten kansanosuuksien kanssa
tulee samassa suhdassa tiheämmäksi. Tarkkoja tutkimuksia kansojen
sekoituksen suhteen kuvernementistä kuvernementtiin, jommoiset oli-
sivat tarpeesen, jos varmaa päätöstä erityisistä paikkakunnista tah-
dotaan tehdä, ei kuitenkaan vielä ole toimeen pantu. Huolimatta nii-
den ankarista ponnistuksista, jotka kansatieteesen purkavat vihaansa,
kuvataksensa eroitusta Vähä-Venäläästen, „varsinaisten Slavilaisten",
ja Iso-Venäläisten, „Turanien ja Aasialaisten", välillä oikein silmiin-
pistäväksi, ei eroitus näiden molempain heimokuntain välillä ny-
kyään ole suurempi kuin esim. Schwabilaisten ja Preussilaisten vä-
Hllä. Saksanmaan väestön suonissa virtaa paljon slavilaista verta,
mutta kuitenkin on germanisuus päässyt voitolle, samoin on myös
Venäjänmaassa slavilaisuus saanut täydellisen voiton kaikesta vie-
raasta suomalaisuudesta." (Rob. Rösler). Kielen puolestakaan ei Iso-
ja Vähä-Venäläisten välillä ole suurta eroitusta.

„Venäjän kieli", sa-
noo eräs tämän valtakunnan vanhempi ja tarkka tuntija, „jakauu
kahteen päämurteesen; iso- ja vähä-venäläiseen. Edellistä puhuvat
Iso-Venäläiset, Donin jamuut Kasakat, jotka ovat iso-venäläistä alku-
juurta, ynnä Länsi-Venäläiset muinaisissa Puolan maakunnissa; jälki-
mäistä puhuvat taas kaikki Vähä-Venäläiset ei ainoastaan entisessä
Vähä-Venäjässä, vaan myöskin Podoliassa ja puolalaisessa Ukrainessa,
Kasakat Mustan meren rannikolla ja kaikki muut Vähä-Venäläisistä
alkunsa saaneet Kasakat. Kaikki Kasakat ovat todellisia ja puhtaita
Venäläisiä syntynsä, kielensä, uskontonsa ja tapaansa puolesta; ja
kalkki Venäläiset ovat yhdistetyt kielensä kautta. Iso- ja vähäve-
näjän murre ei ole likimitenkään niin eriiikaltainen, kuin esim. ylä-
ja ala-saksan murre. Tuota kansan suurta yhteyttä ja yhdenkaltai-
suutta ylläpitää maan ykstoikkoisuus, tuo avara, vaiheeton lakeus,
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jossa ei voi eroittaa toista paikkaa toisesta ja jossakaikki, ihmiset ja
kasvit, maa ja eläimet, tuuli ja ilma ovat aina yhdenkaltaiset." Me
voimme siis jakaa ~V enäjän Venäläiset" kolmeen pääheiriiokuntaan :

Valkea-Venäläisiin pohjassa, Vähä-Venäläisiin etelässä ja lounaassa ja
Iso-Venäläisiin Europan Venäjän muissa maakunnissa. Näistä ovat
Iso-Venäläiset tärkeimmät; 'me tahdomme siis alottaa heistä. Mu-
sjikka eli Venäjän talonpoika on tavallisesti ystävällinen, vilpitön
olento, täydellisestä vapaa kaikesta kirjatiedosta, taikauskoinen ja
ulkokullaisesti hurskas. Polvikunnasta polvikuntaan on kirkko ollut
heidän esi-isillensä varustuksena jokaista vierasta päällehyökkäystä
vastaan ja turvana hädässä; hän osoittaakin sentähden uskontoansa
kohtaan semmoista kiitollisuutta ja rakkautta, jommoista ei luulta-

vasti mikään toinen kansakunta osoita
uskonnollensa. Toiselta puolen on pa-
kanuus, jokavuosituhat takaperin vielä
oli vallalla koko valtakunnassa, jättä-
nyt jälkeensä vaikutuksen, joka suuresti
on muodostellut hänen uskontoansa, vie-
läpä toisinaan niin suuresti, että on mel-
kein mahdoton tietää, mihin vanha pa-
kanuus loppuu, mistä nykyajan kristil-
lisyys alkaa. Yhtä vaikea on toisinaan
eroittaa musjikan taipumuksen hyviä ja
pahoja puolia; vaikea määrätä: milloin
hänen kärsivällinen kestäväisyytensä
loppuu, milloin tyhmä ykspäisyytensä
alkaa, milloin hänen iloisuutensa muut-
tuu ilettäväksi irstaisuudeksi ja niin

Talonpoikaisnainen Etelä-Venäjältä.

edespäin. Koko elinikänsä on hänessä havaittava jotakin lapsimai-
suutta, lapsellisuutta; ilostuen, viehästyen jokaisesta pienestäkin
syystä, voimatta ajatella niitäkään vakaampaa asiaa, astuskelee hän
hautaa kohden, vaipumatta kenties milloinkaan minkään korkeam-
man tunteen valtoihin ja huolimatta milloinkaan personallisesta ar-
vosta ja vapaudesta. Ollaksensa onnellinen, pitää häntä johdettaman
tosin ystävällisestä mutta lujasti; hän voi harvoin hyvin, jollei hän
tunne ohjastensa ohjausta. Nämä ovat musjikan etevimmät luonnon
omaisuudet niinhyvin kaupungissa kuin maalla ; kuitenkin vaikuttaa
kaupungin olot häneen enimmästä turmelevasta. Koska hän on vii-
naan menevä eikä suinkaan arkaluontoinen toisen omistusoikeuden
suhteen, pääsevät tietysti nämä paheet hänessä paljoa enemmän val-
loille kaupungissa kuin maalla. Kuitenkin lankee hän ani harvoin
niin syvälle rikoksiin, kuin meillä tavallisesti usein tapahtuu ; häneltä
puuttuu kumminkin pitkällinen hankkeileminen siihen. Otto Wahl
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(The land of the Czar. London 1875.), jota tässä seuraamme, sanoo
sivistyneen Venäläisen olevan „varsin älykkään ja näppärän ymmär-
tämään", mutta samassa mielihaluissaan oikullisen, yrityksissään pian
väsyvän ja tuhlaukseen taipuvaisen. Hetken nautinnolle, viehätyk-
selle uhraa hän kaikki ; milloin on hän huolimaton, milloin vaatelias,
kiihkoinen, epäilevä ja horjuva, milloin taas kiivas ja jäykkä— kum-
mallinen sekoitus ristiriitaisuuksista. Se sujuvuus, millä hän puhuu
vieraita kieliä, palkitsee huonosti sitä vakavuuden puutetta, jota hän
jokaisessa, vieläpä omassakin kielessänsä osoittaa; yhtä vähän voi
hänen keinollisuutensa ja ihmeteltävä jälittelemiskykynsä tarjoa kor-
vausta tälle puutteeUe. Orjuuden lakkauttamisen kautta suuresti
muuttuneet olot tulevat arvattavasti vähitellen vaikuttamaan ylem-
piinkin luokkiin, että he luopuvat huolettomuudestaan ja rupeevat
todelliseen työntekoon. Tästä riippuukin oikeastaan Venäjänmaan
vastainen muodostus.

Valkea-Venäläisistä antaa Wahl hieman synkemmän kuvauksen.
Nämä pohjoisten maakuntain aina kurjuuteen asti köyhät asukkaat,
jotka eivät paljon tunne sivistyksen siunauksia, ovat erinomaisen
hyväntahtoisia ja vilpittömiä. Heillä ei ole niin voimallista ruumiin-
rakennusta eikä niin lukuisia perheitä ja patriarkallisia elintapoja
kuin Is o-Venäläisillä. Eipä puolalais-litvalaisten prinsseänkään vai-
kutuksesta, joiden vallasta Venäjä heidät niin kauvan pidätti, ole
mitään havaittavana, yhtä vähän kun itse Puolalaisia enää tavataan
näissä piirikunnissa. Enemmän nääden näköäsiä ovat heidän naapu-
rinsa ja entiset alamaisensa, Vähä-Venäläiset, jotka ovat viehättävim-
pää ja kaäkkein runsaammilla luonnon lahjoilla varustetut kaikista
Venäjänmaan asukkaista. Heidän ruumiin-rakennuksensa on hienompi
kuin Iso-Venäläisten, he rakastavat soitantoa, laulua ja kukkia, ihas-
televat luonnon kauneutta ja tuottavat sen kautta Venäläisten elä-
mään sen romantisuuden, jota Pohjois-Venäjästä turhaan etsitään.
Tuo pohjoinen kylmä talvi onkin suurena esteenä kauneuden tun-
teen kehkiämiselle. Missä ihminen elää alituisessa taistelussa hävit-
täväin luonnonvoimain kanssa, siellä ei mielikuvitus voi kehitä. Mai-
nittuni piirikuntain asukkaat eivät sentähden kuitenkaan ole erittäin
raakoja ja villejä, tuon pitkällisen taistelun rasittava vaikutus tulee
paljoa enemmän sielun- tylsistymisessä ilmi.

Muita slavilaisia kansoja on Venäjässä vielä Puolalaiset, Serbit,
Bulgar Haiset ja muutamia tuhansia maahan muuttaneita Tsjekejä;
viimeksimainittuja enimniästi Kaukasiassa. Puolalaiset ovat Venä-
läisten perästä tärkein kansa Venäjän valtakunnassa ja heidän lu-
kunsa nousee yhteensä 4,790,000 henkeen, joista 3,906,000 elää var-
sinaisen Puolan 10 kuvernementissä ; he tekevät 6,76 % koko asukas-
luvusta europalaisessa Venäjässä ja ovat vanhoista ajoista saakka
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tunnetut sotaisista omaisuuksistaan. Noiden älykästen, toimeliasten
ja myöskin sotaisani Serbein luku nousee tuskin 8,000:een, jotka ele-
levät eteläisissä rajamaakunnissa. Sitä vastaan on Bulgarilaisia, lä-
hes 100,000 henkeä, tavattavana siirtokunnittain Bessarabiassa, Tau-
riassa ja Chersonin kuvernementissä.

Hyvin viehättäviä kansakuntia kohtaamme Itämeren maakun-
nissa, joissa Litvalaiset ja Lettiläiset koskevat Suomalaisiin eli Tjudi-
laisiin kansanheimoihin.

Lettiläiset jaLitvalaiset, suomalaisenkansakunnan eteläiset raja-
naapurit, ovat tätänykyä pääväestönä Liivinmaassa, missä ei maa
ole Virolaisten hallussa, Kuurinmaassa, Kownon kuvernementissä,
Vilnan luoteisessa osassa, ja pohjassa päin Augustowosta aina Grod-
noon asti etelässä. Litvalaiset ovat enimmäksi osaksi roomalais-
katolisia. Heidän pääaskareenansa on pellonviljelys, jonka rinnalla
karjanhoito on vähässä arvossa. Heidän lukunsa nousee 811,051:een
ja Shmudein eli Samogitein, s. o. Kownon kuvernementin läntisessä
osassa ja Suvalkin kuvernementin pohjoisessa osassa asuvain Litva-
laisten luku nousee 623,700:aan henkeen. Lettiläiset ovat hyvän-
laitasia, mutta hengellisesti hieman kömpelömäisiä ihmisiä, joilta ei
kuitenkaan puutu sivistymisen kykyä. He ovat, jos noin 50,000
kreikkalaiseen kirkkoon luopunutta pois luetaan, lutherilaisia pro-
testanteja ja ovat lukuisissa kansakouluissaan niin etäälle edistyneet,
että kaikki osaavat lukea ja enimmät myöskin kirjoittaa. Kuitenkin
on heidän seassaan useita taikauskoisia käsitteitä vallalla. Venäjän-
maassa on yhteensä 1,047,929 Lettiläistä.

Litvalaisten ja Lettiläisten luonteen ja tapojen yhdenkaltai-
suudesta Slavilaisten kanssa voi arvata näiden molempain olevan
velikansoja. Useat tutkijat väittävät sitäkin, ettei litvalainen heimo
alkuansa ensinkään ole erilainen slavilaisesta kansasta, vaan että se
sekoituksen kautta Gothein ja Tsjudilaisten kanssa on siitä ainoas-
taan vähän vieraantunut. Tämän käsityksen kanssa soveltuvat kieli-
tieteellisten tutkimustenkin tuotteet hyvin yhteen. Tuon likeisen
sukulaisuuden Litvan ja Slavilaisen kielen välillä tunsivat jo Rask
ja Wilhelm v. Humboldt, Schafarik ja Schleicher, joka sukulaisuus
varmaankin ollsä heille tullut vielä selvemmäksi, jos he olisivat
tunkeuneet syvemmälle slavilaisten kielten rakennukseen. Siitä asti
on Litvan kieltä yleisesti ruvettu pitämään slavilaisenakielenä ; Max
Muller asettaa sen arjalaisen kielikunnan sukuluettelossa suorastaan
slavilaisten murteitten joukkoon, ja Friedrich Muller kutsuu Letin
kieltä Liivin- ja Kuurinmaan slavilaisten asukasten kieleksi. Letin
ja Litvan kielet kuuluvat samaan kieliheimoon ; kuitenkin on Letin
kieli vähän nykyaikaisempaa. Schleicher kirjoitti — tosin jokaksi-
kymmentä vuotta sitten —, että Letin kieli on samassa suhdassa
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Litvan kieleen kuin ItaHan käeli latinaan. Tänään olisi hän kenties
sanonut niiden olevan vielä lähemmässä sukulaisuudessa toinen toi-
sensa kanssa. Grewingk sanoo Letin kieltä äänestyksen ja muodon
puolesta Litvan kielen nuoremmaksi murteeksi eli sisarkieleksi. Mi-
ten sen laita olleekin, Litvan ja Slavin kielen slavilainen luonne
Pysyy järkähtämättömänä totuutena, ja Schleicher muistuttaa, että
Letin kielen litvalainen murre on varmaankin se kieli, jotavanhan-
aikaisen, hyvin säilyneen rakennuksensa puolesta epäilemättä täy-
tyy pitää vanhimpana koko parikunnasta, ja joka nykyään eläväin
indogermanisten kielten joukossa on vanhin, ja siis kielentutkijoille
tärkein.

Tässä tulee myös hävittää se väärä luulo, että Itämeren maa-
kunnat muka ovat saksalaisia. Siellä täällä löytyy kyllä lettiläi-
sellä alueella saksankielisiä paikkakuntia, joista etevämmät ovat Rääka,
Windau, Libau ja Diinaburg. Aina suomalaisiinkin alueisiin saakka
ulottuu Saksalaisia, niinkuin laita on Tartossa, Räävelissä ja siellä
täällä Viron rannikolla. Näiden baltisten Saksalaisten luku ei kui-
tenkaan nouse edes 200,000 henkeen, sillä aikaa kuin noiden kolmen
maakunnan, Viron-, Liivin- jaKuurinmaan, epäsaksalaisten asukasten
luku nousee yH 1,600,000 hengen. Saksalainen väestö ei sns tee enem-
pää kuin 12 % koko väkiluvusta. Saksaa puhuu aatelisto ja porvarit,
Letin tai Viron kieltä talonpojat. Seitsemänsataa vuotta on Saksa-
laisilla oUut maassa sekä maallinen että hengellinen herruus jayhtä
kaikki ovat baltisten maiden alkuasukkaat pysyneet saksalaisuudelle
yhtä vieraina kuin Hindulaiset Brittiläisille Indiassa. Mitä lännem-
pänä Lettiläiset asuvat, sitä eheämpänä ilmaantuu heidän kansalli-
nen luonteensa. Kuurinmaassa ovat he enimmästi edistyneet sivis-
tyksessä ja varallisuudessa. Liivinmaassa riippuu se enemmän yksi-
tyisistä paikkakunnista ja niiden asemasta. Mitä likempänä Viron-
maata, sitä enemmän on tuo kovempi talonpojan kohtalo jo havaitta-
vana Lettiläisen ulkomuodossakin. Mutta kaikkiaUa eroittaa jo vaate-
tus hänet Virolaisesta. LettUäisen talous osoittaa joka paikassa
enemmän edistynyttä sivistystä ja jotenkin ankaraa patriarkalHsta
perhe-elämää. Ylimalkaan ovat talonpoikain asunnot sisustetut sie-
vemmin, puhtaammin ja enemmän järjestystä noudattaen kuin itse
Itä- ja Länsi-Preussin talonpojissa, jotka, vaikka he ovat saksalaistu-
neet, kuitenkin ovat LettiläisiUe likeistä sukua. Talonpoikainen
ylimysvalta on täydessä voimassa; ainoastaan naisten suhteen on
eroitus vähemmän jyrkkä. Virolaista kohtaan, jota on milt'ei ihan
mahdoton sivistää, ei Lettiläinen, joka on yhtä jäykkä, vaikka vä-
hemmän itsepintainen ja hengellisesti useinkin varsin hyvästi varus-
tettu, osoita mitään ystävyyttä. Ainoastaan vihassa saksalaista isän-
täänsä kohtaan on hän Virolaisen kanssa yksimielinen, ja lettiläisiä
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piirikuntia on olemassa, joissa vielä tänä päivänä „Wahzesch" (Saksa-
lainen) on paha herjaussana. Kuitenkaan ei Lettiläisen luonne ole
sitä laatua, että tämä muinoin oikeutettu vihollisuus jollakin tehok-
kaammalla tavalla puhkeisi ilmi. Mitä taasen, koskee noihin niin-
kutsuttuihin „puolisaksalaisiin" Itämeren maakunnissa, eivät nämä
suinkaan aina ole saksalaistuneita, vaan kansallisuudestaan luopu-
neita henkilöitä. (Aurelio Buddeus.)

Ennenkuin käymme tarkastelemaan suomalaisia kansoja, tah-
domme tässä vielä mainita, että muuallakin paitsi Itämeren maa-
kunnissa löytyy lukuisia saksalaisia siirtokuntia Venäjänmaassa, erit-
täinkin etelässä, vieläpä Krimin saarennoUakin jaKaukasiassa ; nämä
ovat tallettaneet saksalaisen kielensä ja saksalaiset tapansa, vieläpä
sen aikuisen vaatepartensakin, jommoista he käyttivät maahan muut-
taissaan. He ovat tavallisesti antaneet asuntopaikoilleenkotimaansa
kaupungein nimet, niinkuinWorms, Speier, Landau, Heidelberg j. n. e.,
ja noussee heidän lukunsa yhteensä noin 800,000 henkeen. He suosi-
vat halulla uskonnollista, onneksi enimmästäin viatonta lahkolai-
suutta. Kuuluisin on Mennoniitein rauhallinen kasteen uudistajain
lahkokunta, johon useat Etelä-Venäjän saksalaisista siirtolaisista kuu-
luvat, ja hernhiitilais-siirt6k.Vin.ta> Sarepta Volgan rannalla Saratovin
kuvernementissä.

Toinen germanilaissukuinen kansakunta Venäjänmaassa on
Ruotsalaiset, jotka Suomessa, erittäinkin sen etelärannikolla, asuvat
tiheissä joukoissa. Niiden luku nousee Suomessa noin 300,000 hen-
keen, ja heidän askareinansa on maanviljelys ja laivaliike, lukuun
ottamatta sitä, että suuri joukko maan virkamiehistä on heistä saanut
alkunsa. Ruotsalaiset ovat ilman poikkeuksetta protestanteja ja
valHtsevana säätynä Suomen suuriruhtinaskunnassa. Huomata kui-
tenkin tulee, että enimmät perheet sivistyneissä luokissa ovat saa-
neet alkunsa maan alkuperäisestä suomalaisesta väestöstä, eli suoma-
laisen ja ruotsalaisen väestön sekoituksesta. Ruotsin kieli on vielä
tosin virkakielenä Suomessa, ja valtiopäiväin keskustelemukset Hel-
singissä, suuriruhtinaskunnan pääkaupungissa, tapahtuvat suurim-
maksi osaksi ruotsiksi. Kansan enemmistönä ovat kumminkin nuo
samaten luterilaista protestantisuutta tunnustavat Suomalaiset, joiden
luku nousee noin 1,600,000 henkeen.

Koska Suomen suuriruhtinaskunnalla on omituinen asemansa
valtakunnassa, tahdomme tässä antaa muutamia tietoja sen val-
täolHslsta oloista. Suomen kauppa on melkoinen. Maan kauppa-
laivastoon kuului v. 1875 noin I,9oo. alusta, vetäen yhteensä vähän
enemmän kuin 150,000 Suomen lästiä. Näistä oH 125 höyryalusta
ja höyryvenettä, jotka yhteensä vetivät 3,819 lästiä. Keskiajassa oli
Turku, maan vanha pääkaupunki, myöskin kaupan keskus. Noille
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kuuluisille Heikin markkinoille tulla tulvasi ruotsalaisia ja saksalaisia
kauppiaita. Nykyisempänä aikana, erinomattainkin sitte kuän maa
tuli Venäläisten haltuun, on kauppa siirtynyt enemmän itään päin,
Helsinkiin ja Wiipuriin. Teollisuus on saanut suurellaisen tyyssijan
Tampereella, kaupungissa, jota Suomalaiset mielellään nimittävät Suo-
men Manchesteriksi. Täällä on melkoisia pummulikehrulaitoksia, pa-
peri- ja konetehtaita. Näille viehättävästä luonnon kauneudesta ja
hedelmällisyydestä tunnetuille Tampereen seuduille kulkee nykyään
rautatiekin. Rautateitä on maassa yhteensä 820 virstaa pitkältä ja
yhdistyvät niiden kautta seuraavat kaupungit toinen toisensa ja
Pietarin kanssa: Helsinki, Porvoo, Tammisaari, Hankoniemi, Hämeen-
linna, Tampere, Turku ja Wiipuri. Tekeillä on juuri parhaillaan
Tampereelta pohjaan päin Waasaan asti menevä linja. Vientikaup-
pana ovat pääasiallisesti puut, laudat ja terva. Mutta tämä liike
on niin suuri, että niin köyhä kuin sisämaa onkin, rannikolla kui-
tenkin vallitsee jonkinlainen varallisuus. Tämä varallisuus ja suuri
kauppa sai Suomen panemaan toimeen rahan muutoksen siten, että
neljä markkaa, jotka oikeastaan ovat sama kuin Venäjän hopearupla,
mutta joiden arvo alussa nousi ja laski Venäjän paperiruplan kanssa,
asetettiin ai pariksi ulkomaan kursille. Nykyään on Suomen raha
muutettu kultakannalle, ja tämä on vaikuttanut terveellisesti Suomen
raha-asioihin, niin ettei markan arvo enää ole ensinkään riippuva
Venäjän paperirahasta. SuomeUa on ihan sama rahajärjestys kuin
FranskaUa. Markka on sama kuin franc ja jaetaan samoin kuin
franc sataan osaan (penniin).

Suomalaiset kansat ovat epäilemättäkin entisinä aikoina ulottu-
neet etemmäksi etelään kuin nykyään ja germanilaisten ja slavi-
laisten heimoin eteneminen on ainoana tai kumminkin pääsyynä
siihen, että Suomalaiset Itämeren rannikoUta ajettiin kolkoille asun-
noillensa Europan pohjoisilla perillä; ja ennen tätä siirtymis-aika-
kautta asuivat he varmaankin vielä etelämpänä, mutta tuskin kum-
minkaan lännempänä Weichsel virtaa. (Aug. Fried. Pott). Suoma-
laisten siirtyminen pois Lettiläisten tieltä — sillä nämähän oHvat
varsinaisina päälletunkijoina — tapahtui tietysti hyvin hitaasti ja
vitkalleen. Vielä siihen aikaan kuin Saksalaiset ensi kerran maahan
tulivat, siis aikakausina, jotka ovat meitä varsin likellä, olivat Liivin-
maan asukkaat suuri sotaisa suomalainen kansa, eikä siis mitään
Lettiläisiä, jotka tätä nykyä suurimmaksi osaksi maassa asuvat. Hei-
dän Hiviläinen käelensä on sen jälkeen melkein tykkönään hävinnyt
Liivinmaasta ; ainoastaan Kuurinmaassa on se väelä pysynyt eleillä
noissa metsäntakaisissa rantamaissa; mutta täälläkin on se jo vah-
vasti sekoitettu Letin käelisillä sanoilla. Liiviläisiä asui Kuurin-
maan pohjoisissa osissa Windau-joen suusta ruveten Angeri-jarvelle
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saakka ja Väinä-(Diina) joen vasemmalla rannalla nykyisestä Fried-
rich stadtista Aa-virtaan asti. Viimeksimainitulta tienoolta tunki-
vat sittemmin lettiläis-litvalaiset heimot heidät pois.

Suomalaiset, jotka eri heimokuntina asuvat siellä täällä pitkin
koko pohjoista Venäjänmaata Itämerestä Uraliin asti, kuuluvat mon-
gulilaiseen ihmisrotuun ja Friedrich Miillerin mukaan sen Urali-
altailaiseen alaosastoon. Suomen sukuiset kansat jaetaan seuraavaan
neljään heimokuntaan: 1) Ugrilaiseen, johon kuuluvat ugriset Ostja-
kit, Vogulit ja Magyarit eli Unkarilaiset: 2) Bulgar itäiseen, johon
luetaan Tsjeremissit ja Mordvinit; myöskin Tsjuvassit ovat suku-
peränsä puolesta tähän luettavat; kielensä ja tapainsa puolesta ovat
he kuitenkin Tatarilaisia ; 3) Permiläiseen, johon kuuluvat Permit,
Syrjänit ja Votjakit; ja 4) Suomalaiseen sanan ahtaammassa merki-
tyksessä. Tähän viimeksimainittuun heimokuntaan kuuluvat europa-
laiset Suomalaiset, Virolaiset, Liiviläiset jaLappalaiset. Luultavasti
ovat Basjkirit, Mesjtsjerjäkit ja Teptjäkit samaa sukua, vaikka he
aikain kuluessa ovat muuttuneet Tatarilaisiksi.

Enimmät näistä heimokunnista, jotka alkuperäisesti kaikki oli-
vat paimenia tai metsästäjiä ja kalastajia, ovat jo hämäristä mui-
nais-ajoista asti sivistyneiden kansakuntain vaikutuksen kautta ko-
honneet yli luonnon tilan ja ovat karjan hoitajina ja pellon viljeli-
jöinä perehtyneet vakaampaan elämään. Ainoastaan Ostjakeja ja
Lappalaisia pakoittaa maan luonto, jossa he asuvat, elättämään it-
sensä peuroista ja kalastuksesta. Suomalaisella heimokunnalla on
muihin sukulaisiinsa verraten se etu, että useat sen kansoista ovat
omistaneet itselleen kristinuskon ja sen keralla länsimaisen sivis-
tyksen. Suomalaiset ovat niin kauvan eläneet muiden kansain kanssa
yhteydessä, että heissäkin monasti on hyvin sekanainen luonne ha-
vaittavana. Kansain vaelluksen aikana sekaantui heihän turkkilaisia
kansoja niin hyvin Uralin itäisellä kuin läntiseUä puolella. Ne
Suomalaiset, jotka jo ennemmin Europassa asuivat, saivat kestää
germanilaista ja slavilaista vaikutusta, javihdoin ottivat tähän sekoi-
tukseen vielä pohjoissipirialaiset heimotkin osaa.

Suomalaiset Suomen suuriruhtinaskunnassa jakautuvat 2:een
pää-heimoon, nimittäin Hämäläisiin ja Karjalaisiin.

Ruotsalaiset tiedemiehet C. Loven, E. Nordenson ja G. Retzius,
jotka vuonna 1873 kävävät Suomessa tutkimassa suomalaisia pää-
kalloja, kuvaavat näitä heimoja seuraavalla tavalla:

„Hämäläisen ruumis on vahva, luja; hän on harteva ja ylimal-
kaan leveähkä, tanakka ja jykeä; hänen pituutensa on keskinkertai-
nen ; kuitenkin tavataan usein niin hyvin lyhkäsiä kuin pitkiä miehiä
ja toisinaan oikein kelpo urhioita. Hänen lihansa on luja; hän ei
tavallisesti ole taipuvainen liialliseen lihoomiseen eikä ylelliseen
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laihtumiseenkaan. Ihon väri on vaaleahka. Pää on tavallisesti iso,
lyhyt ja leveä (brakykephalä), mutta ei juuri korkea, tavallisesti
jotenkin kulmikas ja kuhmuinen. Kasvot ovat isot, pitkät, mutta
vielä verrattavasti leveät, niin hyvin otsan kohdalta kuin vielä enem-
män poskipielistä ; leukaluu on hyvin esiin pistäyvä ja sen takamaiset
kulmat ovat isot ja väljällä toinen toisestansa. Nenä on pieni, jo-
tenkin leveä, joko nykerä taikka vielä useimmin varustettu pienellä
hieman ylöspäin pistäyvällä kärjellä; sieramet ovat jotenkin leveät.
Suu on samaten leveähkä. Silmäin aukot ovat pienet ja hyvin
soukat, toisinaan vähän vinossa (sisämäinen kulma vähän alempana),
silmänterä vaalea, sinertävä eli useimmin harmahka tahi varsin har-
maa. Silmäkarvat huonokasvuiset, vaaleat. Katsanto vähän äreän
näköinen, ei ystävällinen. Tukka päälaella vaalea, useimmin pella-
van värinen, muuten vaalea, tumma, suora, ei milloinkaan kiehku-
rainen, mutta hyvin hieno. Lasten tukka on melkein aina pellavan
värinen, toisinaan milfei vaalean keltanen; vanhempana mustenee
se usein vähän, niin että se tulee tuhan väriseksi; toisinaan pysyy
se kuitenkin tummemman pellavan karvaisena. Parta kasvaa tavalli-
sesti huonosti; näkyviin tulee harvamaisesti lyhkäsiä, kankeita, vaa-
leahkoja, toisinaan hieman punertavia karvoja, tavallisimmasti vaan
leukaan. Hämäläiset ajelevat tavallisesti pois tämän laihan parran,
jonka vuoksi sitä hyvin harvoin saa nähdä täysikasvuisena.

Mitä Hämäläisen luontoon tulee, on siinä huomattavana useita
merkillisiä omaisuuksia: Hän on vakainen, miehekäs, raskasmielinen,
ajatteleva, umpimietteinen ja vaitioleva (ei puhelias), ei innokas, ei
vilkas (ei ruumiin eikä sielun puolesta), vaan päinvastoin hidas,
suloton ja kömpelö liikunnoissaan, ja kaikissa suhteissa vanhoilla
olija; hän ei ole taipuva parannuksiin eikä muutoksiin; hän ei aiota
mitään uutta yritystä, ei hyvää eikä pahaa, eikä kapinoitse esivaltaa
vastaan. Mutta hän on epäluuloinen, eikä ole ihan viaton kateu-
desta ja kostonhimosta; hän on pitkämietteinen ja jättää kostonsa
sopivaan aikaan, jonka tähden suuria, ennakolta harkittuja rikoksia
usein heidän seassaan voi tapahtua. Hän on kokonaan sallimuksen
vallassa ja tyytyy vähään; hän kärsii suurinta puutetta jakurjuutta
ihmeteltävällä kestäväisyy Tdellä ja mielen maltilla. Vaikka hidas-
luontoinen, on hän kuitenkin erinomaisen kestävä työnteossa, ja
koska hän on hyvin ykspäinen, ei luovu hän yrityksestään niin
kauvan kuin hän näkee jotakin mahdollisuutta olevan sen menestymi-
selle. Hän auttaa mielellään lähimmäistänsä ja on vieraanvarainen,
jos häntä ystävällisesti kohdellaan. Hän on ylimalkaan umpirehelli-
nen mies ja häneen voi aina luottaa, vaikkei hän ilmoitakaan tuntei-
tansa millään hellyyden osoituksilla; hän ennemmin ryhtyy itse te-
koon ja toimeen kuin käyttää joutavia sanoja; hän harvoin lausuu
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ajatustansa loppuun eikä käy asiaan suorasti käsiksi, vaan ilmoittaa
mielensä jollakin varovalla, välttelevällä tavalla.

Mitä hänen muihin hengen lahjoihinsa tulee, on hän hidas,
mutta varma oivaltamaan; hän punnittelee asian vitkaan, mutta
perinjuurin ja tarkasti; hän ei ole soitantoontaipuva, eikä runollinen
(kumminkaan ei hän mitään uutta ole näillä aloilla toimeen saanut) ;

hänen kuullaankin harvoin laulelevan.
Vaikka monilla hyvillä hengen lahjoilla varustettu, ei Hämä-

läinen kuitenkaan ulkomuodoltaan ylimalkaan ole kaunis eikä miel-
lyttävä ; harvoin heidän seassansa nähdäänkään henkilöitä, joita, mei-
dän käsityksemme jälkeen, voisi kauniiksi sanoa. Tämä koskee yhtä
hyvin naisia kuin miehiä. Naisilla on ylimalkaan vähemmän kul-
mikkaat, mutta enemmän ymmyrkäiset kasvot; olentoja semmoisia,
joita voisi „kaunottariksi" sanoa, tavataan hyvin harvoin heidän jou-
kossansa, kumminkaan me emme ole niiden tuhanten seassa, jotka
nähtävinämme ovat olleet, kohdanneet yhtäkään semmoista. Vaikka
tämä hämäläinen rotu ei siis ole varustettu ulkonaisellakauneudella,
on sillä kuitenkin ruumiinsa jahenkensä sitkeyden jakestäväisyyden
ynnä mietiskelevän luontonsa kautta omaisuuksia, jotka tekevät sen
voimakkaaksi roduksi, joka kyllä tulee pitämään puolensa elämän
taistelussa, vaikkei sillä olekkaan taipumusta levitä muiden alueelle,
vaan on tyytyväinen omaansa. Se on samassa hyvin sikiävää sukua;
mutta mitä muuten sukupuoliseen puhtauteen tulee, ei siitä pidetä
suurta lukua, vaan ovat tavat tämän suhteen jotenkin veltot. Yli-
malkaan voidaan Hämäläisen hengellisestä olosta sanoa, että hän
antaa kaikki mennä menoaan, niinkuin sallimus on säätänyt.

Karjalaisen tunnusmerkit sitä vastaan ovat seuraavat: Hänen
ruumiinsa ei ole niin vahva kuin Hämäläisen, hän ei ole niin har-
teva eikä niin leveä, ei tanakka eikä jykeäjäseninen, vaan enemmän
hoikka ja ruumiin osat ovat kauniimmassa suhteessa toinen toisiinsa.
Hänen pituutensa menee usein yli keskinkertaisen miehen mitan ja
oikein pitkiä miehiä nähdään tuontuostakin. Hän on pikemmin
laiha kuin lihava. Iho on tummemman ruskeahka eli vähän vivah-
tava harmaalle. Pää ei ole suuri, mutta hyvin suhteellinen, jotenkin
lyhyt (brakykephalä), ei kuitenkaan niin lyhyt kuin Hämäläisen.
Kaula on kohtuullisen pitkä. Kasvot ovat tavallisen pitkät, mutta
verrattain kapeat, niin hyvin otsakulmista kuin poskipielistä ; leuka-
luut ovat jotenkin vahvasti edistyneet, erittäinkin alinen leukaluu,
jonka takamaiset kulmat tulevat selvästi näkyviin. Nenä on pitkä,
suora, hyvin suhteellinen ja terävä. Suu on muun ruumiin mukai-
nen. Silmäaukot, jotka eivät ole pienet, ovat suhteelliset, ei miUoin-
kaan, tai kumminkin hyvin harvoin, vinossa ; silmänterä on tumman
sinertävä. Silmäkarvat ovat mustat, vahvat, tuuheat. Katsanto on
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tavallisesti vilkas, avonainen ja miellyttävä, mutta kuitenkin hieman
vakainen. Tukka päälaella on musta, muuten kastanjan ruskea, vä-
listä tumman harmaa, ei suora eikä napsinen, vaan tavallisesti kiehku-
rainen ja useinkin hyvin tuuhea. Parta näyttää kasvavan jotenkin
huonosti (enimmästä vaan leuassa) ja sekin ajellaan pois.

Luonnoltaan on Karjalainen ripeämpi, vilkkaampi, sukkelampi
ja toimeliaampi kuin Hämäläinen. Hän ei ole umpimielinen, vaan
puhelias ja iloinen, paremmin taipuva uusiin yrityksiin, mutta vä-
hemmän sitkeä, ja kiivas; vähemmän syvämietteinen ja ajatteleva,

herrasmiehen kaltainen; hänellä on kaunis, useinkin jalo ryhti; hän

Kalmukkeja.

liikkuu kepeästi ja suloisesti; hän tekee ylimalkaan miellyttävämmän
vaikutuksen. Kauniita miehiä ja naisia nähdäänkin usein heidän
joukossansa: nuo jälkimäiset, joilla ylimalkaan on soikeat kasvot ja
hyvin säännöllinen muoto, suora, terävä nenä, suuret siniset silmät,
sorea suu ja jotenkinvilkas katsanto ja suhteellinen, toisinaan hoikka
vartalo, ovat varsin sieviä ja suloisia olentoja; varsinaisia kaunottaria
saattaa heidän joukossansa löytyä".

Venäjässä asuvain mongulilais-sukuisten kansain joukkoonkuulu-
vat Kalmukit, noin 100.000 henkeä, Astrachanin ja Stavropolin ku-
vernementeissä ja Donin Kasakkain aromailla. Toinen kalmukkilais-
heimokunta asuu Sipiriassa, Tomskin ja Jeniseiskin kuvernemen-
teissä. Kalmukit ovat paimenia; he tunnustavat Laman uskontoa;
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hyvin harvoin ottavat Kalmukit kasteen ja Venäjän hallitus on suu-
rella sietäväisyydella antanut näiden rauhallisten ja uskollisten ala-
maisten pysyä heidän uskonnossaan. Heidän pappansa, jotka kaikki
asuvat luostareissa, ovat tieteen ja taiteen ja myöskin lääkeopin
harrastajia. Kalmukit ovat älykästä, sivistykselle altista kansaa.

Volgan varrella, Kasailin tienoilla, asuu islamin-uskoisia Tatari-
laisia, jotka ovat kohtuutta harrastavia, rehellisiä, sivistykseen pyrki-
viä ihmisiä; enimmät heistä osaavat lukea, kirjoittaa ja lukua laskea,

Venäläinen talonpojantupa.

ja heidän poikiansa halajavat kaikki kauppa- ja asiamiehet saada
palvelukseensa. Myöskin Krimin saarennolla asuu Tatarilaisia ja
ovat he siellä hyvin tärkeänä kansan osuutena, joka antaa maalle
omituisen itämaalaisen muodon. Rannikon Tatarilaiset ovat kau-
niita, pitkävartaloisia, älykkäiltä näyttäviä ihmisiä. Heidän vanha
pääkaupunkinsa Baktsjiserai on kokonaan itämaalainen kaupunki ja
väestö sukuperänsä, uskontonsa ja tapainsa puolesta tatarilainen.

Samojedeista, jotka myöskin ovat mongulilaista kansaa ja asuvat
paämenäna pohjan rämeillä, ei ole mitään hyvää kerrottavana. He
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ovat suurimmaksi osaksi ihan raakoja ihmisiä. Vaikka joku määrä
heistä nimeksi on ruvennut kreikkalais-uskoiseksi, on suurin osa
heistä vielä pakanoita. Veistettyjä kuvia alkuperäisäntä laatua kun-
nioittavat he jumalina ja heissä on vielä havaittava suuri taipumus
fetisjismiin elä pölkkyjumalain palvelukseen (Edvard Rae).

Venäjän muiden kansalHsuuksien joukosta, joista ei yhdellä-
kään ole mitään tärkeätä toimitusta tehtävänä, mainitsemme vielä
Kreikkalaiset, Rumänilaiset, Armenialaiset ja Mustalaiset, joita erit-
täinkin on Krimin saarennolla, ja väämeäseksä kaikkein slavilaisten
maiden ruttopaiseen, nuo kansan ytimen ja veren imijät ja kaikkialla
Europassa tavattavat Juutalaiset.

Tässä on voitu kertoa ainoastaan kaikkein tärkeimmät kohdat
Itä-Europan kansatieteestä, joka alue jo yksinään on melkein yhtä
suuri kuin koko muu Europa yhteensä. Samoin saatamme myös
Venäjän yhteiskunnallisista ja muista sivistysoloista tuoda esiin ai-
noastaan muutamia silmiinpistäviä kohtia. Huomiota herättävä on
lähinnä se erinkaltaisuus, joka meitä kohtaa, heti kun astumme yli
Venäjän läntisen rajan.

„En minkään muun maan rajaUa, kirjoittaa F. Sarend, ole niin
äkisti ja silminnähtävästi tuntenut siirtyväni vieraan kansallisuuden
alueelle. Muualla muuttuvat kieli, tavat ja vaateparret, asuntoin
ulkomuoto j. n. e. vähitellen. Venäjässä on peräti toisin! Paitsi
kieli, ihmisten vaatetus ja erinkaltainen raha, muistuttavat, mitä
etemmäksi Venäjään tulemme, vielä tuhannet seikat meille, että nyt
olemme vieraassa maassa. Ensiksikin näyttää kirkkoin ja kattoin
omituinen muoto ja väri muukalaiselle oudolta. Vieras, milfei itä-
maalainen henki liekkuu meille vastaan. Kirkkoin ja suurempain
rakennusten katot ovat tavallisesti maalatut vaalean sinisiksi, vih-
reiksi eli kullankarvaisiksi, myöskin sänäsäksä, hopealta hohtavilla
tähdiUä kaunistettuina. Venäläiset kirkot taas näyttävät pieniltä
HnnoituksUta. Ne ovat kaikki — paitsi muutamia, jotka Pietari
Suuri alankomaalaisen maUin mukaan perusti — raketut ristikirkoiksi.
Ne huoneukset, joissa varalHsemmat ihmiset maalla asuvat, ovat mel-
kein kaikki raketut schweitsiläiseen maUiin ja varustetut myöskin
vihreillä tai sinisillä katoilla; mutta tavataanpa myöskin punasäa, eä
tiilikattoja, vaan punaseksi maalattuja sinkkikattoja. Näitä maataloja
nimitetään „daisjeniksi". Talonpoika (musjikka) ja päivätyöläinen
asuvat pienissä olkikattoisissa mökeissä. Huolellinen tarkastelija huo-
maa pian, ettei näillä mökeiUä ole mitään savutorvea. Me Saksan-
maassa ja muissa maissa laskemme savun menemään ilmoille uunista
ja takoista savutorven kautta. Venäjän talonpoika ei semmoista
tunne ; hän ennemmin, keskeUä kovaa talveakin, aukasee oven selki-
selällensä ja antaa tuon sakean savun käydä sen kautta ulos. SiUä
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aikaa laskee emäntä alastomat lapsensa paljaalle maalle, etteivät
tukehtuisi. Kun savu on puoliksi hälvennyt, suljetaan ovi taas. Tie-
tysti jää tarpeeksi kyllä katkua tupaan silmäin suloiseksi virukkeeksä.
Sokeus on sentähden mitä tavallisimpia tauteja talossa. Mutta asuk-
kaat voivat tässä löylyssä kuitenkin hyvin; ovathan heidän isänsä
eläneet ihan samalla tavalla. Ettei tämmöinen lämmitystapa ole
vaaratta, on helposti ymmärrettävä ja palovakuutusyhtiöt ja asian-
omaiset esivallan miehet koettavatkin saada tässä kohden ajanmukai-
sempia uudistuksia, s. o. savutorvia toimeen. Mutta tämä yritys
kohtaa kyllä vastuksia. Onpa tähän saakka toimeen tultu, arvelee
musjikka, niin tallaanpa tästä lähinkin; äsämme ovat nään eläneet ja
me elämme samoin!"

Koska juuri puhumme maaväestä, niin tulee tässä luoda huomio
Venäjän kunnallisiin laitoksiin, jotka vastustelematta johtavat mie-
leen Etelä-Slavein zadrugan elä huoneyhdyskunnan, vaikka suurem-
massa mitassa. Niinkuin tietty, on kreivi Cavour lausunut, „että
venäläinen kyläkunta, nimeltä mir, on laitos, joka kerran tulee leviä-
mään ympäri koko mailman". Kansallistalouden hoitajat sitä vas-
taan tuomitsevat sen hävitettäväksi niinhyvin taloudellisen vaurastu-
misen kuin yksityisten henkilöin vapaan edästymäsen vuoksä.

Venäläinen sana mir merkitsee : mailma, ja sopii tähän osittain,
koska kyläkunta todellakin on eri mailma itseksensä. Se luulo, että
mir-laitos olisi yksinomaisesti slavilainen omituisuus, on näytetty
vääräksi. Mir jakautuu hallinnolliseen ja taloudelliseen puoleen.
Sen kunnallinen hallitus on hyvin yksinkertainen. Tavallisesti on
kullakin kunnalla yksi ainoa virkamies eli starosti (vanhin), jonka
kyläkunta itselleen valitsee ja joka kunnankokousten avulla valvoo
kylän asioita. Siinä kohden on kunta paikkakunnallisen itsehallin-
non toimeen panija; mutta sitä vastaan eroaa se taloudellisissa suh-
teissaan suuresti kaikista länsieuropalaisista oloista. Se on laiUisesti
ja todellisesti koko kunnan maatilusten omistaja ja jakelee niitä
vanhan tavan ja oikeuden jälkeen ilman korkeampaa virallista tar-
kastusta. Mutta samassa ovat myös kaikki kunnan jäsenetyhteisesti
edesvastauksen alaiset yhteisistä ja yksityisistä veroista. Kunnan
omaisuutena on: 1) se maa, jolle kylä on rakettu ynnä sen välittö-
mässä läheisyydessä olevat tilukset; 2) viljelymaa, ja 3) laidunmaa.
Ensinmainitulla alueella saa joka perhe asuttavakseen puisen asun-
non, kartano- ja vihannaistarhan kanssa, vieläpä toisinaan hamppu-
maankin. Asunto ja tarha ovat perittävä omaisuus, kuitenkin sillä
rajoituksella, ettei ne saa tulla perinnöksi minkään toisen kunnan
jäsenelle. Pellosta ja niittumaasta taas saa väestö nauttia hedelmän
ainoastaan siinä määrässä, kuinka suuri sen miehellisten jäsenten
luku on. Niin pian kuin kunnan jäsen maksaa henkiveron ja muut
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ulosteot, saa hän osansa kunnan maasta, niin että ulosteot ovat jol-
lakin tavoin maaverona, ja verot ja saatu maa ovat aina samassa
suhteessa toinen toisiinsa, jonka tähden tuontuostakin on tarvis maata
jaella. (D. Mackenzie Wallace. Russia. Londonissa 1877). Hepworth
Dixon arvelee näiden mirien, vaikka niillä onkin oma hallituksensa,
kuitenkin olevan orjuuslaitoksia. Ainoastaan vissin kunnan jäsenenä
on talonpojalla joku turva ja elämän- mahdollisuus. Nnn pian kuin
kunta kerran on hänet sylistään heittänyt, on hän hylkynä. Mutta
kunta taas pitää ankarinta tarkastusta yksityisistä henkilöistä, ja
kunnassa ovat perheen-isä ja pappi pieniä hirmuvaltiaita. Ruoskaa,
joka laUHsesti on poistettu, käytetään perhe-elämässä ankarimmalla
tavalla. Musjikka köyristää selkänsä sille nöyrimmässä alamaisuu-
dessa. Vieläpä semmoisiinkin elämänsuhteisin, joissa muuten milt'ei
joka paikassa, vieläpä raaimpainkin kansain luona, vaUitsee jonkin-
lainen vapaus, ulottuu tämä orjuus. Perheenisäntä ja parittaja tai
pappi ja parittaja panevat toimeen naimiskaupat, vaikk'ei nuori pari,
jota asia koskee, toinen toistansa tunnekkaan. Tyttö kutsutaan seu-
raavana päivänä kirkkoon, keUo 4 pitää hänen olla paikalla; hänen
täytyy sentähden ottaa ero palveluksestaan. Kun häneltä kysytään
syytä tähän, sanoo hän sen tapahtuvan naimisen tähden. Kun vielä
kysytään, onko hän hyvin mieltynyt ylkäänsä, vastaa tyttö, ettei
hän häntä vielä ole nähnytkään, mutta että hän kumminkin on saa-
nut papin kutsumuksen ja että hänen täytyy sitä totella; vihittäissä
hän hänet kyllä tulee tuntemaan.

Vaikk'eivät mirit olekkaan mikään yksinomaisesti venäläinen
eli slavilainen laitos, on kuitenkin myöntäminen, että tämä keski-
näinen yhteys — ja muuhunhan ei mir perustukaan — jo vanhoista
ajoista asti on Venäjänmaassa paremmin edistynyt ja vaurastunut
kuin kenties missäkään toisessa maassa. Kaupungeissakin löytyy
n. k. „arteleita" (= yhtiö; „artelsjtsjik" = yhtiön jäsen), s. o. yhdis-
tyksiä yhteistä työntekoa varten, josta voitto jaetaan tasan, jayhtiö
vastaa kokonaisuudessaan yksityisen puolesta. (C. Grilnwaldt.)

Vuoteen 1861 asti hivui Venäjän talonpoika aatelisten maan-
omistajaan henkiorjana, ja he arvostelivat rikkautensa sen mukaan,
kuinka monta tuhatta „sielua" heillä oli. Tästä orjuudesta ei talon-
poika voinut vapaaksi päästä arvokkaaksi mieheksikään tultuaan, jos
ei hänen isäntänsä suostunut lunnaisiin tahi lahjoittanut hänelle va-
pautta. Löytyä miljonan omistajia, kauppamiehiä, taideniekkoja ja
kirjailijoita, jotka olivat henkiorjia ja joiden täytyi tyynellä mielellä
kuullella, kuinka heidän herransa heitä „sinutteli." Nämä olot, jotka
ensinnä muistuvat mieleen, kun Venäjästä puhutaan, ovat väistyneet
pois toisten tieltä, joilla myöskin on silmiinpistävät varjopuolensa.



204 EUROPA.

Vallitsevana kirkkona Venäjässä on puhdasuskoinen kreikkalais-
katolinen uskonto, jonka ylimpänä hallitsijana on keisari pyhän Sy-
nodin kanssa. Pappiskunta jakaantuu niinkutsuttuun „valkeaan"
s. o. naineesen, luostarien ulkopuolella elelevään papistoon ja „mus-
taan" eli munkkikuntaan kuuluvaan papistoon. Valkea papisto on
kansan elämään likemmin yhdistetty, mustalla sitävastaan on kirkon
ylimmäinen hallinto käsissä. Tätä nyky^ä löytyy Venäjän maassa 4
lauraa, 8 munkkiluostaria ja 1 nunnaluostari, jotka suorastaan ovat
pyhän synodin alamaisia, 8 luostaria, jotka ovat molempain ensiksi-
mainittuin luokkain johdannon alaisia, ja 430 munkki-ja 150 nunna-
luostaria eri maakunnissa, siis yhteensä koko Venäjässä 600 kreikka-
laista luostaria. Venäjän kansa on täynnä uskonnollista intoa ja har-

tautta, jaon jakaunutlukuisiin lahkoi-
hin, jotka useinkin ovat mitä omitui-
sinta laatua. Valtakunnankoko eteläi-
nen pallas on eriuskolaisten hallussa.

Kaikki lahkolaiset eli raskolnikit jae-
taan niinkutsuttuihin Staroviertseihin
elä „vanha-uskoisiin", jotka muodosta-
vat jonkinlaisenkansallis-kirkon jaovat
erittäinkin lukuisat valtakunnan poh-
joisenosan talonpoikain seassa jaDonin
Kasakkain maassa, ja varsinaisiin eri-
uskolaisiin, joiden joukossa löytyy sa-
toja lahkokuntia, juuri samoin kuin
protestantein kesken Englannissa ja
Pohjois-Amerikassa. Tämä viittaus on
myös riittävä hävittämään sen väärän
luulon, että Venäläisten lahkolaisuu-Venäläinen pappi.

den-kiihko perustuisi valtakunnan valtiollisiin oloihin, johon luu-
loon ehkä sen kautta on tultu, että noiden uskonnollisesti uppi-
niskaisten joukossa löytyy koko joukko semmoisia, joilla val-
tiollisistakin asioista on omituiset, enimmästä nurinpääset, miet-
teensä. Venäjänmaassa, ätse naistenkin seassa, rehevästi rehoittavaa
nihilismiä ei kuitenkaan voida lukea näihin lahkoihin kuuluvaksi,
sillä se on tykkönään jumalan kieltävä, socialdemokratinen yhdistys,
jonka lähinnä tarkoituksena on mullistaa ylösalasin kaikki laitokset
ja koko sen järjestyksen, jonka Länsi-Europan sivistyneet kansat
tapain, viljelyksen ja politikin avulla ovat aikaan saaneet. Raskol-
nikein pääjako popovtsjinaan, joka vielä käyttää, virasta eroitettuja
pappeja, pooppeja, palveluksessaan, ja bespopovtsjinaan (papittomaan
lahkoon) on saanut alkunsa lahkolaisuuden ensimäisiltä ajoilta. Bes-
popowtsjina hajosi pian ala-lahkokuntiin, joista mainitsemme Pomortsit,
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Theodosianit, Stephanovtsit jaKristovtsjinan. Kväkiläisyyden sikiöitä
ovat nuo itsensä silpovat Skoptsit ja Duchobortsit (henkien kanssa
taistelijat); heidän vastustajiansa ovat rauhalliset Molokanit, jotka
hylkäävät paastoomisen. (Lähempiä tietoja Venäläisistä lahkokun-
nista saadaan Philarefin „Venäjän kirkon historiasta" [venäjäksi] ja
Hepworth DixonHn teoksesta: Free-Russia. Londonissa 1870).

Kansan opetus on tässä avarassa valtakunnassa vielä hyvin al-
haisella kannalla. Venäjässä on tätänykyä noin 22,000 kansakoulua,
mutta näiltäkin jo puuttuu niinhyvin opettajia kuin tarpeellisia koulu-
huoneita. Venäjässä on ihan oppimattomain luku sangen suuri. Kan-
san sivistyksen suuret puutteet tunnustetaan ja tuodaan ilmi kaikissa
virallisissa ilmoituksissa, ja juuri tämä vilpitön ' suoruus on edisty-
misen luotettavin takaus. Venäjä saa vielä kamppaUla niiden vas-
tusten kanssa, jotka jokaista hyvää yritystä kohtaavat, ja tuo avaralle
levinnyt viinanhimo tekee tämän vastuksen kahta vaikeammaksi.
Ainoastaan Itämeren maakunnat tekevät tästä poikkeuksen; sikäläi-
sellä luterilaisella väestöllä on 25 p:stä Huhtik. 1875 oUut koulu-
pakko voimassa.

Hyvin omituinen on Venäjällä naisen asema, joka useassa koh-
din vivahtaa vähän Amerikan oloihin.

Venäläinen nainen pitää huvitusta ja ruumiinhoitoa elämänsä
päätarkoituksena, ja eräs muuten herttainen moskovalainen nainen
lausui kerran saksalaisista miehistä tämän ankaran tuomion: „Sak-
salainen aviomies ei pidä puolisoaan vaimonaan, vaan palveluspiika-
nansa." KuuUaanpa Itämeren maakunnissakin, joihin hyvä määrä
venäläistä maaUista velttoutta on levinnyt, puhuttavan saksalaisen
naisen „orjuudesta." Venäjänmaa onkin nykyään naisten varsinainen
kultala. Köyhempikin Venäläinen hoitaa vaimoansa suurimmalla
huoleUa, kantaa puita ja vettä ja toimittaa monellaisia huoneellisia
askareita, joita Saksalaiset pitävät naisen velvollisuutena tai kum-
minkin oikeutena tehdä. Mitä korkeammalla asemalla venäläinen
nainen on, sitä toimettomampi on hän. VaraUisen miehen vaimolla
keskisäädystä ei enää ole mitään käsitystä talouden huolista eikä
hän puutukkaan milloinkaan semmoisiin. Hänen elämänsä kuluu,
niin kauvan kuin mahdollista on ja sitä kestää voi, toalettipöydän
ääressä ja seuroissa. Vaatekoristusten kekseliäisyydessä ei luultavasti
Franskalaisetkaan naiset voita heitä muussa, kuin jos kauniimpain
värien vaalissa.

On jo aika, että saatamme lukijamme muutamaksi tuokioksi
kumminkin Venäjänmaan kumpaankin pääkaupunkiin, sillä nämä
yksistään ansaitsevat likempää tarkastusta. Niiden rinnalla ovat
kaikki muut kaupungit, vieläpä väkirikkaimmatkin, joästa eä suinkaan
puutetta ole, paljaita maalaiskaupunkeita. Eipä edes tuo rikas ja
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suurta kauppaa harjoittava Odessakaan komeine rakennuksineen tar-
joo mitään omituista kuvaa; sen voivat Pietarin ja Moskovan rin-
nalla ainoastaan jossakin merkityksessä Arkankeli, Kijew ja nuo hy-
vin aasialaisilta vivahtavat kaupungit Kasan ja Astrachan tehdä.

Pietari, jossa kaupungissa on enemmän kuin 700,000 henkeä,
on ja pysyy Europan komeampana pääkaupunkäna. Eä mäiikään toä-
sen kaupungin läpitse meidän maanosassa juokse niin mahtava virta
kuin täällä tuo kokonaista kilometeriä leveä Neva-joki. Pietarin
erinomainen kauneus tulee suureksi osaksi niistä oikeista suhdista,
missä virta, kadut ja torit ovat toinen toisiinsa, ja siitä „suurellai-
sesta tilan tuhlauksesta, jonka kautta kaikki nämä jättiläisrakennuk-
set vasta täydellisesti voivat tulla näkyviin ja oikeaan arvoonsa."

Pietarin akatemia.

Tämän lisäksi tulee vielä, että perusaatteellisesti on seurattu samaa
rakennustapaa; ei kuitenkaan niin orjallisesti, että olisi horjahduttu
univormun tapaiseen toinen toisensa jälittelemiseen. Kirkkoin ja
luostarein perästä vetävät erittäinkin huomiota puoleensa, nuo suu-
ret kauppasolat, jotka ovat kaikkein venäläisten kaupungein omitui-
suutena. Nämä kauppasolat (gostinoi-dvor) ovat suuria, yhdenker-
taisia rakennuksia, joiden haltuun aina kuuluu kokonainen kadun
neljäkäs. Alakerrassa on ylfympäri kulkeva kaarroskäytävä ostajia
varten. Tästä tullaan puoteihin, joilla on vaan yksi ainoa suuri
kolmejakoinen ovi, jonka keskimäisestä astutaan sisään, kun sivu-
puolija sitä vastaan käytetään vaan näyttely-akkunoina. Tällä ta-
voin ympäröidyssä suuressa kartanon pihassa on pitkiä rakennuksia,
joita samaten käytetään puoteina eli makasiineina kaikellaisten ta-
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varain säilytystä varten. Nevski-prospektin varrella olevassa suu-
ressa kauppasolassa on 340 puotia, Erinomaisen suuri on julkisten
rakennusten luku. Nuo korkeat palovartijatornit tulevat jo kaukaa
näkyviin. Ministeristön, amiraliston ja yliopiston rakennukset voit-
tavat laajuudessa kaikki samankaltaiset rakennukset muualla mail-
massa. Katselemista jo yksin ulkomuotonsakin puolesta ansaitsevat
myös näytelmähuoneet, erittäinkin n. k. Suuri teateri, Aleksandran
ja Marian teaterit. Erinomaisen uhkeilta näyttävät keisarillisen per-
heen monet linnat, erittäinkin Talvipalatsi Neva-joen rannalla, Jos

Smolnoiluostarin kirkko.

näiden lisäksi vielä lasketaan nuo monet ja komeat yksityisten kar-
tanot, niin havaitaan heti, että Pietari jo rakennustensa loiston ja
laajuuden kautta voittaa monen muun pääkaupungin. Vielä viehät-
tävänipi on kuitenkin katsella elämää ja liikettä tämän kaupungin
suuremmilla kaduilla. „Käymme hetkeksi Nevski-prosjiektille, joka
lähtee amiralisto-rakennukselta (Neva-joen eteläisellä rannalla) ja
ulottuu läpi suuremman osan kaupunkia. Kahden puolin tätä kau-
nista ja leveätä katua on komeita kartanoita, joiden alakerrat ovat
enimmästä puotien, mutta myöskin joiden kuiden ravintolain hallussa.
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Kadulla näemme joukottain vaunuja. Kyyditsijät (isvosikat), joista
moni tuskin on lapsuuden ijän jättänyt, osaavat erinomaisen taita-
vasti ohjata hevosiansa, joiden harja ja häntä aina ovat mitä huolel-
lisimmasti harjatut, läpi tiheimmänkin tungoksen. Kuinka suuri joka-
päiväinen liike on Pietarin kaduilla, voi jo arvata siitäkin, että is-
vosikkain luku nousee kymmenteen tuhanteen. Me siirrymme siis
pois ajotieltä jalkaisin kuljettavalle kadunvierustalle, jossa toivomme
saada pitkittää matkaamme levollisesti. Mutta turhaan! Tuskin olemme
muutamia askelia astuneet, niin huutaa sanomalehtienkaupitsija, joita
täällä tavataan kaikissa kadun kulmissa, enimmästi luettuin lehtein
nimet jakehottaa kimakalla ääneUä ostamaan. Sillä aikaa kuin vielä
tarkastelemme hänen tavaraansa, on jo jokukerjäläinen meitä lähesty-
nyt, ottaa nöyrästi lakinpäästänsä jakertoo liikuttavalla äänellä ulkoa-
opitun tarinan. Kun hänestä olemme kopekalla päässeet ja olemme
tyydyttäneet -sanomanmyyjän ostamalla yhden numeron „Aäni" (Go-
los) nimistä lehteä, pitkitämme matkaamme. Mutta pian meitä taas
häiritsee eräs poika, joka yhä kattelee yHstelee tulitikkujansa ja
josta tuskin pääsemme, vaikka useat kerrat tiuskasemme häneUe „nje
nada" (ei tarvita). Vihdoin viimeinkin, kun henkemme vaaralla olem-
me juosseetyli kadun, saamme tilaisuutta levollisempaan tarkastele-
miseen. Tuo avonainen paikka Kasanin kirkon edessä, jossa oikealla
puolellamme on Kutusovin ja Barclay de Tolly'n kuvapatsaat on
jotenkin tyhjä, niin että saatamme tässä häiritsemättä katsella muu-
taman tuokion tämän kirkon mahtavaa rakennusta, joka enimmästä
päästä on vapaa mukaUu Romassa löytyvän Pietarin kirkon jälkeen;
sentähden onkin tämä temppeH, poikkeuksena muista, varustettu ai-
noastaan yhdeUä kupuHlla. Me emme enää toista kertaa uskalla
käydä yli kadun, ja sitä ei meidän ole tarviskaan tehdä, koska vä-
hässä ajassa muutenkin saavumme suureen Gostinoi-dvoriin. Mikä
runsas elämä, mitä pieniä, mutta viehättäviä kuvia on täällä huolel-
lisen tarkastelijan katseltavana, jos hän pujahtaa tuolla kaarroskäytä-
vällä liikkuvan väkijoukon sekaan. VasemmaUa kädellä on koko
joukko hedelmäin myyjiä, jotkaihmeteltävällä kärsivällisyydellä kan-
nattavat tuntikausia yhdellä polvella suuria laakeita astioita, täynnä
luumuja, pääryniä, vadelmia j. n. e.; mutta ymmärtävätpä he myös-
kin korvata vaivaansa korkeilla hinnoilla. Tavarat, jotka erityisissä
puoteissa ovat näytteille asetetut, ovat erinomaisen monenkaltaisia.
Yhdellä ainoaUa käynnillä Gostinoi-dvorissa voi tyydyttää kaikki
tarpeet, mitä ajatella voidaan. Täällä loistelee runsas ryhmä kultaan
kudottuja univormuja, tuolla kimaltelee valittu kokous somasti jär-
jestettyjä aseita. Vähän matkan päässä tästä kaupittelee turkkuri
turkiksiansa. Ihan hänen vieressään on jotakin, mistä ei tuo katse-
lijani suuri uuteHas joukko paljon välitä, mutta joka ulkomaalaiselle
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on sitä harvinaisempi näky: nimittäin kiiltävä lohkare hiomatonta
Sipirian graphiittia keskellä valmiita lyijykyniä. Nyt tulee muuta-
mia vaatekauppiaita, ja kohta kuulemme kaikilta haaroUta heidän
kehoituksiansa astumaan sisään. Töin tuskin pääsemme tästä ahdis-
tuksesta ja riennämme nyt pikaisilla askelilla muutamain vähemmän
merkiUisten esäneäden ohitse. Mutta pään tulee taas näkyviin koko
joukko uusia näkyjä, joita halulla katselemme.

Aurinko paistaa nnn kauniisti, että mielemme tekee lähteä saa-
rille. Poiketen oikealle kädelle saavumme vähässä ajassa Kesätar-
haan, jonka päässä meitä jo odottaa pieni, mutta vikkelä höyrypursi,
joka kuljettaa meidät hyvällä vauhdiUa ohitse useampain Neva-joen
viehättäväin suuhaarain Kamenni-sa,a,relle. Kahden puoHn tietämme
on koko joukko huviloita tai käy matkamme läpi suurellaisten puisto-
istutusten, joitatuontuostakin vihantavat nurmikot katkaisevat. Myös-
kin Krestovski- ja järviseUä Jelagini-saarilla teemme pikaisen, mutta
sitä suloisemman käynnin, ja saavumme niin vihdoin joen pohjoi-
simman haaran oikeanpuoHselle rannalle. TääUä näemme useampia
satoja pieniä, mutta somia maataloja lähellä toinen toisiansa. Sillä
ei kukaan Pietarilainen, jos asianhaarat vaan joinkin sen suvaitsevat,
asu kesänaikana kaupungissa. Aamulla matkaa hän kaupunknn kaup-
pa-asioillensa tai virastoonsa ja illalla palaa hän taas takaisin vai-
monsa ja lastensa luo. Useat matkaavat täUä tavoin jokapäivä useita
penikulmia. Ne taas, jotka syystä tai toisesta eivät voi pois kaupun-
gista muuttaa, tulevat kumminkin illoiksi suurissa joukoissa saarille,
viettääksensä kumminkin joitakuita hetkiä saarten lukuisissa virvotus-
paikoissa. Kesällä tehdään vielä retkiä Peterhofiin, joka linnoistaan
ja ruiskulähteistään on mainio, eH Zarskoe-Selohon, keisarin mielui-
simpaan kesä-asuntopaikkaan, vieläpä etemmäksikin etelään päin aina
Paulovskiin asti, jonne melkein joka ehtoo kaupungin hienoin herras-
väki kokoontuu. Erinomaisen huvittava on myös käydä Jalkasin
pitkin Nevan rantaa Kesätarhasta joensuuhun asti. Vasemmalla kä-
deUä ovat Talvipalatsin mahtavat rakennukset ja koko joukko iha-
nimpia linnoja, joko keisarin veljein, taikka yksityisten rikasten hen-
kilöin omia. Oikealla kädeUä on tuo nykyään sotavarustuksena var-
sin mitätön kaupungin västinki, jonka kirkossa lepäävät haudattuina
useimmat keisarillisen perheen jäsenistä. Vikkelät höyryalukset kul-
kevat ristiin rastiin tuoUa leveällä virralla, jota monilukuiset purje-
laivat elähdyttävät. Erittäinkin vetävät huomiota puoleensa nuo
kömpelömäiset, melkein nelikulmaiset, suuret, useastikin yH 75 me-
teriä pitkät puuveneet, joita jokavuosi tulee tänne tuhansittain, erin-
omattainkin Suomesta. Mutta vielä viehättävämmältä näyttää Neva
kauniina talvipäivänä. Lukuisat joukot luistelijoita Hikkuu silloin
joen lasi-sUeällä pinnalla, sujahtaen miUoin sinne, milloin tänne, väis-
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taaksensa peurain vetämiä rekiä. Myöskin rannalla kilisee soriiasti
kelloin ääni, ja tuon suuren linnan edustalle on rakettu noita kaik-
kein mieluisia jäävuoria, joiden kukkuloilta pienillä kelkoilla luistel-
laan alas nuolen nopeudella. Miellyttävin huvitus talvella on kui-
tenkin rekiretki maalle. Tuo tasainen luminen kenttä, nuo heleästi
loistavat tähdet tuolla sinisellä taivaalla, Uman ihmeteltävä kirkkaus
ja juhlallinen tyyneys, jota ainoastaan kelloin kdinä ripeästi juokse-
vain hevosten kaulassa häiritsee; tämä kaikki vaikuttaa sanomatto-
malla lumousvoimalla jokaiseen tunteelliseen ihmiseen."

Viidessätoista tunnissa kuljettaa pikajuna meidät tästä 600 kilo-
meterin päässä maan sydämessä olevaan Moskovaan, joka jo hyvin
vivahtaa itämaalaiselta kaupungilta ja jonka väestö viimeisen laskun
mukaan (1870) on paisunut 601,969 hengeksi. Moskova on Venä-
läisten pyhä kaupunki, venäläis-kreikkalaisen kirkon Rooma, kau-
punki, jossa keUot yhä pauhaavat ja luostareita on lukemattomia.
Rikas on tämä kaupunki myös ja aateliston jakauppamiehistön ynnä
sisämaisen kaupan pääpesä. Se oli myöskin pääkaupunkina ennen
Pietari Suurta, ja tässä vihdoin Napoleonin sota-onnikin kääntyi.
KremVissä ja sen Hkimmässä läheisyydessä tavataan kaupungin mui-
naisuuden kaikki vanhat muistot ja sen ympärillä rehoittaa myös
elävästi nykyisyyden viehätykset; meidän tulee siis kaikkein ensiksi
käydä tätä itämaista paikkaa katsomassa. Kreml ei ole mikään yk-
sinäinen palatsi, vaan täUä nimellä tarkoitetaan koko kaupungin yli
kohouvaa kunnasta keskellä Moskovaa, joka kunnas jo itsekseen on
tavallisen kaupungin kokoinen. Tälle töyräälle on yksinomaisesti
rakettu vaan kirkkoja, palatseja ja vaitiorakennuksia, joiden välissä
on avonaisia paikkoja. Sitä ympäröi avara, rakennuksista tyhjä ala,
joten näyttää siltä ikäänkuin tahtoisivat sen komeat, huippuharjaiset
ja torneUla kaunistetut muurit pysyä kaikUta haaroilta kunnianarvoi-
sessa etäisyydessä. Tuota näkyä, joka meille Kremlin korkeasta
kellotornista, „isosta Ivanista", on tarjona yli kaupungin on vaikea
kokonaisuudessaan kuvata. Jos ajattelemme, että kreikkalais-venä-
läisellä kirkolla ei ole ainoastaan yksi tai kaksi tornia, vaan että
jokaisen näiden yli kaartelee mahtava keskikupuli, jonka ympärillä
on neljä vähempää tornia, ja että kaikki nämä ovat katetut kultai-
silla, hopeaisUla, yksi- tai monivärisillä, ihan vihreillä, sinisillä tai
myöskin punaisilla mitallilevyillä ja että tämän lisäksi vielä jokaisen
tornin päässä ja joka huipussa on mahtava kullattu risti, joka erit-
täinkin Moskovassa, vielä lisäksi on raskailla kultaisUla ketjuilla mo-
nin kerroin yhdistetty katonharjaan, niin syntyy tästä erittäinkin
auringon paistaissa semmoinen välkkyminen ja värien vaihtelu, jom-
moista Länsi-Europalaisen itämaalaiseen loisteesen tottumaton silmä
ei saa nähdä missäkään muualla, paitsi Konstantinopolissa Välimeren
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ja Mustan meren .tällä puolella. Moskovan kadut ovat kaikki hyvin
leveät ja niiden sivuilla kohoaa suhteellisesti matalia, mutta tilaavia
kartanoita ja useita komeita rakennuksia. Mutta itämaiden kaltainen
puhtauden puute sitävastaan pilaa suuresti tätä muuten edullista ku-
vaa Moskovasta. Kun Pietari aina ennen auringon nousua on la-
kaistu sipusileäksi ja kaikki ruhju ja rohju korjattu pois, rämpii jalka-
sinkävijä Moskovassa kuivalla säällä nilkasta asti pölyssä ja loassa,
josta taas sateen aikana syntyy likaisia puroja kaupungin matalille
kaduiUe. Vaikka tuo vanha moskovitien pääkaupunki monessa suh-
teessa onkän väehättävämpä kuin hänen uusi kilpailijansa Nevajoen
rannaUa ja vaikka hän rikkaudessa voittaakin jälkimäisen melkoi-
sessa määrässä, ei kuitenkaan Moskova malloinkaan voi pyrkiä tuon
todellakin „keisarilHsen" Pietarin rinnalle, mitä kauneuteen ja lois-
toon ylimalkaan tulee! (Leublfing.)

Nämä ovat Venäjänmaan molemmat pääkaupungit, Venäjän, jota
ei tule tarkastella kuin jotakin yksityistä maata, vaan kuin kokonaista
maanosaa. Äärettömään sisällisten apuneuvoinsa turvissa on se milt' ei
kokonaan vapaa muusta mailmasta. Niin on: „pohjassa maanala,
yhtä suuri kuin Espanja, kokonaan metsäin vallassa, sitten tulee toi-
nen yhtä suuri alue, jonka väestö harjoittaa kaikenlaista teollisuutta
ja joka saa poltinpuunsa edellisestä alueesta ; sitten seuraa maankais-
tale, kahdesti niin suuri kuin Franskanmaa, jonka hikinen musta
multa enemmän kuin vuosisadan aikaa on kasvanut mitä runsaimpia
vehnälaihoja, vaikk'ei sitä milloinkaan ole lannoitettu." Valtakunnan
73 miljonaan henkeen nousevasta väestöstä on, niinkuin jotiedämme,
40 miljonaa yhdenluontoista Slavia, jotka tekevät, niin sanoaksemme,
Venäjän kansan ytimen, ja näin suurilukuista yhdenmukaista väes-
töä ei ole olemassa missään muualla maUmassa. (H. A. Munro But-
ler-Johnstone.)

TaloudeUisessa suhteessa on Venäjänmaa nykyisempänä aikana
hyvällä vauhdilla edistynyt. Maallisen edistymisen tärkeimpinä apu-
neuvoina ovat olleet nuo suuret kivihiUikerrokset, joita on löydetty
miltei kaikissa valtakunnan osissa, ja tämä on suorastaan vaikutta-
nut raudan-valmistukseen, josta syystä rautateidenkin leviäminen on
ollut ihmeteltävän pikainen. HalHtus onkin viimeisinä vuosina va-
paamielisimmällä tavaUa edästänyt rautateäden hankkimista.

Vuoden 1874 alussa teki käytännössä olevain rautateiden pituus
16,204 kilometeriä, joista tulot nousivat vuosittain 395,907,200 Sak-
san markkaan eli noin 24,440 markkaan kälometeriltä. Nämä linjat
kulkevat läpi maan pohjasta etelään ja idästä länteen; pohjaiset rauta-
tiet sattuvat neljässä paikassa Itämereen (Suomen satamia lukuun
ottamatta). Yhtä monta rautatietä tulee pian ulottumaan Mustaan
ja Asovan mereen, neljä ja vähän ajan perästä vielä kai useampikin
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tulee yhdistämään Venäjän maan Itävallan ja Preussin kanssa ja
yhtä monta on pian yUättävä Volgaan. Nämä rautatiet yhtyvät
maan pääkaupunkeihin, joista ne säteitten tavalla lähtevät. Mutta
koska pääkaupungit ovat etäällä valtakunnan itäisessä osassa, tulee lä-
himmässä vastaisuudessa läntisiin maakuntiin rakennettavaksi useam-
pia linjoja, jotka suorastaan yhdistävät Itämeren ja Mustanmeren
toinen toisiinsa. Väestön tiheys ja varallisuus on Venäjänmaassa
paljoa vähempi kuin Europan läntisissä maissa. Sen vuoksi onkin
maan pinta-alaan verraten matkustajain ja kuljetettavani tavarain
luku vielä hyvin vähäpätöinen. Myöskin nuo vasta vuodesta 1853
toimeen saadut sananlennättimet ovat jo päässeet hyvään vauhtiin.
Vuonna 1875 teki kaikkein Venäjänmaassa, Suomessa ja Puolassa
olevain telegraphilinjain pituus 78,073 kUometeriä, ja lankain pituus
teki 165,444 kilometeriä, s. t. s. olisi ulottunut neljä kertaa ympäri
koko maapallon (= 40,000 k.m.). Teollisuuden alalla kohtaamme kel-
volHsia lukuja. Niin kehrätään pummulia 2,391 tehtaassa, joissa
työskentelee 175,000 työmiestä, ja tuottavat nämä laitokset tavaroita
joka vuosi 420 miljonan Saksan markan arvosta. Villatehtailijat
saavat 1,339 vapriikissa 121,000 työmieheUä 247 miljonan markan
arvosta verkoja ja muita kankaita valmiiksi, ja talonpoikain ikivanha
kotiteollisuus Selo Velikojessa, Kostromassa, Jaroslavissa ja muissa
paikoissa valmistaa pellavakankaita 16 miljonan markan arvosta.
Yleensä on Venäjänmaassa 90,000 tehdasta, joissa työskentelee enem-
män kuin miljona työmiehiä, joiden terveyshoidosta vielä näyttää
hyvin vähän huolta pidettävän, koska mainitusta luvusta voidaan
laskea 60 % olevan kivulloisia työntekijöitä. Kudontatehtaiden pe-
rästä ovat nahkatehtaat (2,850), öljytehtaat (1,903) ja sokeritehtaat
tärkeimmät, jotka viimeksi mainitut yksistään tuottavat vuosittain
244 miljonan markan edestä tavaraa. Muilla koti- ja koneteollisuu-
den aloiUa rehoittavat erittäinkin turkkurit, mitalli- ja puusepät,
talin, tulen ja saviastiain tekijät.

Oikein ihmeteltävän runsaat ovat tämän mahdottoman suuren
valtakunnan luonnon tuotteet aarniometsineen, mitalH-aarteineen, ja
jonka vilja voisi tyydyttää kokonaisen isoovan ihmiskunnan tarpeet.
Melkein 43 % koko Europalais-Venäjän maasta on metsänä, josta kui-
tenkin vielä on vähän hyötyä. Vuorityön alaUa ennustaa Wilhelm
von Lindheim, Venäjän olojen luotettavin tuntija, erinomattainkin
Venäjän rautateoUisuudelle suureUaista vastaisuutta, ja samassa sa-
noo hän Sipirian kultakaivosten nnnkuin ylimalkaan Uralin, Altain
ja Nertsjinskin mitallirikkauden olevan ihan tyhjentymättömiä. Mitä
malmipajoihin tulee, sanoo hän tälläkin alalla suuresti edistyttävän:
Martininterästä on ruvettu valmistamaan, kanunain valupajoja on
suurennettu ja niitä valmistetaan suurellaisten amerikalaisten mallien
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mukaan, jonka ohessa on ruvettu käyttämään Bessemin valamis-
tapaa. MitaUikaivosten tuotetten luettelot ilmoittavat kullansaaliin
vuonna 1872 tehneen 47,485 kilogrammia, joka varmaankin rahassa
vastaa 103 miljonaa Saksan markkaa. Tähän asti, vuodesta 1854
ruveten, saadun kullan arvo nousee yhteensä arvattavasti 2,318 miljo-
naan markkaan.

MaanvUjelyksen alalla ovat seuraavat ilmoitukset merkillisim-
mät: Europalais-Venäjä jakauumaan laatunsa puolesta kahteen osaan.
Eteläinen osa koko avaruudessaan, Karpatien vuorista Uraliin saakka,
on valtakunnan jyvä-aitta; pohjoinen osa sitä vastaan elättää hyvin
niukasti vaan omat asukkaansa. Mustan mullan maan eli niinkutsu-
tun tsjornoziomin pinta-alan sanotaan tekevän 936,000 neliökilomete-
riä, ja on siis melkein yhtä suuri kuin Franskan ja Espanjan maiden
pinta-alat yhteensä. Venäjän maan sanotaan nykyään tuottavan
vuosittain 460,785,000 hektoliteriä jyviä japerunia; tästä menee koti-
maisen väestön elatukseksi 366,338,500; melkein 20 miljonaa käyte-
tään paloviinan valmistukseen, ja jää siis noin 74 miljonaa ulos
maasta vietäväksi. Mutta tähän asti ei vielä kuitenkaan ole mennyt
yli 21—25 miljonan hektoliterin yli rajan, ainoastaan vuonna 1870
vietiin enemmän kuin 42 mUjonaa ulos maasta. Jää siis joka vuosi
melkoinen osa paikkakunnallisten, tuontuostakin tapahtuvain kato-
vuosien korvaukseksi. Viljan viljelyksen suuremmaUe edistymiselle
ovat esteenä orjuuden lakkauttamisen perästä järjestetty kunnallis-
holhous, raskaat verot ja tietämättömyys, joka estää koneiden pi-
kaista käytäntöön saamista, ynnä rahojen puute. Viljan keralla li-
sääntyvät myöskin muut tuotteet, ennen kaikkiakin pellava. Suuri
ala valtakunnan pohjoisessa puolikkaassa kasvaa yksistään pellavaa.
Muutamia vuosia takaperin arvosteltiin pellavan viljelyksen Venäjän-
maassa tuottavan yhteensä 196x/2 miljonaa kilogrammia; ja on sen
keskimääräinen hinta 30 penniä kilogrammilta. Mutta jo vuonna
1870 vietiin ulos maasta 170,250,000 k.g., jakoska pellavan käytäntö
omassa maassa ei ole vähennyt, niin täytyy koko tuotteen nousta
327 miljonaan kilogrammiin, s. t. s. tehdä kaksi sen vertaa, mitä
koko muu Europa tällä alalla tuottaa. Punajuurikkaista tehdyn
sokerin tuote on sitte vuoden 1862 tullut kahta vertaa suuremmaksi
ja tällä teollisuuden haaralla on maan eteläisissä piirikunnissa suuri
tulevaisuus edessä. Minkä arvaamattoman vaikutuksen Venäjän maan-
viljelystuotetten arvoon tuon mahtavan rautatieverkon valmistumi-
nen on tekevä, nähdään Jo siitä ainoasta seikasta, että Venäjästä
vuonna 1873 kuljetettiin ulos enemmän kuin 70 miljonaa sentneriä
vUjaa. Maanviljelystuotetten keralla kulkee myös aurinkokukan ja
sinapin siemeniä 6V2 miljonan Saksan markan arvosta ulos maasta.
Jyvien perästä seuraa ulosvientitavarana valmistamaton pellava, lam-
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paanvillat, karja, puut, nahka, turkikset, mitallit, tali; ja maahan
tuotavain tavarain joukosta ansaitsee etupäässä mainitsemista raaka
pummuli, mitalliteokset, koneet, tee ja villakankaat.. Tullin kautta
kulki vuonna 1872 yhteensä tavaroita 2,315 miljonan markan arvosta,
josta Aasian-puolisen kaupan osalle tuli 92 mUjonaa. Ulkomaisen
kauppaliikkeen suhteen on Venäjän kaupalla tämä järjestys, että
ensin tulee Englanti, sitte Preussi, sitte Franska ja viimeiseksi Itä-
valta. Mutta tässä tulee huomata, että ensiksi mainittu valtakunta
enemmän ostaa tavaroita Venäjältä kuin se sille myy, kun sitä vas-
taan viimeksimainitun valtakunnan suhteen laita on päinvastainen.
Muita tuotteita vietiin vuonna 1870 ulos maasta: 21,785,000 kUo-
grammia talia, 57—65 miljonaa edellisinä vuosina, ja villoja 16,080,000
k.g. Tässäkin on siis vähennys havaättavana, sillä Venäjän vallat
eivät voi kaipailla Australian väUaän kanssa. Vuodesta 1870 vuoteen
1874 on kauppa ylimalkaan, mätä raaka-aäneäden ulosvientiin tulee,
arveluttavalla tavalla vähennyt; ainoastaan peUavan säementen ulos-
vienti on karttunut. Ulosvienti on ollut suurin: Pietari-Kronstadtln
ja Rostovän satamassa, vähän Graevossa (Preussän rajaUa), Näkola-
jevissa, Räävellssä ja ArkankeHssa.

Säsämaäsen kaupan suhteen osoättaa meUlé sitä vastaan vuosl-
markkänaän luettelo, että Nisjnij-Novgorodin vanhastaan tunnetut
markkinat kahden kuukauden kuluessa panevat Hikkeesen 320 miljo-
naa markkaa, ja ovat siis rautateistä huoHmatta säUyttäneet entisen
mailman mainion maineensa.

Nisjnij-Novgorodin markkinain jälkeen ovat Charkovin, Pulta-
van, Voronesjin, Jekaterinoslavin ja Kurskin markkinat suurimmat
valtakunnassa. Kun ajattelemme, että kaikkein maanviljelystuotetten
yhteinen arvo yhtenä ainoa vuonna (1873) nousee lähes 4,180 miljo-
naan markkaan, josta tulosta vaan noin neljäs osa kuluu omassa
maassa, niin näemme ihmeeksemme, mitä äärettömiä apuneuvoja
tämä valtakunta kätkee povessaan. Jos rautatieverkon valmistus ja
täydentäminen johonkin määrin edistyy samassa suhteessa kuin maan
tuotteellisuus, joka kymmenen vuoden kuluessa on Hsääntynyt miltei
50 %:lla, niin on Venäjänmaa, jonka rautatiet jo laajuuden puolesta
anastavat viidennen sijan, pian rupeeva Yhdys-valtain kanssa kU-
paUemaan kumman ulosvienti on suurempi. Mitäpä ajattelee se,
joka tuskin vuosikymmen sitte troikaUa ja tuolla alkuperäiseUä ja
hengeUe vaaralHsella tarantasiUa matkusteli pyhässä Venäjänmaassa,
nykyään tästä pikaisesta kulkuneuvoin edistymäsestä, jolle ainoas-
taan valtameren tuolla puolella on vertoja löydettävänä? Nnn, Llnd-
helm ja kreävä Leublfing ovat oikeassa, kun he sanovat: La Russie
est le pays de Vavenir (Venäjän maa on tulevaäsuuden maa).



XIV. Serbian ruhtinaskunta.
Serbia*), melkein yhtä suuri kuin Bayerinmaa, 43,500 neliö-

kilometeriä alueeltaan, on pohjoiselta puoleltaan enimmästi töyräs-
maata, mutta etelän ja idän puolelta vuorista pitkulaisten laksoin
kanssa, jotka vuoret eivät kuitenkaan nouse nnn korkealle kuin Alpit.
Maa on kaikin paikoin hedelmällinen ja runsaasti siunattu metsillä,
mutta vielä suhteelHsesti harvasti asuttu, vaikka väkiluku on melkoi-
sesti karttumisessa. Vuoden 1874 laskun mukaan teki asukasten
luku 1,352,522 henkeä, vuonna 1866 sitä vastaan 1,246,346; vuosit-
tain enentyy sns väestö noin 1 ,9 %:lla. NeliökilometerUlä elää nyt
33 henkeä; vuonna 1866 sitä vastaan vaan 28. Tiheimmin asuttu
on Sjumadijan maakunta, jossa on noin 40 asukasta joka neliökUo-
meterillä. Sukupuolten suhta toinen toäseensa on koko Serbiassa,
niinkuin kaikissa maan eri osissa, säännöllinen. Vallitsevana kirk-
kona on kreikkalais-katolinen uskonto ja sitä tunnustaa 99,i5 % väes-
töstä; Islamin-uskoisia löytyy 0,4i, Roomalais-katolisia 0,28, Juuta-
laisia 0,i3 ja protestanteja ainoastaan 0,03 %. Kaupungein väestö
tekee 10—11% koko maan väestöstä, joka kansatieteellisessä suh-
teessa jakautuu kolmeen heimokuntaan ja kolmeen kieleen: serbia-
laiseen, bulgarialaiseen ja rumänialaiseen. Paitsi näitä ansaitsevat
vielä Mustalaiset ja Juutalaiset vähän mainitsemista. Suurimpana
enemmistönä on tietysti serbialainen kansallisuus, jotatavataan Dal-
matiassa, Herzegovanassa, Crnagorassa, Bosniassa ja vihdoin itse
Serbiassa, mutta täällä on se puhdas ainoastaan läntisissä piirikun-
nissa, noin Moravaan asti; mitä etemmäksi itäänpäin tullaan, sitä
enemmän hämmentyy se Bulgareihin ja Rumänialaisiin.

Serbialaisten kansallisluonne on ikivanhoista ajoista tunnettu.
Heidän hengessään on paljon runollisuutta ja he ylistelevät muinais-
ajan sankareita, säestäen laulujaan yks-äänisellä kansallis-soittimella,
tuoUa vahteraisella Gusla-lla,. Heidän jäykkämuotonsa osoittaa usein-
kin miehekästä oman arvon tuntoa ja miellyttävää sydämellisyyttä.
Serbialaiset ovat tavallisesti pitkiä ja hoikkavartisia, vahva-jäntä-

*) Rauhan liiton kautta BerMnissä 13 p. Heinäkuuta? 1878 julistettiin Serbia,
joka viimeisinä aikoina nimeksi oli ollut jossakin vasalliuden tilassa Turkille koko-
naan vapaaksi. Sama rauhan Hitto myönsi myös sille melkoisia maan lisäyksiä
etelässä, niin että sen rajat nyt ulottuvat syvälle Bulgariaan.
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reisiä ja jalon-näköisiä, ja heidän kasvonsa ovat hyvin säännölliset.
Miehet näyttävät kaikki kopeilta, sotaisilta, ja heidän käyntinsä ja
ryhtinsä osoittaa rohkeutta ja itse-tuntoa. Sota-aseilla varustettuna
näyttävät he varsinaisilta sotajumalan pojilta. Heidän pukunsa
maalla ylipäänsä on itämaalainen, ja käyttävät he avaria, polvein
yläpuolelta sidottuja housuja, pauloiUa runsaasti reunustettua takkia
ja tupsupäistä feziä päähineenä. Suuremmissa kaupungeissa, erit-
täinkin Belgradissa, käytetään suurimmaksi osaksi ihan muodinmu-
kaisia europalaisia vaatteita. Naisetkin ovat tavallisesti kauniskas-
voisia, hoikkia varreltaan ja jalon näköisiä kasvoiltaan; heidänkin
käytöksensä osoittaa uljuutta ja oman arvon tuntoa. Hekin vaatet-
tavat itsensä maalla vielä enimmästä päästä itämaan tavalla, mutta
kaupungeissa sitä vastaan länsieuropalaisen muodin mukaan. Kui-
tenkin käyttävät naidut vaimot, erinomattainkin ijällisemmät, päähi-
neenä tavaUisesti vielä tuota punaista feziä, jonka ympäri he suu-
rella taidolla kietovat hiuksensa, ja tämä pään koristus ei heitä
suinkaan rumenna. Serbialaiset pitävät paljon uskonnostansa, joka
on kreikkalais-katolinen. Mutta ei papeilla kuitenkaan ole Serbia-
laisten luona samaa arvoa eikä samaa valtaa kuin monen muun kan-
san luona. Mitä Serbialaisten elintapoihin tulee, ovat he erinomaisen
kohtuullisia ja raittiita. Ihramahoja ei milloinkaan tavata, ja juopu-
nut Serbialainen on mitä harvinaisimpia näkyjä. Nnnkuin joka pai-
kassa itämaiUa, on Serbiassakin vieraanvaraisuus vielä hyvin ylei-
nen. Serbialainen on myös ulkomaalaisia kohtaan hyvin avulias ja
kohtelias. Serbialaisista sanotaan, etteivät he rakasta työntekoa,
jonka tähden ei varallisuus heillä olekkaan enenemisessä ; he viljele-
vät vaan sen verran peltoa, kuin välttämättömästi tarvitaan heidän
elämänsä ylöspidäntöön, vaan ei sen enempää eikä vähempää. Se
loistava tila, jossa Serbian valtio-olot ennen viimeisen serbialaisen
sodan alkua 1876 olivat, todistaa kuitenkin päinvastoin Serbian kan-
san eduksi.

Bulgar ein ohessa, joiden luku nousee noin 100,000 henkeen,
ovat nuo samaten maan itäisissä piirikunnissa asuvat Rumänialaiset,
lähes 175,000 henkeä, maan tärkeimpiä asukkaita. He eroavat täällä,
niinkuin muuallakin, ympärillään asuvista kansoista säännöllisem-
päin ja kauniimpain kas-voinjuonteitten kautta. Paitsi sitä ovat
Serbian Rumänialaiset uutteria, työtä tekeviä, säästäviä ihmisiä ja
pitävät sitkeästi kiinni kansallispuvustaan ja kielestänsä. Rumänia-
laisiUa Serbiassa on suhteellisesti kahta kertaa enemmän kouluja ja
kirkkoja kuin SerbialaisUla. Mutta opetusta annetaan yksinomai-
sesti Serbian kielellä, sUlä laki ei suvaitse Serbiassa muuta kansalli-
suutta kuin serbialaisen. Mutta Rumänialaiset eivät kuitenkaan sen
kautta muutu Serbialaisiksi, vaan päinvastoin on rumänialaisuus edis-
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tymisessä. Rumänialaisten joukkoon voimme myöskin lukea niin-
kutsutut Zinzarit eli Klutso-Vlachit, joilla Serbiassa on sama temppu
tehtävänä, kuin Juutalaisilla useissa unkarilaisissa, mutta erittäinkin
puolalaisissa kylissä, sillä eroituksella kuitenkin että edelliset ym-
märtävät vielä paljoa paremmin valvoa omaa etuansa kuin jälkimäi-
set. Heidän lukunsa nousee 20—25,000. Mustalaisten luku häUyy
25- ja 30,000 väHllä. He ovat kaikki maahan pysyväisesti asuttu-
neet; löytyypä muutamia kurjia kyliä, joissa asuu yksistään vaan
Mustalaisia. Heidän pää-askareenansa täällä on tiilen teko. Juuta-
laisten luku on erinomaisen pieni, tuskin 1,500. Koska heiltä lailli-
sesti koko maassa on kielletty asuttumisen vieläpä kaupanteonkin
oikeus, eivät he siis voikaan enentyä. He ovat saaneet alkunsa niistä
Juutalaisista, jotka pakenivat Espanjasta pois inkvisitionin vainon
tähden, ja he puhuvatkin vielä nyt Espanjan kieltä.

Serbia on kaikkea teollisuutta vailla. Itse kotiteollisuuskin on
varsin alhaisella kannalla. Väestön melkein yksinomaisina askareina
ovat pellonviljelys ja karjanhoito, ja nämäkin ovat vielä varsin vä-
hän edistyneet.

Suurten maatilain omistajia ei Serbiassa ole ensinkään ole-
massa. Koko maa on mahdottoman pieniin osiin jaettuna talonpoi-
kain hallussa. Mutta koska ei löydy yhtään maatilaa, joka uuden-
aikaisilla parannuksilla pellonviljelyksessä voisi olla heille esimerk-
kinä, seisoo kansa tämän suhteen vielä melkein samalla kannalla
kuin heidän esi-isänsä vuosisatoja takaperin. Tähän huonosti edisty-
neesen pellonviljelykseen arvellaan olevan syynä se seikka, että maa
kulkuneuvojen puutteesta on kokonaan eroitettu muusta mailmasta;
veroitustapa on myöskin tähän syynä, sillä Serbiassa ei ole mitään
maaveroa olemassa. Kirkollisten ja perheellisten juhlain suuri luku
estää maanviljelyksen edistymistä samaten, mutta pääsyynä tähän
asiain huonoon tilaan on kuitenkin kansan alhainen sivistys-aste.
Sillä kansa tyydyttää yksinkertaiset tarpeensa vähälläkin työllä ja
viljelee sentähden vaan vähän osan maatansa; paitse sitä on Serbian
kansa jo vanhastaan kammonut työtä. Näistä syistä on enemmän
kuin puoli viljeltävää maata kesantona ja jälillä olevaakin osaa
hoidetaan huonosti. Karjanhoito sitä vastaan on jotenkin edistynyt.
Serbialainen on jo syntyänsä paimen. Paimen-elämä, joka kaikista
elintavoista on vapain ja huokein, miellyttää häntä enimmästi. Erin-
omattainkin on sikain hoito täällä loistavalla kannalla; siat ovat maan
varsinaisena rikkautena, sillä niitä viedään suuret joukot ulos maasta.

Kaupungit ovat maan harvalukuisen väestön mukaan enimmästi
hyvin pieniä, ja harvassa niitä tavataan. Kylät ovat tavaUisesti vaan
yhdenkertaisia savikojuja, joiden huonekalut vastaavat paimenten
yksinkertaisia tarpeita. Mutta jokaisessa isommassa kylässä on, jos
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ei aina kirkkoa, kumminkin kouluhuone, jossa valtion palkkaama,
omassa maassa koulutettu ja koeteltu seminarilainen johtaa nuorison
kasvatusta, ja tämä seikka todistaa kuinka suurta huolta Serbian hal-
litus pitää kansan sivistyksestä. Myöskin korkeamman tieteellisen
sivistyksen hyväksi on Serbiassa paljon tehty. Niin on Belgradissa
yliopisto eli akatemia, jossa paitsi lääketiedettä kaikki tieteenhaarat
ovat edustetut, ja tämä yliopisto on ulkomailla asuskelevain Serbia-
laisten ja muiden Etelä-SlavUaisten luona jo saavuttanut semmoisen
maineen, että siinä käy yhtä paljon muukalaisia kuin kotimaalaisia
ylioppilaita. Paitsi tätä löytyy vielä useampia valtion perustamia
oppilaitoksia. Muiden muassa on Belgradissa korkeampi tyttökoulu,
joka oivallisen järjestyksensä ja erinomaisten opettaja-voimainsa puo-
lesta, niinhyvin naisellistenkuin miehellisten, on niin etevä, että sillä
tuskin on vertoja edes Saksassa ja Schweitsissäkään. Se on valtion
perustama ja valtiovaroilla kustannettu akatemiUinen laitos. Suu-
remmilla kaupungeilla, joista maan molemmat pääkaupungit Belgrad
ja Kragujévaz ovat tärkeimmät, on jo enemmän tai vähemmän sivis-
tynyt muoto, ja Belgrad hallituksen asuntopaikkana ja kotimaisen
sivistyksen keskustana on ihan nykyaikaisten kaupungein näköinen.

Belgrad (serb. Beograd, s. o. valkealinna), maan linnoitettu pää-
kaupunki, 27,000 asukkaan kanssa, on rakettu Save- ja Tonava-vir-
tain yhtymäpaikkaan ja on vuoden 1867 jälkeen, jolloin Turkkilaiset
luopuivat omistus-oikeudestaan västingin suhteen, edistynyt sivistyk-
sessä hyvällä vauhdilla. Belgrad on siitä asti alkanut vapaammin
hengittää ja joka hengenveto on kukistanut jonkun noita rumia turk-
kilais-hökkelejä ja on luonut uusia europalaisia taloja, uusia katuja
niiden sijaan. Kaikkialla nähdään uusia, nykyaikaisia, valkeaksi
maalattuja taloja, uusia puoteja suurten näyttelyakkunain kanssa
nnnkuin suurissa kaupungeissa ainakin. Turkkilaisten kortteeri on
kadonnut Tonavan rannalta, ja vaan jotkut turkkilaiset talot, mos-
keija ja sen viereinen korkea, hoikka minareeti ovat entisen turkki-
lais-kaupungin ainoat jäännökset. Moskeijan vieressä on myös ny-
kyään hyvästi varustettu näyttelyhuone, ja kaikki pääkadut ovat jo
kivillä lasketut, vaikka ne vielä muuten useassa suhteessa ovatkin
puutteen alaisia ja vierusteita vailla. Myöskin västinki on asetettu
kuntoon; vallit, muurit ja kaivannot ovat korjatut; ja jo ensi silmäyk-
sellä voi havaita, että TurkkUaisten vanha västinki nykyään on kun-
noUisen isännän hallussa.

Belgradin rinnalla ansaitsee ainoastaan maan sydämessä oleva
vanha pääkaupunki Kragujévaz 5,000 asukkaansa kanssa mainitse-
mista. Drina-joen oikeanpuolisella rannalla rakettu Vähä-Zvornik/in
västinki ei ole Serbialaisten vaan Turkkilaisten oma, joiden jälki-
mäisten alue tässä ulottuu yH virran. Kruschevaz ja Alexinaz ete-
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lässä, Knjaschevaz ja Zaitschar idässä ovat äskeisten sota-tapausten
kautta tulleet tunnetuiksi.

Ken viimeäsenä vuosäkymmenenä usein on Serbiassa matkustel-
lut, ei voi olla myöntämättä, että siellä jotenkin ripeästi on ruvettu
edistymään. Tämän voi erittäinkin hyvin havaita, jos matkustaa
ympäri maata sen 17:n piirikunnan pääkaupungeissa. Varsin muka-
via, ruokopeitteisiä vaunuja saadaan kaikissa kaupungeissa käytettä-
viksi, joissa suurempi liike vaUitsee, ja jokaisen piirikunnan pääkau-
punkiin käy jotenkin hyvässä kunnossa pidetty maantie. Liikettä
edistäväin uusien teiden vartta kulkevat myöskin sähkölangat. Edis-
tymistä osoittavat yksityisten kyläin sUmiinpistävimmät uusimmat
rakennuksetkin, joista tavallisesti yksi on koulu, toinen kirkko ja
kolmas ravintola, jota viimeksimainittua Turkin kielellä sanotaan
„beana."

Valtakunnan hallitsijana on valtiosääntöä noudattava ruhtinas,
joka tähän saakka on oUut Turkin yHherruuden alla. Maan korkein
lakia laativa kokousto on Skuptsjina, jonka jäsenet kansa suorastaan
vaHtsee. HaUinto on pääasiaUisesti Preussin maUin mukaan järjes-
tetty jatunnetaan ylimalkaan hyvästä kunnostaan ja tarkasta virka-
toimitusten täyttämisestä. Valtiovarat ovat Serbialaisten erinomaisen
säästäväisyyden tähden paremmaUa kannaUa kuin monessa muussa
maassa, vaikkei maan luonnollistarikkautta vielä ole juuri ensinkään
hyväksi käytetty ja vaikkei maassa vielä mitään mainittavaa teolli-
suutta ole olemassa ja vaikka kansa sentähden ylimalkaan on köy-
hää. Serbian sotaväen laitos on pääkohdissa schweitsUäisen järjes-
telmän mukaan suunniteltu. Jokainen aseisiin kelpaava mies on sota-
mies, ja kukin hankkii itseUeen omalla kustannuksellaan puvun ja
aseet. Kaikesta muusta taas, nnnkuin kanunista, piiritys- jakenttä-
kalustosta, hevosista ja valjaista j. n. e. pitää valtio huolen. Tällä
tavoin on Serbiassa mahdolHsta suhteellisesti varsin vähillä varoilla
pitää aseissa suurta sotajoukkoa. Viimeinen sota on kuitenkin näyt-
tänyt, että semmoista armeijaa haittaa kaikki nostoväen puutteet.
Ylimalkaan on Serbia edistymisensä, valtiojärjestyksensä ja muiden
sääntöinsä ja erittäinkin koulu- ja sota-laitoksen puolesta hyvin yh-
täläinen Schweitsin kanssa, ja tavataan tässä pienessä slavilaäsessa
ruhtinaskunnassa sävästyslaltoksäa, jommoisia ei ole Kreikassa ei Tur-
kan maassa, eikä läheisessä Rumäniassakaan. Serbiassa on nähtä-
västi eleillä eteenpäin pyrkimisen halu, joka varmaankin ennemmin
tai myöhemmin saa likeiset heimolaiset yhteyteensä. Itämaata ei
siellä enää voida nähdä ; Serbiasta on varsinainen itämaalaisuus ken-
ties yhtä kaukana kuin varsinainen länsimaa.



XV. Ruhtinaskunta Crnagora eli
Montenegro. *)

Tätä pientä, vedestä köyhää mutta luolista rikasta maata Herze-
govinan kalkkivuoristossa (alueeltaan ainoastaan noin 4,500 neliö-
kilometeriä suuri) ympäröitsee joka taholta Herzegovina ja Turkin
maa, paitsi läntiseltä puolelta, jossa hyvin kapea kaistale Itävallan
omistamaa Dalmatiaa eroittaa sen läheisestä Adrian merestä. Ruh-
tinaskunnalla ei ole ainoastaan slavin kielellä vaan kaikilla kielillä
nimi „Mustat vuoret", siUä Turkkilaisetkin sanovat sitä Kara DaghJiksi,
joka merkitsee samaa. Montenegron päävirtana on Skutarin jär-
veen juokseva Moradsja, ja tämän virran itäisellä puolella olevaa
maata sanotaan Berdaksi, jonka tähden valtakunnan hallitsijaa myös-
kin kutsutaan „Crnagoran ja Berdan" ruhtinaaksi. Vaikka tämä
ruhtinaskunta toden teolla on vapaa ja Venäjän ja Itävallan suoje-
luksen alla, pitävät Turkkilaiset sitä kuitenkin ilman mitäkään syytä
veron-alaisena maana, jonka noin 120,000 henkeen nouseva, enimmäs-
tään hyvin köyhä väestö heitä vimmaisesti vihaa. Ruhtinas, joka
muinoin yhdisti persoonansa Vladikan hengellisen arvon, hallitsee
senatin avulla, jonka jäsenet hän itse valitsee. Maa on jaettu 8 na-
llia an, jotka taas jakauvat 39 heimokuntaan. Montenegrolaiset ovat
Serbialaisten sukua, mutta paljoa alemmalla sivistyksen asteella kuin
heidän veljensä Serbian ruhtinaskunnassa. He ovat hyvin taikaus-
koisia, luulevat aaveita, menninkäisiä, noitia, myrskyhenkiä j. n e.
olevan ja heidän suuri sota-kykynsä on yhtä hyvin tunnettu kuin
heidän julmuutensakin, jonka he pitkällisissä sodissa entisinä aikoina
Turkkilaisilta ovat perineet. Voitetuilta vihollisUta silpotaan nenä,
korvat ja ylähuuli, myöskin osa otsanahkaa kiskotaan irti ja säily-
tetään voiton merkkinä. Kauppaa ei ole juuri ollenkaan olemassa,
maa ei tuota mitään, vaan tärkeimmät tarpeet saadaan Dalmatiasta.
Maan ainoa mainittava kaupunki on pää- ja hallitus-kaupunki Cetinje,
jonne hyvin vaivalloinen tie käy Cattarosta.

*) Berlinin rauhan liiton kautta 13 p. Heinäkuuta 1878 julistettiin Montenegro
vapaaksi Turkin vallasta, jonka ohessa myös sen alue sai melkoisen lisäyksen.
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Cetinje on rakettu kaakkoa päin kallistuvaan pitkulaiseen ongel-
maan, jokaon noin 3,000 askelta pitkä ja 1,000 askelta leveä. Tämän yli-
päänsärämeisen ongelmankes-
keUä on vähempi karst- (s. o.
kalkki- jaklntu-) vuorikerros,
jonka vierteeltä kaupunki ko-
hoaa. Taivaanrantaa ympäröi
jonovuoria, jotkakaakkoiselta
kulmalta ovat mataHa, jatästä
käy tie B jekan kaupunkiin,
joka on saman nimisen vir-
ran varreUa. Tämä virta on
ainoapurjehdittava virta Mon-
tenegrossa ja se pursuaa ko-
histen mahtavan kalkkivuori-
senkolon salakähmäisestä, pi-
meästä pohjasta. Cetinje suu-
renee suurenemistansa joka
vuosi. Huoneet ovat tavalli-
sesti yhdenkertaisia ja kate-
tut tiiliUä ItaHan tapaan. Ra-
kennustapa ja sisustus on yU-
malkaan sama kuin eteläises-
sä Dalmatiassa, sillä enin osa
käsityöläisiä tulee sieltä. Ce-

Crnagoralainen.

tinjessä on yksi 400 askelta pitkä ja 15 askelta leveä katu, josta toi
nen yhtä mukava suorakulmaisesti poikkee ruhtinaan linnaan.



XVI. Rumänian Ruhtinaskunta.

Tämä Karpatien maa kuuluu maatieteellisessä suhteessa koko-
naan Keski-Europaan ja on alueeltaan 121,000 neliökilometeriä suuri,
ja snnä asuu 4 1/2 tai 5 miljonaa ihmistä. Se on syntynyt vuonna
1858 yhdistetyistä Valakian ja Moldaun ruhtinaskunnista jaoli ennen
Berlinin rauhantekoa 13 p. Heinäkuuta 1878, samoin kuin Serbia,
Turkin vasalli. *) Hallitusmuoto tässä nyt vapaassa ruhtinaskunnassa
on perussäännollinen; halHtuksen etupäässä on perintövaltainen ruh-
tinas, jota sanotaan domnuksi eli domnitoMksi. Eduskuntana on se-
nati ja valiomiesten kokousto. Sotavoima nousee 80,000 mieheen ja
Tonava-virralla yUäpidetään vähäistä sotalaivastoa. Mitään merisa-
tamaa ei Rumänialla ole näihin saakka ollut, vaikka sen alue on kä-
sittänyt pienen kaistaleen Mustan meren rannikkoa. Valakia on
Siebeiiburgenln vuorimaan eteläinen vieru aina Tonavaan asti ja Aluta
eli 011-Yirta, jakaa sen kahtia, pienempään (läntiseen) ja suurempaan
(itäiseen) osaan. Milkova-joki eroittaa sen Moldau'sta eli Siebenbiir-
genln itäisestä vierusta. Moldau'n läpitse jouksee Tonavan, kolme
suuhaaraa ja Sereth ja sen itäisenä rajana Bessarabiaa vastaan on
Pruth.

Karpatit, jotka mahtavana kaarena kiertävät Rumänian pohjoi-
sen osan lännestä itään, määräävät myöskin korkeutensa, laajuutensa,
leveytensä, vierteittensä ja vedenjakaustensa kautta maan muodon,
joka selvästi jakautuu kolmeen osaan, ylhäiseen vuorimaahan, mäki-
seen vierumaahan ja alankoon. Tuossa korkeassa vuorimaassa kal-
lioineen ja aarniometsineen on kaikellaisia mitalleja, kallis-arvoisia
kivennäis-lähteitä

,
metsänriistaa ja puita yltäkyllin. Mutta näitä

*) Rumänian ruhtinaskunta antaa Venäjän keisarille takaisin sen osan Bess-
arabian aluetta, joka Parisin sovinnon kautta v. 1856 irroitettiin Venäjän maasta,
ja jonka rajana lännessä on Pruth, etelässä Kalia-haaran virranlakso ja Stary-Stam-
bulin suu. Ne saaret, joita Tonava suuhaaroillaan viruttaa ynnä Kärmesaari ja
Kilian, Sulinan, Mahmudian, Isatschan, Tultschan, Matschin, Babadagh'in, Hirsovan,
Kustendjen, Medschjidjin piirikunnat yhdistetään Rumäniaan. Ruhtinaskunta saa
myöskin sen alueen, joka on etelänpuolella Dobrudschaa, idänpuolelta Silistriaa
ruveten Mustaan mereen asti etelän puolella Mangaliaa.
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maan uumenissa ja sen päällä löytyviä aarteita on varsin vaikea
saada ihmisten käytettäviksi ja ovatkin vielä hyvin vähän tunnettuja,
Tuon alemman mäkisen maan lihavilla laitumilla elelee lukemattomia
karjalaumoja, joiden liha ei kuitenkaan tule väestölle hyväksi ja joi-
den vuodat parkitaan ja valmistetaan paremmin ulkomailla kuin
omassa maassa. Jaloa, tulista viiniä kasvaa tällä alueella runsaasti,
mutta sitä viljellään ja valmistetaan huonosti. Edeten etemmäksi
etelään päin tulemme vihdoin Europan vilja-aittaan. Täällä rehottaa

Valakialainen.

maissi, vehnä, ja kaikki muut viljalajit runsaassa yltäkylläisyydessä
ilman suurta vaivaa, sillä maa on niin lihava, ettei se vielä moneen
vuoteen tule lannoitusta tarvitsemaan. Oivallisia puunhedelmiä kas-
vatetaan myöskin, mutta vaan vähässä määrässä, sillä niiden viljelys
vaatii enemmän kärsivällisyyttä, taitoa ja vaivaa. Näillä aarteilla ja
kaikenkaltaisilla hyvyyksillä on luonto siunannut Rumänialaiset yltä-
kylläisesti ikivanhoista ajoista asti. Mutta juuri tämä luonnon run-
sas tuotteliaisuus on syynä kansan helppoon, vaivattomaan elämään,
on tehnyt sen laiskaksi ja on niin kauvan pitänyt sitä ruoskan ja
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orjuuden alaisena. Rumänia on kaikellaisilla hyvyyksillä runsaasti
siunattu maa, jossa ylhäisen vuorimaan suurellainen luonto ja ääret-
tömän tasangon alakuloisuus sulaavat toisiinsa. Sentähden rakas-
taakin Rumänialainen suuresti kotimaatansa, jonka luonnon rikkaus
ja kauneus saa hänet unhottamaan kaikki tämän mailman murheet
ja vastukset. Syystäpä siis voi hän huudahtaa muukalaiselle: „Ken
kerran on Dumbovitzan vettä maistanut, häntä janottaa yhä ja hän
haluaa sitä enemmän."

Rumänialaiset, joiden luultu sukuperä Dakian vanhoista rooma-
laisista asukkaista näinä aikoina on tullut oppineille riidan aineeksi,
puhuvat romaniseen kielisarjaan kuuluvaa murretta, tunnustavat krei-
kan uskoa ja ovat ruumiiltaan keskinkertaisen suuria, välistäpä lai-
hojakin. Heillä on etelämaalaisen muoto, ovat rotevaa ihmislajia ja
erittäinkin miehet enimmästä päästä kauniita; heidän hampaansa
ovat heleän valkoset, kädet ja jalat sievät; heidän käyntinsä osoittaa
suurta suloutta ja heidän liikuntonsa ovat sangen liukkaat. Rumä-
nialaisten ruumiiUiset tarpeet ovat hyvin vähät ja hengellisiä ei heillä
ole juuri ensinkään ; heillä on helppo käsitysvoima, ovat hyväsydä-
misiä, vieraanvaraisia, kestävät vaivoja ja vastuksia, ovat hädän tul-
lessa urholHsia, mutta laiskoja, epäluuloisia, tietämättömiä ja taika-
uskoisia. Miehet voittavat ruumiin kauneudessa tavallisesti nuo
myöskin sorjat rumänialaiset naiset, mutta meidän on kumminkin
tunnustaminen, että jälkimäiset hengen lahjain puolesta ovat edelli-
siä etevämmät. Naiset tosin ovat vielä vähemmän saaneet koulu-
kasvatusta nauttia kuin miehet, mutta heidän luonnolliset hyvät si-
veelliset ja hengelliset lahjansa ovat pysyneetkin eheämpinä, kun
sitä vastaan miehiin huonoissa kouluissa ja oppilaitoksissa on tyrky-
tetty turmeltuja ja vahingollisia tietoja. Että varsinainen väestö
vielä tänään on nnn turmelematonta ja hyväntahtoista, osoittaa kuinka
suuret ja kestävät sen hyvät lahjat ja taipumukset ovat. Noin 3lf2

miljonaa Rumänialaista, siis 3/4 koko väestöstä, on talonpoikia.
Jos ei savu ja koirain haukunta jo kaukaa ilmoita matkusta-

jalle, että joku kylä on lähellä, voi helposti tapahtua, että sen ha-
vaitsee vasta silloin kun jo ollaan ihan sen nurkissa. Enin osa huo-
neita eli oikeimmin maakojuja, on nimittäin rakettu syvälle maahan
ja nnden pienet akkunat tulevat tuskin näkyviin, ja niiden kekomai-
set, puoliksi mädäntyneet ja sammaltuneet olkikatot voivat pettää
tarkankin silmän. Kylän läpitse käyvä kuja on tavallisesti molem-
mista päistä suljettu UikkuvaUa telkimeUä, jota ryysyäset tahi ihan
alastomat mustalais-lapset aukaisevat. Suurin osa varsinaisia maan-
asukkaita elelee tämmöisissä viheliäisissä mökeissä, joissa on kaksi
suurempaa suojaa. Toista niistä käytetään asuinhuoneena, makaus-
kammiona ja kyökkinä, ja siinä myös majaelee kaikenlaista pientä
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karjaa, ja toinen on aittana eli puotina. Eläimiä on rumänialaisissa
kylissä yltäkyllin, erinomattainkin sikoja, vihaisia koiria ja — kirp-
puja. Harvoin nähdään näissä kylissä mitään yrttitarhaa vihannak-
sineen, kukkineen, hedelmäpuineen ja varjokkaine lehvistöineen.
Enimmästä päästä kasvatetaan vaan luumuja, koska niiden hoito ei
vaadi suurta vaivaa ja koska niistä saadaan mieluista tsjuka-juomaa.

Rumänialaiset ehtivät pian täysikasvuisiksi, mutta vanhenevat
myös ennen aikaansa. Naimisiin menevät he hyvin varhain ja ovat
avioliitot tavalHsesti runsaasti
lapsilla siunatut, mutta näistä
kuolee enin osa, ennenkuin pää-
see kymmenen vuoden ikään.
Miespuoli syntyneistä on voi-
tolla, mutta kuolevaisuus on
myöskin poikalapsissa suurem-
pi kuin tytöissä. Noin 25 ja 30
vuoden ikäisinä tulevat rumä-
nialaiset vaimot, jotka nuorem-
pana miltei ilman poikkeuk-
setta ovat kauniita kuin lem-
mettäret, vanhoiksi ryppyisiksi
akoiksi, sillä he saavat täälläkin
toimittaa raskaimmat askareet,
sillä aikaa kuin heidän miehensä
mielellään elelevät joutilaina.
Lapsi selässä, toinen povessa ja
kolmas hameen liepeessä näh-
dään usein kahdeksantoista vuo-
tisen vaimon käyvän pellolla,
kantaen vielä takkaa päänsä
päällä ja kudinta kädessään.
Hänen omituisena pukunansa
on pitkä paita, jota edestä ja

Valakialainen nainen.

takaa peittää esiliina, japäätä verhoo somasti kiedottu huivi. Talon-
pojat viljelevät viiniä ja peltoa hyvin alkuperäisellä tavalla; heidän
pelto- ja ajokalunsa kaikki ovat raakoja ja kömpelömäisiä, jonka
tähden mitä on vaivaUoinen käyttää; niiden kautta menee paljon
aikaa ja voimaa turhaan ja viljan tulo vähentyy. Paikka paikoin
kyUä jotkut rikkaat ymmärtäväiset maatilan-omistajat ovat ryhtyneet
parannuksiin, mutta heidän esimerkkiänsä seurataan hitaasti. Talon-
poika kärsn vielä Hsäksi suurta vahinkoa noista monista kirkko- ja
juhlapäivistä, joiden viettäminen turhaan kuluttaa hänen ruumulliset
ja hengelliset voimansa ja estää maan varallisuuden karttumista. Hä-
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nen ravintonansa on enimmästä päästä kasvä-aineet, erittäänkän maässi,
jota valmistetaan monella tavalla ruoaksi. Kansan mieluisin ruoka-
laji on mais-puuro, „mamaglia", ja juomana käytetään luumuista val-
mistettua paloviinaa, „tsjukaa." Näiden perästä käyvät käsiksi muut
vilja-lajit, maito, munat ja vasta kaikkein viimeiseksi liha, erinomat-
taänkin sianliha. Maalaisista huvituksista tulee etupäässä mainita
soitantoa ja tanssia; viheliäinen viulun-vinguttaja saa koko kylän
liikkeelle ja virittää jokaisen kurkun lauluun. Kaikki heidän lau-
lunsa ja tanssinsa ovat kansallisia, mUloin hurjia, hillitsemättömiä,
milloin hempeitä ja liikuttavia ja varsin suloisia. On todellakin kau-
nista nähdä, kuinka nuo tuliset nuorukaiset ja kiekaUevat tytöt so-
massa puvussa pyörivät tanssilavalla. Melkein kaikki verhot ovat
omassa maassa kudotut ja valmistetut; ne ovat sievästi tehdyt, voi-
sipa sanoa loisteHaasti ; vaatteet ovat hyvästi leikatut ja soveltuvat
ruumiin mukaan. Koristuksista ja kirjavista väreistä pidetään paljon.
Valitettavasti ovat miehet viinaan meneviä ja verisiä tappeluja syt-
tyy heidän keskensä helposti. Murha ja karjan varkaus ovat maa-
väestön tavaUisimpia rikoksia, joihin kai suurena syynä on heidän
huono kasvatuksensa.

Nauta eläimiä hoidetaan yHmalkaan Uman mitään järjestystä ja
viime vuosisadalla vielä loistava hevosten kasvatus on nyt joutunut
rappiolle. Yhtä huonoUa kannalla on pellonviljelys. Jos useampia
hyviä vuosia seuraa perätysten, niin ylvästellään tuosta vaivattomasta
viljantulosta; mutta jos katovuodet ja liikkuvat taudit tulevat maa-
han, syytetään ruista luonnon voimia tai jonkun loukatun pyhikön
vihaa. Muussa Europassa ei voida arvatakaan, mikä rahan paljous
hyvänä vuotena tulvaa maahan, kun etupäässä maissi ja vehnä on
hyvästi menestynyt, kun ei mikään liikkuva tauti, ei kuivuus, ei kulo-
valkeat eikä nuo turmiolliset hallat ole hävittäneet maan lukuisia
karjalaumoja. Jokainen, vieläpä köyhinkin, elelee jonkinlaisessayltä-
kylläisyydessä ; nyt mässätään surutonna ja unhotetaan kaikki kärsi-
mykset. Nyt heräjää ylemmissä kansan luokissa hillimätön matkus-
tus-halu, jayhtä suuressa määrässä kuin tuolle onneUiselle kotimaalle
tulee tämmöinen siunattu vuosi hyväksi yH maan rajojenkin kaikille
tunnetuille kylpylaitoksille ja Wienin ja Parisin loistokaluin kaup-
piaille.

Mutta kun otetaan huomioon, että 1,000 asukkaasta ainoastaan
7 harjoittaa teollisuutta, että suurimmat teollisuustoimet ja laitokset
enimmästään ovat ulkomaalaisten käsissä, ja kun kauppakertom.uk-
sista näemme, että maasta ulosvietävät teollisuuden-tuotteet tuskin
ansaitsevat mainitsemista ja että sitä vastaan kaikki tärkeimmät
raaka-aineet kuljetetaan ulkomaille, valmistetaan sieUä kelpaavaksi
tavaraksi, joka jommoisena taas tulee takaisin kotimaahan, niinkuin
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jauhoin, vuotain, villain, potaskan y. m. laita on, niin voimme syystä
sanoa, että Rumänia on teollisuuden suhteen hyvin köyhä maa. Ny-
kyään ei ole koko Rumäniassa vielä yhtäkään mainittavaa tehdasta.
Hman-ala ja maanlaadun luonto ovat etupäässä sopivat pellonvnje-
lykselle, karjanhoidolle ja vuoriviljelykselle, josta tähän saakka on
varsin vähän huolta pidetty, ja vuosia voi vielä kulua, ennenkuin
maan omat teollisuus-tuotteet voivat tyydyttää edes maan omia tar-
peita. Että tämänkin suhteen maassa puuhataan japarannuksia teh-
dään, näemme uusien yritysten ja laitosten alituisesta lisääntymisestä;
mutta nämä eivät kuitenkaan vielä voi tehdä Rumäniaa ulkomaasta
vapaaksi. Raaka-aineita viedään kuitenkin paljon enemmän ulos
maasta, kuin teollisuuden tuotteita ja muita tavaroita maahan tuo-
daan. Kaikki suurempi kauppa on ulkomaalaisten käsissä, jotka
laativat sille lakinsa ja pitävät maata ja sen viljelijöitä veronalaisina.
Ainoastaan harvat Rumänialaiset voivat menestykseUä kestää tätä
rasittavaa kilpailua, suurin enemmistö heistä saa tyytyä vaan vähem-
pään voittoon. Varmaa on kuitenkin, että kauppaliike olisi paljoa
vilkkaampi, jos sisämaassa löytyisi enemmän ja parempia teitä. Koko
maassa ei nimittäin ole olemassa yhtäkään korkotietä, joka edes
muutaman penikulman matkaa oHsi hyvässä kunnossa. Kun kauvan
on kuivuutta kestänyt, voidaan jotenkin helposti liikkua maan ka-
peilla rikki-ajetuiUa teUlä, vaikka tosin paksu pöly silloin on mat-
kustajalle suurena haittana; mutta niin pian kuin vettä on satanut
runsaasti ja tuo syvä savipohja on lionnut ja nuo monet vesinorot,
purot ja joet ovat täyttyneet ja nousseet yli metalain äyrästensä,
silloin on mahdoton tehdä pienintäkään matkaa. Nykyisimpinä ai-
koina on kuitenkin suurella ahkeruudella ruvettu rautateitä rakente-
lemaan.

Pitkin maan koko pituutta, Turn-Severin'istä ruveten Sulinan
suuhun asti, juoksee Tonava, joka eroittaa Rumänian Turkinmaasta
ja jokaon mukavimpia kulkuväyHä Europassa. Sen varrella on useam-
pia kauppansa puolesta mainioita kaupunkeita, niinkuin Galatz (80,000
asuk., Serethin ja Pruth-virran suiden välissä), josta viedään ulos,
paitsi viljaa, puita, suolaa, villoja ja vuori-öljyä, Braila (26,000 asuk.),
Valakian tärkein satama ja viljakaupan pääpesä, ja Giurgevo (lue
Dsjurdsjevo), joka on kauppa-yhteydessä ulkomaiden kaikkein suur-
ten kauppakaupunkien kanssa. Joukko pienempiä satamoita, niin-
kuin Turn-Severin, Kalafat, Magareli, on myöskin tunnettu vilkkaasta
kauppalnkkeestä; kuitenkaan ei niissä harjoiteta niin avaralle haa-
routuvaa kauppaa kuin ensiksimainituissa kaupungeissa. Koko joukko
purje- ja höyrylaivoja ja veturiveneitä kaikista maista kyntää Tona-
van leveätä virtaa, erinomattainkin Brailasta ruveten alaspäin, ja rien-
tää nykyään jo vaarattoman Sulinan kanavan kautta Mustalle me-
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relle; tämä meri on kuitenkin Suezin kanavan aukaisemisen kautta
menettänyt merkillisyytensä. Rumänian muut tärkeät kaupungit ovat
Krajova (30,000 asuk.) vähässä Valakiassa, Fokschani (20,000 asuk.)
Miikoyau varrella, Ploeschti (30,000 asuk.), Jassy (90,000 asuk., joista
kolmas osa Juutalaisia) lähellä Pruthia, Moldaun pääkaupunki, ja
Bukurescht eli Bukarest Dumbovitzan varrella (150,000 asuk.), Vala-
kian ja koko Rumänian pääkaupunki.

Rumänian pääkaupungissa, Bukurescht issä, jossa myös on yli-
opisto, vallitsee pahin siivottomuus ja Hkaisuus mitä hienoimman
ylellisyyden rinnalla, ja viheliäisimmät mökit ja komeat palatsit
seisovat vieretysten; kadut ovat pohjattomat, kyyditsijävaunuja on
10,000 ja hevosia 30,000. Täällä voi havaita, että sivistynyt länsimaa
on syrjään jäänyt ja että itämaalaisuus tulee useassa kohdin näky-
viin. Joka ottaisi käydäksensä kaupungin ympäri, tarvitsisi siihen
toimeen enemmän kuin 5 tuntia, sUlä useat talot, erittäinkin esikau-
pungeissa, ovat raketut etäälle toisistaan ja jonkinlaiset puutarhat
ympäröivät mitä. Väestön joukossa on noin B—lo,ooo muukalaista
Europalaista, jotka etupäässä edustavat sivistynyttä kansan luokkaa,
lähes 5,000 Juutalaista, joidenkäsissä on kauppa, ja 9,000 Mustalaista.
Bukureschtiä on yhtä vaikea kuvata kuin läpikulkea. - Kauppaliike
on vUkkain kaupungin keskustassa sen neljällä pääkadulla, joiden
varsiUa myös on teaterihuone, ruhtinaan linna ja kauppapuodit, joissa
tehdas- ja loistokaluja lännestä ja idästä on nähtävänä; täällä on
myöskin kahviloita yltäkyUin. Täällä tunnet vielä olevasi Europassa,
ja ympärilläsi on taloja, jotka näyttävät jotenkin komeilta. Mutta
niinpian kuin siirryt pois tästä kaupungin-osasta, huomaat heti tul-
leesi Valakiaan : täällä viruu mökkejä ja taloja sikin sokin ilman
järjestystä, ja kokonaisuudessaan näyttää tämä kaupunki siltä, kuin
olisi muutamilla kujilla yhdistetty koko joukko kauppaloita ja kyliä
toinen toisiinsa.



XVII. Kreikan Kuningaskunta.

Vaikka vähän suurempi kuin Rumänian ruhtinaskunta, on kui-
tenkin nykyinen Hellas eli Kreikan kuningaskunta 50,000 neliökilo-
meteriä suuren alueensa kanssa paljoa harvemmin asuttu kuin mai-
nittu ruhtinaskunta, sillä sen väkiluku nousee ainoastaan \ x/2 mUjo-
naan henkeen. Maa huokaili kauvan aikaa turkkUaisen ikeen alla,
ennenkuin se ankaralla taistelulla vnmeinkin saavutti itseUensä va-
pauden. Hallitusmuoto on perussäännöllisesti monarkinen, ja maan
edustaja-kuntana on samoin kuin Serbiassa ainoastaan yksi kamari,
jonka jäsenet valitaan suorastaan; heidän päätöksensä vaativat ku-
ninkaan vahvistusta. Hallituksen tukeena on 12,000 sotamiestä rau-
han aikana ja 30,000 miestä sodan aikana. Näiden lisäksi tulee
vielä 30 vapaehtoista pataljonaa, 650 miestä kussakin, niin että sota-
voima nousee siis noin 50,000 mieheen, joiden kelvoUisuudesta sota-
kentällä ei kuitenkaan voi mennä takaukseen. Kreikan sotalaivasto
on varsin vähäpätöinen; snhen kuuluu nimittäin vaan 10 isompaa
laivaa, joista 2 on pansaroittua, ja 1,400 sotamiestä. Tärkeä on tämä
pieni kuningaskunta ainoastaan sentähden, että HellenUäisten heimo-
laisia asustelee kaikkialla itämaalla ja erinomattainkin tiheässä
tavataan heitä Turkin eteläisissä maakunnissa aina Konstantinopoliin
asti, jossa heillä on oma kaupungin-osansakin. Kreikkalaiset, jotka
suurimmaksi osaksi tunnustavat itämaalaista kristin-oppia, ovat van-
hain HellenUäisten jälkeläisiä ja ovat pysyneet jotenkin eheinä, vaikka
slavilaista ja albanilaista verta on heihin sekaantunut.

Eräällä kirjalla, joka on tuUut kuuluisaksi sen kiihkon tähden,
jonka se nosti, on Fallmerayer koettanut näyttää todeksi, että van-
hat Helleniläiset jo ovat miltei sukupuuttoon kadonneet ja että hei-
dän nykyiset jälkeläisensä kokonaan ovat illyrialais-slavilaista seka-
kansaa. Tämä väitös on semmoisenaan liian lavea ja tieteellinen.
Tahdomme vaan sitä vastaan väittää, etteivät nuo Hellaseen tunkeu-
neet ja sinne asettuneet Slavilaiset ole milloinkaan olleet siellä kan-
san enemmistönä, vaikka Peloponnesos kauvan aikaa pysyi kahden
slavilaisen heimokunnan hallussa. Tätä Slavilaisten oloa Kreikan-
maassa muistuttavat vielä tänään mieleen nuo monet „Sklavochoriat",
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joita tavataan aina Kreetaan asti, ja vuorten, kyläin ja virtain sla-
välaäset nämet. Mutta nykyajan suurin slavilaisten kielten tuntija,
professori Frans Miklosic Wienissä, on osoittanut, ettei muuten ny-
kyinen uus-kreikan kieli ole mitään kärsinyt slavilaisesta kielestä.
Samoin on professori Bernhard Schmidt Jenassa näyttänyt todeksi,
että ne pakanaUiset tavat, joita tavataan Uus-Kreikkalaisten kristilli-
sessä uskonnossa ja jumalanpalveluksessa, ja että kaikki se, mitä he
ajattelevat pahoista hengistä, jättiläisistä, haltijoista ja elämästä jäl-
keen kuoleman, on lainattu Kreikkalaisten vanhasta ajasta, että siis
suoraan sanoen vanha helleniläisyys vielä on eleillä Uus-Kreikka-
laisten tavoissa ja uskonnossa. Slavilaiset, jotka asettuivat Kreikan-
maahan, sulivat helleniläisen väestön kanssa yhteen ja omistivat
itselleen sen kielen ja uskonnon. He eivät siis ole muuttaneet Kreik-
kalaisia Slavilaisiksi, vaan he ovat pikemmin Kreikkalaisten kautta
itse muuttuneet Helleniläisiksi. Kreikkalainen kansallisuus tekee hel-
posti muut kansallisuudet kaltaiseksensa ja on ylimalkaan sitkeätä
rotua, joka ei helposti luovu omituisuudestaan, ja Hsääntyy sielläkin,
missä heitä on vaan harvassa (B. Schmidt. Das Volksleben der
Neugriechen und das hellenische Alterthum. Leipzigissä 1871.).
Professori Brädas ka huomauttaa siihen, että ulkopuolella Hellastakin
etelässä useat Slavilaiset jo ovat muuttuneet Kreikkalaisiksi ja Cyp-
rien Robert kertoo, että melkein kaikki Thrakian Bulgarilaiset ym-
märtävät kreikan kieltä. Mutta niinkuin tämmöisissä tapauksissa
voitolle päässyt kansakunta tavallisesti omistaa yhtä ja toista tuolta
hävinneeltä, min on laita täälläkin. Veren sekoituksen merkkejä
nähdään selvästi. Vaikka helleniläisen luonne, joka, samoin kuin
juutalaisen, on mitä sitkeämpiä, ei suinkaan ole kadonnut ja erino-
mattainkin naisissa tulee puhtaimpana näkyviin, on se kumminkin
useasti turmeltunut. Enimmästi on slavUaisuus vaikuttanut nykyis-
ten Kreikkalaisten elintapoihin javaatetukseen, samaten kuin myös-
kin Slavilaisten paimentolaiset ja sotaiset taipumukset ovat tulleet
heidän omiksensa. Kreikkalaisen ja albanilaisen eH Skypetarein ve-
ren sekoitus sitävastaan ei merkitse juuri mitään, sUlä meillä on
hyvä syy luuUa Skypetarein olevan itse vanhain heUenUäisten esi-
isiä, siis vielä puhtaampia Kreikkalaisia kuin Kreikkalaiset itse.
Kaikkein eheimpinä ovat tietysti nuo saariUa erikseen asuvat Kreik-
kalaiset pysyneet.

Kreikan kuningaskunta jakautuu 13 nomarkiaan (piirikuntaan),
jotka taas ovat jaetut 59 eparkiaan. Nämä voidaan järjestää neljään
ryhmään, joista ensimmäinen on tuo pohjoinen Rumelian saarento,
ja tähän kuuluvat seuraavat maakunnat: Ättika ja Boiotia, Salamis
ja Aegina saarien kanssa, Phthiotis ja Phokis, Akarnania ja Aetolia.
Tässä osassa on valtakunnan pääkaupunki Athina eli Athen, joka
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maan ainoan rautatien kautta on yhdistetty läheiseen Pirceon sa-
tamaan.

Athena, kuninkaan ja hallituksen asuntopaikka, 48,000 asukkaan
kanssa ja yliopistolla ja muilla oppilaitoksilla varustettuna, on yksi
noita, nnn sanoaksemme, ihmiskunnan pyhiä sivistyspesiä, jotka aina
vetävät puoleensa huomiotamme, vaikka niiden nykyinen tila ei oli-
sikaan mitään niiden muinaisuuteen verraten. Se tallettaa vielä
monta vanhan ajan jäännöstä, joiden joukossa on jyrkällä kalliolla
töröttävä Akropolis, Parthenon'in ja Propylaien kanssa, ja näiden ala-
puolella Theseion j. n. e. Nykyaikaisen matkustajan on miltei pa-
kosta meritse lähestyminen Athenaa: joko siten että hän kiertää
ympäri Morean tahi että hän lähtee matkalle Korfusta, siis yli Isth-
mon kannaksen tai Pirseon sataman kautta. Jälkimäisellä matkalla
kohtaa häntä ihmeen ihana näky; hän nimittäin ei saa nähdä ainoas-
taan tuota lumipeitteistä Parnassoa ja vuoria, jotka sitä ympäröivät,
vaan myöskin Akropoliin ja koko kaupungin ympäristöneen. Kirk-
kaalla päivällä välkkyvät Parthenonin pylväät heleän Valkosina kil-
paUlen päivän paisteessa Parnasson lumen kanssa. Täällä vasta voi
oikein ymmärtää, miksikä Athena entisinä aikoina hallitsi merta ja
miksikä sen valta ja loisto Korinthon, Argon ja Epidauron rinnalla
yksin herätti naapurivaltain kateutta. Jo etäältä, ennenkuin Salamis
tai Aegina saarille saavutaan voipi nähdä Ättikan läntisen rannikon
aina Sunionin niemekkeen häikäsevän valkoisiin kallioihin asti, ja
Athena loistelee tässä töyrästensä keskellä: Museionln töyräs ja Ak-
ropoliin kunnaat ovat lähimpänä, taaempana kohouu Lukabettos ja
äärimpänä Hymetton aimolliset törmät oikealta puolelta, Parnes va-
semmalta ja Pentelikos niiden välistä. Näiden vuorten suhteellisen
korkeuden voi tämän matkan päästä arvata paljoa paremmin kuin
itse Athenan kaupungista, eikä mistäkään näytä Parthenon niin ul-
jaalta ja uhkealta kuin täältä, josta varsin selvästi voi lukea sen
etumaiset häikäsevän valkeat pylväät, vaikka mahdoton on eroittaa
mitään muita rakennuksia. Kun tullaan lähemmäksi satamaa, muut-
tuu näköala. Pentelikon ja Parneen suuremmoiset hahmot, joita
keväällä peittelee runsas lumi, katoovat noiden matalain, mutta lä-
hempänä olevain töyrästen taaksi ja ainoastaan Hymettos jää vielä
näkyvnn. Vieläpä Athena ja Akropoliskin katoovat tullessasi Pirseon
s atamaan. Tämä nykyaikainen kaupunki kaunisten asuntohuonettensa
ja tavara-aittainsa kanssa leviää yhä enemmän ja enemmän suorine
katuineen ympäri satamaa. Pirseosta vie hevosrautatie meidät ny-
kyiseen Athenaan, jolla ei kuitenkaan ole mitään omituista muotoa.
Kaupungin vanhin osa, jossa löytyy jotenkinruokoton basaari ja rihka-
matori, on vielä yhä köyhän itämaalaisen maakaupungin näköinen.
Tähän osaan yhtyy eräs toinen vähän paremmin rakettu kaupungin-
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osa, joka on ihan saksalais-slavilaisen kaupungin näköinen, melkein
semmoinen kuin joku puoli-saksalainen kaupunki Puolassa, luoteisessa
Venäjässä tahi jossakin Ylä-Schlesian itäisessä sopessa. Tätä osaa
ympäröivi taas vuorostaan kolmas, uusin kaupungin-osa leveine ka-
tuineen ja puistokäytävineen. Tässä osassa on kopeita maataloja,
jotka eivät kuitenkaan ole kauniita, ja useampia julkisia rakennuk-
sia, niinkuin : linna, museo, polytekniko, korkeampi tyttökoulu, edus-
miesten huone, kasermit j. n. e. (Julius Faucker).

Rumelian muista kaupunkiloista ansaitsevat Thiva (Thebe) Boio-
tiassa, 4,000 asukkaan kanssa, Livadia lähellä rämeistä Toptolias-fäx-
veä ja Missolonghin västinki Aetoliassa mainitsemista.

Toisena ryhmänä on Morea eli Peloponnesos, johon kuuluvat
maakunnat Argolis ja Korinth, Hyclran, Spezian ja Cerigon saarien
kanssa, ynnä Akaia, ja Elis, Arkadia, Messenia ja Lakonia.

Täällä asuvat muiden ohessa Tzakonit (T^dxcovsg)^ joiden kieli
on muodostunut entisestä dorilais-lakonilaisesta murteesta ja on ot-
tanut omikseen joitakuita epäkreikkalaisia sanoja. Peloponneson
tärkeimmät kaupungit ovat: Nauplia (6,000 asuk.), Korinth (4,000
asuk.) samannimisellä kannaksella, tuo H. Schliemann'in tutkintoin
kautta nykyään mainioksi tullut Mykenä, Arkadian hävinnyt pää-
kaupunki Tripolitsa ja Mistran kylä, jonka läheisyydessä viruvat en-
tisen Spartan rauniot. Elis maakunnassa tavataan Ruphian, muinai-
sen Alpheios virran varrella, Olympian jäännökset, josta saksalai-
set tutkijat viimeisinä aikoina ovat kaivaneet esille kallisarvoisia
muinaiskaluja. Akaiassa vihdoin Korinthin lahden rannalla on koko
Peloponneson tätä nykyä tärkein kaupunki, tuo vilkasta kauppaHi-
kettä harjoittava Patrås, 27,000 asukkaan kanssa.

Kolmannen ja neljännen ryhmän tekevät Kreikan itäiset ja
läntiset saaret. Ne ovat ylimalkaan tiheämmin asutut kuin Hellaan
mannermaa ja kauppaliikekin on millä vilppaampi. Edellisten jouk-
koon kuuluu Evripo, pohjoisten Sporadien kanssa, ja Kykladit, jotka
tekevät oman nomarkian.

Evripon eli Euboian saarella ovat Chalkis, jonka eräs silta yh-
distää mannermaahan, ja pohjoisessa päässä Xerochori tärkeimpinä
kaupunkeina. Lähellä viimeksimainittua paikkaa löytyy kylpylai-
toksistaan tunnettu kaupunki Aedepsos, jonka kuumat lähteet enti-
seen aikaan olivat hyvin mainiot. Sporadein joukossa on Skyro sa-
mannimisen kaupungin kanssa suurin, Kykladeista sitä vastaan on
tuo pieni Syran saari kukoistavan kauppa- ja pääkaupunkinsa Her-
mopoliin kanssa tärkein. Viimeksimainitun kaupungin väkiluku nou-
see 21,000 henkeen.

Läntiseen sarjastoon kuuluvat Jonian saaret, joita on seitse-
män : Korfu, Paxo, Levkada (Sta. Maura), Thiaki (Ithaka), Kephalonia,
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Zakyntho (Zante) ja Cerigo, joka viimeksi mainittu on ihan Pelopon-
neson eteläisimmän niemekkeen päässä ja kuuluu hallituksen puolesta
Argoliin ja Korinthian nomarkiaan. Jonian saarien pinta-ala tekee
yhteensä noin 2,750 neliökilometeriä ja väkiluku nousee neljännek-
seen miljonaan henkeen.

Jonian saarien joukossa on Korfulla sama arvo kuin Syralla
Kykladien joukossa. Sen viehättävälle asemalle raketussa, samanni-
misessä pääkaupungissa on 15,000 asukasta. Suurin osa kansasta
puhuu eli kumminkin ymmärtää läheisen Italian kieltä, joka onkin
varsin luonnollista, koska Venezialaiset kauvan aikaa olivat näiden
saarien isäntinä. Nykyisimpänä aikana olivat Jonian saaret myös-
kin Englantilaisten suojeluksen alla ja saavat kiittää Brittiläisten
hallitusta siitä, että ovat ehtineet muiden HellenUäisten edelle si-
vistyksessä. Vasta v. 1864 yhdistettiin nämä saaret muuhunKreik-
kaan. Kephalonian saarella ansaitsee pääkaupunki Argostoli mainit-
semista niiden läheisten omituisten merimyllyin tähden, jommoista
luonnonilmiötä ei missäkään muualla tämän ilmankannen alla ole
nähty. Tuo ihmeellinen ilmaus on lyhyesti semmoinen, että pohjan
puolelta Argostolin kaupunkia on löyTdetty kaksi paikkaa, joista meri
juoksee suorastaan maan sisään. Kuinka suuri tämä maan uumeniin
katoovan veden paljous on ja millä vauhdilla se sinne rientää, näh-
dään parhaiten siitä, että tarkkain mittausten mukaan on laskettu
joka päivä juoksevan 5 1/2 miljonaa Englannin kuutiojalkaa vettä
maan sisään ja että kummassakin paikassa veden putous käyttää
myllyä. (K. W. M. Wiebel. Die Insel Kephalonia und die Meer-
muhlen von Argostoli. Hampurissa 1873).

Kreikanmaa on siunattu ihanalla ilmanalalla ja hedelmällisellä
maalla. Sen asema on erittään edullinen pellonviljelykselle, kaupalle
ja laivaliikkeelle, kun sitä vastaan sen harvalukuinen väestö ja nuo
viheliäiset tiet ovat suurena esteenä teollisuuden edistymiselle.

Tämä kotimaisen teollisuuden puute on pääasiallisesti syynä
Kreikanmaan kaupan huonoon tilaan. Vaillinaisuudet tässä suhteessa
näyttävät kumminkin tulevan runsaasti korvatuiksi laivaliikkeen
kautta, koska yleinen varallisuus viimeisinä vuosikymmeninä toden-
teolla onkin suuresti karttunut. Huomattava on kuitenkin, että tämä
varallisuuden karttuminen ei ulotu ulommaksi rannikoita. Sisämaassa
on edistyminen tähän saakka ollut huono, koska maan luonnollisia
apukeinoja on mahdoton käyttää hyväksensä ilman riittäviä kulku-
teitä; ja tämän puutteen poistamiseksi ei ole näihin asti juuri mi-
tään tehty. Kuljettavaa maanteitä eä ole missäkään olemassa, paitsi
juuri pääkaupungin lähimmässä likeisyydessä, eikä vähän matkan
päässä rannikosta enää voi käyttää muuta kulkuneuvoa kuin selkä-
hevosta tahi muulia. Jos siis muutaman penikulman matkaa tahtoo
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jotakin tavaraa eli maan tuotteita kuljettaa, kallistuu nnden hinta
pian 10—20 %:lla, ja pari sentneriä painavia kaluja on ihan mahdo-
ton kuljettaa tässä klassillisessa maassa. Teollisuuden esteenä on
myöskin koronkiskominen, joka myöskin paremmin hyötyy sisämaassa
kuin rannikoilla. Kreikkalaiset rakastavat perhe-elämää ja ovat ta-
vallisesti hyviä lapsia ja sovussa eläviä veljeksiä. Kansan tiedon
halu on suuri, ja valtio tekee paljon koulujen hyväksi. Koulunkäyn-
nin pakkoa ei ole olemassa, mutta nykyinen polvi panee kuitenkin
lapsensa ylimalkaan mielellään kouluun. Eräs oppinut kansaintun-
tija, Lorenz Diefenbach, ei sentähden ensinkään arvele sanoessansa
Kreikkalaisista, että he ovat Balkanin saarennon sivistyskansa, val-
litkoonpa vaan vielä Hellaassa mitä epäkohtia hyvänsä. (Lorenz
Diefenbach. Die Völkerstämme der europäischen Tiirkei. Frankfurt
a.-M. 1877.).



XVIII. Turkinvalta Europassa.

Se kappale Illyrian saarentoa, jota sanotaan europalaiseksi Tur-
kinmaaksi eli lyhyesti vaan Turkinmaaksi, on vaan osa sitä avarata Os-
manilaisten valtakuntaa, joka ulottuu yli koko läntisen Aasian. Vä-
hä-Aasia eli AnatoHa, Armenia ja Kurdistan, Mesopotamia ja Syria
Palestinan kanssa, ja melkein koko Arabian läntinen rannikko kuu-
luvat tähän Osmanilaisten valtakuntaan, jonka vasalleina paitsi sitä
ovat Afrikan manterella Egypti, TripoHs ja Tunis. Noissa vnmeksi-
mainituissa vasallivalloissa ei Turkin halHtuksella, eli niinkutsutulla

portilla", kumminkaan ole paljon sanomista. Kaikista näistä
valtakunnan eri osista on kuitenkin europalainen Turkinmaa sen
puolesta tärkein, että Turkki sen kautta on yhteydessä muun Euro-
pan kanssa. Tässä osassa onkin — tosin kyUä ihan Aasian kynnyk-
sen edessä — valtakunnan pääkaupunki Stambul, tuo monen mieli-
tekoinen Konstantinopoli.

Tämän valtakunnan luonne on Europassakin jokapaikassa, missä
vaan Turkkilaisten valHtseva rotu on voitolla, kokonaan itämaalai-
nen. Sentähden voidaankin vaan puhua Osmanilaisten eH Turkki-
laisten

„valtakunnasta", vaan ei turkkilaisesta valtiosta, sillä mitään
europalaista valtiolaitosta eivät turkkUaiset ole toimeen saaneet. Ot-
tomanUaisuudeUe ovat „valtion" ja valtioviran käsitteet ihan outoja.
Mahmud H kyUä yritti tässä muutosta tehdä, mutta tämä yritys on
kuitenkin näihin saakka ollut menestyksettä. Joulukuun 23 päivästä
ruveten v. 1876 on Turkinmaa tosin perussäännöllinen Keisarikunta,
jonka varsin vapaamieHnen hallitusmuoto ulottuu valtakunnan kaik-
kiin osiin ilman poikkeuksetta. Ihan mahdoton on kuitenkin vielä
tämän uuden järjestyksen arvosta ja kestäväisyydestä mitään edul-
Hsta päätöstä laskettaa tahi edes ottaa sitä kysymykseenkään turk-
kilaisia oloja arvostellessa, niinkauvan kuän ei tiedetä, ovatko nuo
valtakunnan monilukuiset ja enimmästä päästä alhaisella sivistys-
asteella elelevät kansakunnat tämmöiselle hallitusmuodolle valmistu-
neet. Siihen asti olemme oikeutetut pitämään Turkinmaata sem-
moisena, kuin se näihin saakka on ollut, nimittäin valtakuntana, jossa
sultanin, eli valtion yHpäälHkön, rajaton mielivalta ja koraanin käs-



236 EUROPA.

kyt ynnä niistä syntynyt oikeusoppi ovat ainoana lakina. „Osmani-
lainen hallitusjärjestys oli alusta ruveten teokratinen ja sotainen.
Osmanin jälkeläiset olivat sotajoukon ylimmäisiä päällikköjä ja isla-
min sotureita. Kalifin virkaan (prophetan jälkeläisiksi), suitani Se-
lim l:sen aikana päästyänsä, tulivat he samassa uskonnon ylimmäi-
siksi papeiksi ja ylituomareiksi. Viransijaisillensa uskoivat he tä-
män hengellisen valtansa, samoin kuin he visirien ja serdarein an-
toivat hoitaa valtioasioita ja käydä sotia" (Murad Efendi. Tiirki-
sche Skizzen. Leipzigissä 1877). Nykyään ovat nämä molemmat
virkamiehet tosin nimeksi valtion palvelijoita, joka heidän paikkan-
sakin maksaa, mutta hallitus itse on melkein sama kuin ennenkin.
Suursultani, padischah, on rajaton hallitsija. Hänen ensimäistä mi-
nisteriänsä sanotaan suurvisiriksi, jota muut ministerit (visirit) totte-
levat. On myöskin valtioneuvosto, divani, olemassa ja lakien tulkit-
semista varten löytyy ulemas nimisten virkamiesten kokousto, jonka
päällikkönä on scheik ui islam. Europalaisen Turkinvallan maakun-
tia, vilajeteja tai ejaleteja, hallitsevat maaherrat, välit, jotka ennen
olivat varsinaisia varasultaneja, mutta nykyään vaan hallituksen
esimiehiä ; korkean portin mielivaltaisuus ei kuitenkaan anna heidän
kauvan pysyä paikoillaan.

Ennen Berlinin rauhantekoa, 13 p. Heinäkuuta 1878, oli Tur-
kinvalta Europassa hallinnon suhteen jaettu 9 maakuntaan, jotka
taas jakauivat sandschakeibin ja nämä vielä kazaihin. Nämä maakun-
nat olivat: 1) vilajeti Adrianopoli (vanha Thrakia), 2) vilajeti Tuna,
Tonava (Bulgaria) *), 3) vilajeti Kossowo (osia Bulgariasta, Albaniasta
ja Thrakiasta), 4) ejaleti Selanik ja Saloniki (eteläinen osa Makedo-
niaa), 5) ejaleti Janina (Epirus ja Thessalla), 6) välajeti Prisren (poh-
joinen Makedonia, osia Albaniasta j. n. e.), 7) vilajeti Skodra eli
Skutari (Albania), 8) vilajeti Bosna (Bosnia, Herzegövina, Kraina eH
turkkilainen Kroatia) **) ja 9) elajeti Kirid (Kreta). Konstantino-
poli Europan puolella 70 ja Aasian puolella 50 neliökilometeriä suu-
ren alueensa kanssa on erityisenä vapaana pnrikuntana.

Näiden maakuntain hallitus on yksinomaisesti ollut vallitsevan
turkkilaisen rodun käsissä. Virkavalta on erittäinkin mahtava ja

*) Berlinin sovinnon 2:sen pykälän mukaan on ruhtinaskunta Bulgaria pe-
rustettava. Se on vastaiseksi oleva korkean portin yliherruuden alla ja sen ra-
jana on pohjassa Tonava-virta, idässä Mustameri, etelässä Balkanin vuori, jonka
eteläisellekin puolelle se muutamissa paikoin ulottuu, ja lännessä Serbia.

**) 28:nnen pykälän jälkeen on Itävallan keisarin sotajoukko ottava Bos-
nian ja Herzegovinan haltuunsa, tämä säädäntö onkin jopantu toimeen ja voimme
siis pitää näitä maakuntia Turkinvaltakunnasta irroitettuina osina.

14:nnen pykälän mukaan on perustettava uusi maakunta nimeltä Itä-Rumilia,
jonka maaherrana on oleva aina joku kristitty kuvernöri. Tämän maakunnan
pohjoisena ja luoteisena rajana on Bulgaria.
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sen etevimpänä edustajana on muodinmukainen „efendi", joka taval-
lisesti merkitsee jonkinmoista keikaria, joka parisilaisesta veljestään
eroaa ainoastaan punasen fezinsä kautta. „Efendi" on alkuansa kir-
janoppineitten arvonimitys ja merkitsee Turkinmaassa melkein sa-
maa kuin meillä tohtori, maisteri, tietysti ilman mitään tutkintoa,
vihkimistä ja valtakirjaa. Efendin arvon voi jokainen itsellensä
omistaa, joka osaa kirjoittaa ja siis tietonsa nojassa voi lukea itsensä
sivistyneisin kansan luokkiin. Sillä kirjoitustaito ei ole itämaalai-
sille ainoastaan välikappaleena, vaan tarkoituksena ja päämaalina,
ja se edellyttää ehdottomasti niitä ja näitä tietoja, joiden tunnus-
merkkinä se tavallansa on. Ottomanilainen virkamiehistö on sul-
jettu yhteys ja saa yhä uusia voimia virkamiesten perheitten ah-
taammista piireistä, joihin kuitenkin kristityt antavat melkoisen li-
säyksen. Virkamiehen poika rupee tietysti vuorostaan hänkin val-
tion palvelukseen, sillä Turkkilaisen hartain halu on päästä virkoi-
hin ja arvoon. Osmanilaiset eivät pidä synnyntöä eli sukuperää
missäkään arvossa, niinkuin Arabialaiset tekevät. Heidän teokrati-
sessa ja soturivaltaisessa yhteiskunnassaan on alusta ruveten ollut
vaan arvoasteita, vaan ei mitään eri säätyluokkia, eikä minkään-
laista synnyntö- eli perintöaatelia. Valtakunnan korkeimpiin vir-
koihin voi ken hyvänsä nousta ja usein, miltei tavallisesti, tapah-
tuu, että kansan alhaisimmista luokista syntynyt Ottomanilainen
ylimmäisenä päällikkönä johtaa sotajoukkoja, hallitsee valtakuntaa
suurvisirinä tai tulee naimisen kautta sultanin läheiseksi sukulaiseksi.
Sultanit itse ovat vuorostansa useinkin halpain orjain lapsia, jotka
orjanaiset, jonkun poikalapsen synnytettyänsä, ovat tulleet kohote-
tuiksi sultanin aviovaimon arvoon. Sentähden ei palvelijan asema
olekaan Turkinmaassa, jossa tämä luokka tekee suhteelHsesti hyvin
suuren osan koko väestöstä, mikään halventava tila. Ennen olikin
palvelijakunta vapaamman yhteiskunnallisen asemansa puolesta ikään-
kuin valtiohallituksen täytteenä ja ensimäisenä asteena valtion vir-
koihin, ja heidän siirtymisensä julkiselle virka-alalle oli tavallista.
Vielä nytkin annetaan korkeain virkamiesten palvelijoille kunnioi-
tuksen osoitteeksi virka-arvoja, ja he itse pitävät itseänsä vielä yhä
jonakin välittävänä rattaana valtiokoneessa. Sen vuoksi pidetään-
kin palveHjaa turkkilaisessa huoneessa jonkinlaisena perheen jäse-
nenä ja häntä kohdellaankin sen jälkeen.

Tässä niin merkillisessä ja Europan tavoista useassa kohden
nnn eroavassa yhteiskunnassa on ulemailla mahtava sija. Vaikka
jäykäksi pappisvallaksi muodostuneena, ovat he kuitenkin yhtä vä-
hän kuin sotajoukko mikään itsenäinen jäsen valtioruumiissa. Mo-
lemmat, ulemas ja sotaväki», kuuluvat museimanisen yhteiskunnan
yhteyteen, niinkuin koraani samassa on jumalallisen viisauden il-
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moättaja ja maallinen lakikirja ja suitani hallitsija ja uskonnon ylim-
mäinen vartija. Ulemas ovat jumaluusoppia tutkivia tiedemiehiä,
tuomareita ja lääkäreitä. He jakauvat kahteen osastoon, nimittäin
lakimiehin (fonkeha) ja kirjanoppineisin (ulema), mutta tämä jako
ei kuitenkaan tee mitään eroitusta heidän välillänsä. Pappisvalta
määrää tuomarein (mollas ja kadis), jumaluusoppineitten(muftis) pro-
fessorein (muderris) ja kirkonpalvelijain (chatybs, imams, muezzins
ja kayms) vaikutusalan ja jakaa nämä taas vuorostaan useoihin ar-
voluokkiin. Papistoa sanan kristilHsessä merkityksessä ei islamin
uskolaisilla ole olemassa; meidän pappiskunta on heille tuntematon
asia, ja heikäläistä imamia esim. ei voi verrata kristilliseen pappnn.
Islamin uskolaisia valmistetaan ulemaiksi medressé nimisissä teologi-
sissa kouluissa, joista mainioimmat ovat Stambullssa, Adrianopolissa
ja Brussassa (Vähä-Aasiassa). Medresséissä tutkivia oppilaisia sa-
notaan softaiksi.

Osmanilaisten valtakunnan pääperusteena on koraani. Heidän
käyrä miekkansa on ollut paras työkalu tätä rakennusta valmistet-
taissa. Turkin nykyinen sotavoima, 150,000 miestä rauhan aikana,
joka kuitenkin, jos kaikki varajoukot aseisin kutsutaan, voi nousta
noin 700,000 mieheen, on epäilemättäkin ainoa hyvä, eli kumminkin
kaikista laitoksista parhain, mitä Turkinmaassa on olemassa. Län-
simaiden mukainen upseerikunta on vasta muodostumaisUlaan. So-
taväki, joka on komeasti puettu ja varustettu nykyajan parhaimmilla
sota-aseilla ja huolellisesti harjoitettu, näyttää varsin uljaalta ja so-
taiselta. Sen etevimpinä omaisuuksina on erityinen taipumus asei-
den käytäntöön, luonnollinen tottelevaisuus, joka tekee kaiken an-
karamman kurinpidon ihan tarpeettomaksi, uhkarohkea alttiiksian-
tamus, johon syynä on uskon kiihko, ja järkähtämätön kestäväisyys
puutteiden kärsimisessä, jommoista harvoin missäkään muualla tava-
taan. Varustetuissa asemissa ja linnoitusten puolustamisessa tulevat
ottomanilaisen soturin hyvät avut loistavimmin näkyviin. (Murad
Efend'in mukaan). Muistaa kuitenkin tulee, että Turkin armeija saa
enimmät soturinsa Anatoliasta (Vähä-Aasiasta). Enin osa turkkilai-
sista alamaisista Europassa, jotka eivät ole muselmaneja, jaKonstan-
tinopolin asukkaat ovat näihin saakka olleet vapaat sotapalveluk-
sesta. Raskas verivero on vuosisatoja rasittanut Osmanilaisia ja on
ollut suurena esteenä heidän lisääntymisellensä. Sotamiehet otetaan
arvalla, joka usein vie perheen ainoan pojan, sen ainoan tukeen ja
turvan. Kyynelet silmis.ä jättää soturiksi rupeeva nuorukainen aa-
sialaisen kotonsa. Europassakin sanoo hra Kanitz Turkkilaisen käy-
vän yhtä vähällä halulla sotapalvelukseen prophetan vihreän lipun
alle. Eräs asiaintuntija sanoo ylhäällä lueleltuin etujen ohessa turkki-
laisessa sotalaitoksessa olevan seuraavia haittoja: päälliköt ovat
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kykenemättömiä, upseeristo on liian vähän oppinut, sotalaumat ovat
hitaat liikunnoissaan, kaikkia aselajeja ei ole tarpeeksi tarkattu ja
harjoitettu (paitsi tykistöä) ja hoito on huono.

Joka ottaa tarkastellaksensa Turkin valtioUisia oloja ja samassa
luo silmäyksen sen viime ajan historiaan, huomaa selvästi, että Tur-
kinvalta kallistuu kallistumistaan perikatoansa kohden. Kuitenkin
on sillä väelä muutamaa vahvoja säsällisiä tukeita.

Tämmöisiä tukeita TurkinvaUaUe ovat yhdeltä puolen maan se-
kanaästen kansaan ristiriitaiset harrastukset, jotka lamaavat heidän
voimansa, ja toiselta puolen osmanilaisen rodun ehdoton alttiiksian-
tamus. Joka nykyisiä Osmanilaisia pitää uskon-vimmaäsena kansana,
hän ei heitä tunne. Se vastustamaton innostus, joka vei heidät val-
loituksesta valloitukseen, on kadonnut uskonvamman kanssa. Mutta
usko välttämättömään saUimukseen (kismet) ja nuo ehdottomat so-
taiset avut ovat heissä pysyneet, ja näiden nojassa voivat he vielä
tehdä hyvin sitkeätä vastusta (Murad Efendi). Mutta snhen ei tar-
vita pitkiä todistuksia, että meidän aikoina kansallinen vähemmistö
ei enää yksistään miekan turvissa voi ajan pitkään vallita parem-
min järjestettyä enemmistöä, ja tunnettu asia on, että varsinaisia
OsmanUaisia ugroaltailaista rotua löytyy varsin vähäinen luku euro-
palaisessa Turkinmaassa. Ei mässään maassa Europassa asukaan niin
sekanaisia kansoja kuin juuri Turkinmaassa. Mutta tässä ei vielä
kylHksi, vaan TurkkUaisten luku ja yksityinen omaisuus vähenee
vähenemistään samassa suhdassa kuin heidän sntäntö- ja työvoiman-
sakin ja yhtä suuressa määrässä kuin heidän ruumUHnen ja hengel-
linen sietämättömyytensä ja laiskuutensa lisääntyy. (Lorenz Diefen-
bach. Die Völkerstämme der Tiirkei).

Mikä tähän asiain menoon on syynä, ei vielä ole tarpeeksi sel-
ville saatu. Pääsyynä osmanilaisen väestön vähenemiseen on var-
maankin se keinoUinen tapa, jolla lasten lukua yleisesti rajoitetaan.
Turkkilainen kammoo ylimalkaan lasten suurta paljoutta, kun sitä
vastaan useUla lapsiUa ja erittäinkin pojiUa siunattu p rhe on kris-
tityn asukkaan kerskauksena Turkinmaassa. TurkkUaäsessa perheessä
on sentähden harvoin enemmän kuin 2 lasta, kreikkalaisessa ja sla-
vilaisessa sitä vastaan tavallisesti s—lo.5—10. Osmanilaisten (ja Tatari-
laisten) luku Europassa ei nouse yli 1,388,000 hengen, jotka kaikki
ovat Muhamedilaisia, kun sitä vastaan europalaisen Turkin vallan
koko väkiluku arveUaan nousevan 8,207,000 henkeen, ja näiden jou-
kossa on yhteenä 3,585,000 islamin tunnustajaa, eli muutamain ar-
velun mukaan vaan 3,460,000. Niin eroavia kuin matkustajain ja
oppineitten arvelut Turkin väestöstä ovatkin, ovat kaikki tarkasta-
jat ja tutkijat siinä kuitenkin yksimieliset, että vallitseva rotu Tur-
kin maassa yhä on vähenemisessä. Muhamedilaisen kansan alitui-
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nen siirtyminen syrjään pois sivistyneemmän ja toimeliaamman kreik-
kalaisen ja bulgarilaisen väestön tieltä on vastustamaton tosiasia,
vaikka vanhassa Serbiassa, Bosniassa ja Bulgariassa tuskin on yh-
tään suurempaa kaupunkia, jossa ei löydy kumminkin joitakuita Os-
manilaisia; heidän lukunsa on kuitenkin maassa syntyneitten muha-
medilaisten ja kristittyin rinnalla mitättömän pieni. Mailla on sa-
ma laita (Kanitz). Ainoastaan Tonavan vilajetissa ja Rustsjukin,
Tultsjan ja Varnan sandsjakeissa asuu Osmanilaisia avarammalla alalla
tiheissä ryhmissä. Myöskin Rhodope-vuoristossa tavataan heitä Bul-
garilaisten ja Kreikkalaisten välisellä rajalla vielä jotenkin tiheässä.
Aigeian ja Marmara-meren rannikoilla ja Mustan meren rantapiiri-
kunnan kaakkoisessa osassa asuvat he Kreikkalaisten välissä, mutta
katoovat katoomistansa, mitä lähemmäksi Konstantinopolia tullaan
(Stein).

Retzius lukee Turkkilaiset yleisesti orthognatisten brakykepha-
läin (suorahampaisten lyhytpäiden) joukkoon. Ylhäisempiin luokkiin
kuuluvat Osmanilaiset ovat haaremiensa jalompisukuisten naisten ja
uskostaan luopuneitten kristittyin kautta suuresti muuttuneet rotunsa
puolesta ja ovat tämän kautta enimmästäin jalostuneet, vaikka toi-
sinaan myöskin päinvastaisen vaikutuksen on voinut tehdä se-
koitus afrikalaisen rodun kanssa, joka kuitenkin on harvinaisempaa.
Vääräsääriset ja meistä rumilta näyttävät Turkkilaiset kuuluvat alem-
piin kansanluokkiin, joista ei vielä ole mitään laveampia ja tieteel-
lisiä ilmoituksia tarjona. Turkkilaiset ovat hyvin suopeata ja säise-
vää kansaa, niin kauan kuin ei luonnolliset kiihotusaineet eikä us-
konnollinen kiihko saata heitä intoon. He ovat myöskin rehellisiä,
vaikk'eivät he uskomattomalle myönnä mitään oikeutta. Pashat ja
muut suuret herrat sitä vastaan ovat useinkin laillisia varkaita ja
rosvoja (Diefenbach).

Osmanilaisten vähäisen joukon vastapainona europalaisessa Tur-
kinmaassa ovat Kreikkalaiset, Albanilaiset, Bulgarilaiset, Serbit jaRu-
mänialaiset. Näiden lisäksi tulee vielä muutamia harvalukuisempia
kansakuntia: Zinzarit, jotka ovat Rumänialaisten sukulaisia ja jotka
enimmästäin asuvat Albanilaisten seassa Thessaliassa ja Epirossa, Ar-
menialaiset (noin 400,000 henkeä, kaupungeissa), Magyarilaiset, No-
gai-tatarHaiset (Dobrudsjassa), 215,000 Mustalaista, kuleksivina joko
Rumänialaisten seassa eli Albaniassa, Bulgariassa j. n. e., Tsjerkessi-
läiset, joita vasta nykyään keinollisella tavalla on siirretty Bulgari-
aan naapureinsa kauhuksi; vieläpä tavataan täällä Venäläisiä, Ara-
bialaisia, Puolalaisia ja Saksalaisiakin, kolmea viimeksimainittua kan-
sakuntaa kuitenkin vaan hyvin vähässä määrässä. Tärkeimmät näistä
heimokunnista ovat Kreikkalaiset, jotka, 1,120,000 henkeä luvultaan,
joka paikassa maan eteläisillä rannikoUla ovat väestön enemmistönä.
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He asuvat tikeissä joukoissa Aigeian ja Marmara-meren viereisissä
sandsjakeissa ja Ponton rannoiUa aina Kamtsjikiin asti, ja Kiridin
eli Kretan saarella. He voivat hyvin helposti sulattaa vieraita kan-
sanosuuksia. Albanilaiset, joita Turkkilaiset sanovat Arnauteiksi, mutta
jotka itse nimittävät itseään Skypetareiksi, ovat kreikkalais-lati-
nalaista alkuperää ja heitä pidetään vanhain lUyrialaisten jälkeläi-
sinä. Heidän lukunsa nousee 1,031,000, joista 723,000 tunnustaa Is-
lamin uskoa; loput ovat katolUaisia tahi kuuluvat itämaalaisen kir-
kon syliin, joten siis tämä kansakunta muodostaa hyvin sekanaisen
ryhmän uskonnollisia yhdistyksiä. Albanilaisten asuman alueen poh-
joinen ääri kiertää Montenegroa etelän ja idän puolelta ja ulottuu
miltei aina Bulgarian Moravaan asti, sUlä aikaa kuin sen eteläinen
raja sattuu Hellaseen. Kielensä puolesta kuuluvat samaan heimo-
kuntaan myöskin Rumänialaiset, jotka kaikki ovat kristityltä ja joita
täällä on muutamia siirtokuntia, 200,000 henkeä, Bulgarilaisten ja
Serbein välissä ja Dobrudsjassa. Heidän pikainen levenemisensä,
johon syynä on lasten runsaus ja se erinomainen sulatusvoima, millä
he yhdistävät vieraita kansain osia itseensä, on silmiinpistävin vas-
takohta Turkkilaisten vähenemiselle. Lukunsa, samoin kuin hengen
voimainsa, puolesta etevimmät ovat kuitenkin epäilemättä Serbein
ja Bulgarilaisten eteläslavUaiset heimot.

Turkinmaassa asuvan slavilaisen väestön lukua arvostellaan hy-
vin eri tavalla. Uusimman laskennon jälkeen (Tammik. 3 p:ltä 1877)
nousee se täydelleen 4 miljonaan henkeen, Serbian ja Montenegron
slavilaisia ruhtinaskuntia lukuun ottamatta. Mutta sitä vastaan ar-
velee F. Kanitz Bulgarilaisten yksin tekevän 5 miljonaa henkeä.
Slavilaiset ovat enimmästä päästä kreikkalais-katolisia uskonnoltaan ;

ainoastaan joku vähä määrä Bosniassa on muhamedUaisia. Bulgari-
laistenkin joukossa on Islamin oppia tunnustavia Slavilaisia, niin-
kutsutuita Pomaseja. Kielen puolesta eroitetaan: läntiset Slavilai-
set, nimittäin Serbit, joiden joukkoon luetaan ei ainoastaan Serbian
ruhtinaskunnan, vaan myöskin Bosnian, Herzegovinan jaMonteneg-
ron asukkaat. Heidän hallussansa on siis alue, joka on Bulgarian
Moravan, Save-virran ja Dalmatian välissä aina Albaniaan saakka.
Moravan oikeanpuolisella rannalla ovat heidän asuntopaikkansa jo
sikin sokin RumänUaisten asuntoin seassa. Näiden Serbiläisten luku
nousee noin 1,142,000 henkeen, joista 470,000 tunnustaa Islamin op-
pia. Kun Turkkilaiset valloittivat Bosnian, luopui . nimittäin koko
maan aatelisto Islamin uskoon, saadaksensa pitää vanhat läänitysoi-
keutensa, joita vasta nykyisimpänä aikana on voitu rikkoa. Tämä
aatelisto, joka muuten näissä maissa on turkkilaisen vallan parhaim-
pia tukeita, säilyttää tarkasti slavilaisen kansallisuutensa ja kielensä,
eikä ole myöskään kokonaan voinut hävittää alkuperäistä kristiUistä
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luonnettansa. Bosnian muhamedilainen ottaa ainoastaan yhden vai-
mon eikä suvaitse mitään jalkavaimoja; haaremi ei ole niin anka-
rasti suljettu; tytöt liikkuvat ilman hunnutta ja vapaasti ; vihkiäiset,
häät y. m. s. juhlallisuudet johtavat mieleen kristillistä alkujuurta.
Kristittyin Serbein joukossa Bosniassa on 200,000 katolilaista (Hein-
rich Kiepert. Globus. XXX. S. 327—333).

„Serbit ovat hengenvoimansa puolesta etevimmät kaikista ete-
läslavilaisista heimokunnista. He ovat urhollisia, täynnä tulista kan-
sallistunnetta, jonka tähden he usein muita kansoja kohtaan käyttä-
vät itseänsä loukkaavasti ja epärehellisesti. Oman kansallisuutensa
hyväksi ovat he alttiit tekemään suuria uhrauksia. Sitä todistavat
myöskin heidän runsaat keräyksensä ja lahjoituksensa kansallisen kir-
kon ja koulun hyväksi. Samoin on heidän kirjallisuutensakin ensi-
mäiseksi päässyt varhaisimpaan ja loistavampaan kukoistukseen ete-
läslavilaisten seassa. Serbiläisillä on rikas mielikuvitus; heidän kan-
sallisessa runoudessaan on kalliita helmiä, ja erinomattainkin harjoi-
tetaan suurella huolella sankarirunoutta. Serbiläisellä on muinaisuus,
mutta sen loppu on surkuteltava. Sentähden laulavat ja valittavat
serbiläiset runoilijat liikuttavilla sävelillä heidän valtansa jakansansa
häviötä. Nämä kansan runoniekat, jotkaylistävät entisiä sankareita,
kuleksivat täällä vielä ympäri maata, ja sen taitavat tarinoitsijat ker-
tovat kuulijoilleen vanhoja satuja ja tarinoita ja pitävät kansassa
sillä tavoin hereillä kansallistunnetta, kansalliskopeutta ja vihaa ve-
rivihollista Turkkilaista vastaan" (Paul Hunfalvy). Serbiläiset elele-
vät, samoin kuin muut Etelä-Slavilaiset, perhekunnittain yhdessä niin
kutsutussa zadrugassa, joka yhdistää yhteen suuren joukon ihmisiä,
joilla on samat tarkoitukset ja samat pyrinnöt. Staresjina, perheen-
isä, talon vanhin, eli perheen jäsenten valitsema esimies, on talou-
den johtaja; hän nauttii omaistensa rajatonta kunnioitusta ja antaa
kaikki käskyt ja neuvot, joiden mukaan talon askareet ja työt ovat
tehtävät. Tämmöiseen yhteyteen kuuluu useampia perheitä, sillä sa-
man perheen jäsenet riippuvat täällä niin lujasti vanhemmissaan ja
sukulaisissaan, «ttä pidetään miltei häpeänä erota omasta kodistaan.
Ainoastaan I&ytymys voi heidät mierolle pakottaa. (Katso tämän
suhteen paröhi RajacsichJin teosta, painettu Wienissä 1873).

Toinen hyvin merkillinen slavilainen kansa Turkinmaassa on
idässä asuvat Bulgarilaiset. Nykyään ovat Bulgarilaiset epäilemättä
Slaveja, mutta alkuperäisesti olivat he ugrilaista, kenties samojedi-
laista kansakuntaa (Rob. Rösler), joka sekaantui Tonavan varrella
asuviin SlavUaisiin ja hävisi mihin kokonaan. Jo 10:nnellä vuosi-
sadalla näyttää vanha bulgarilainen kieli hävinneen ja sen sijaan
tulleen slavilainen kieli, niin että ainoastaan nimitys
jonka kansa otti omaksensa, muistuttaa mieleen maan entisiä vie-
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raita halHtsijoita. (Tämän kansan merkillisen historian on Const. von
Jirecek kertonut hyvin loistavalla, taitavan mestarin tavalla teok-
sessaan: Geschichte der Bulgaren. Praglssa 1876). Tiheissä jou-
koissa ja vaan paikka paikoin vierailla kansanosuuksilla sekoitet-
tuina asuvat Bulgarilaiset, Serbian rajalta ruveten Jantraan, Bulga-
rian Moravaan ja Marikan keskipalkoille asti, ja läntisen Balkanin
vierteillä. Paitsi täUä alueella, tavataan heitä vielä lännen puolella
Marikaakin, aina Okrida-3arvelle asti, lukuisempina kuin heidän turk-
kilaisia, albanilaisia ja kreikkalaisia naapureitansa, ja vasta nyky-
ään on .heidän leviämisensä näillä seuduilla saatu pysähtymään.
Kauppavehkeissä puuhaavat Kreikkalaiset ovat aina voimainsa pe-
rästä koettaneet tunkea Bulgarilaisia pois meren rannikoUta. Aino-
astaan Varnan ja Salonikän nykyään kauppaliikkeelle hyvin tär-
keissä satamissa yllättävät Bulgarilaiset meren. Vielä enemmän alu-
etta ovat heiltä tämän vuosisadan kuluessa kuitenkin lännessä anas-
taneet ano vuoriltaan tulevat sotaiset Albanilaiset. Paitsi sitä on kri-
miläisiä Tatarilaisia, ja Kaukasian TsjerkessUäisiä jo 15 vuotta suu-
rissa joukoissa siirtolaisina tunkeunut Bulgarilaisten väliin, joista
sentähden osa on muuttanut pois maasta Unkariin ja Rumäniaan
tahi Serbiaan ja Krimin saarennoUe. Kielensä, kasvoin muotonsa,
taipumuksensa ja ajatustapansa, vieläpä pukunsakin puolesta, eroaa
Bulgarilainen serbUäisestä naapuristaan. MuhamedUaiset kylät saat-
tavat kyllä voittaa Bulgariassa kristittyin asunnot, mitä ulkonaiseen
siisteyteen tulee, mutta huonettensa sisustuksen ovat nuo ystävälli-
set bulgarilaiset talonpojat järjestäneet vanhaan slavUaiseen tapaan,
jonka tähden heidän asunnoissaan yleisesti tulee näkyviin suurempi
uutteruus, varaUisuus ja onnellisuus. On vaikea sanoa kumpi, vaimo
vai mieskö, voittaa toisen ahkeruudessa, taitavuudessa, ja toimeliai-
suudessa. Tonavan kaupungeissa elelee BulgarUainen tavalHsesti
kauppamiehenä, rihkamakauppiaana jakäsityöläisenä. Opettajia, lää-
käreitä ja lakimiehiä on heistä harvat, virkamiehiä vielä vähemmän,
mutta pappeja ja munkkeja sitä enemmän. Balkanin vuoriston ylän-
göillä ja kaupungeissa harjoittaa BulgarUainen karjanhoitoa ja teol-
lisuutta. Lakeudella on hän melkein yksinomaisesti pellonvUjeHjä;

kuitenkaan ei hän tavallisesti viljele enemmän viljaa, kuin hän omaksi
tarpeeksensa tarvitsee. Muutamissa Balkanin kaupungeissa, niinkuin
Gabrovossa, Travnassa ja Kaloferissä, on teolHsuus hyvässä edisty-
misessä. Tämä taipumus teoUisuuteen, jota rauhallinen BulgarUai-
nen käyttää elinkeinonansa, erottaa hänet kauppaa harjoittavasta, so-
taisasta SerbUäisestä. Bulgarilaisella on kieltämättä kykyä taidoUi-
siin käsitöihin, ja hän tunnetaan yhtä hyvin hyvästä muodon ja vä-
rin aististaan kuin kätevyydestään ja ahkeruudestaan ; etevä on hän
myös keksintö- ja rakennustaitonsa vuoksi, joka tulee huoneitten
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valmistamisessa, mutta erinomattainkin veden nostolaitoksissa ja sil-
tain ja kirkkoin rakennuksissa ilmi. F. Kanitz, Bulgarilaisten tar-
kin tuntija, jota edellisessä olemme seuranneet, vakuuttaa useat erät,
että Bulgarilaisista tulee varmaankin Turkin vastaisen teollisuuden kansa.
Uskonnollisessa suhteessa on BulgarUainen vielä kokonaan pakanal-
listen slavilaisten muinaistarujen ja tapain orja. Ne vallitsevat häntä,
kun hän tulee mailmaan, ne vaikuttavat koko hänen tuntoonsa ja
toimeensa ja seuraavat häntä aina hautaan asti, vieläpä sen toiselle
puolellekin, sillä kuolleitakin palvellaan taikauskoisilla tempuilla.

Ruusunleikkuu Bulgariassa.

Mutta koska Bulgarilaiset hyvin vakaasti ovat ruvenneet pitämään
huolta kansan-opetuksen kohottamisesta, niin voidaan toivoa, että
valistuneemmat mielipiteet heissäkin rupeevat juurtumaan.

Islamin-uskoiset Bulgarilaiset, Pomasit, eroavat etupäässä aino-
astaan joidenkuiden ulkonaisten menoin suhteen itämaalaiselle kir-
kolle uskollisina pysyneistä veljistänsä, joiden kanssa he elävät hy-
vässä sovussa. Viime aikoina on Despoto-Daghin Pomasein luota
löydetty joukko vanhoja kansanlauluja, pesma, joidenrunollinen arvo
on hyvin suuri.

Kristityt ja erittäinkin slavilaiset kristityt saavat enimmästi
kärsiä Turkkilaisten rasitusta. Heitä pidetään rajahna, karjana, jolla
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tarkoitetaan maan kukistettua, epämuhamedilaista väestöä, jotaTurk-
kilaiset eivät edes kunnioita ihmisen nimellä, saatikka sitte myönnä
heille yhtäläisiä kansallisia oikeuksia. Vaikka heidän tilansa asian-
haarain pakosta viimeisinä vuosikymmeninä on vähän parantunut,
ei rajahlla, ei edes arvoisimmallakaan, ole vielä tänään oikeuden
edessä enempää sanomista kuin mustalla orjalla Amerikassa ennen
vapautumistaan. Turvaton on kristitty muhamedUäisen rosvon ah-
distaissa, jollei hän itse tahdo rosvoksi ruveta. Mutta pahin kai-
kista oli ja on vieläkin Turkinmaassa tuo täydelHnen laittomuus
rauhalHsimpinakin aikoina, joka sallii virkamiesten itsevaltaisesti
loukata jokaisen, vieläpä itse muhamedilaistenkin, omistusoikeutta
ja joka antaa muhamedilaisten naapurein rankaisematta harjoittaa
mitä julmimpia rikoksia kaikkein kristittyin hengen, kunnian ja per-
heellisen onnen turmioksi (Diefenbach). Koska nyt, niinkuin näimme,
Islamin uskoa tunnustaa moni, joka ei ole Osmanilainen, niin ovat
Balkanin saarennoUa ei ainoastaan Turkkilaiset epäturkkilaisia vas-
tassa, vaan myöskin muhamedUaiset kristityltä vastassa ja näiden
joukossa taas vastustavat kreikkalaiset katolilaisia. Kuitenkin on
islamUaisuus aina vähemmistön puoleUa, ja Kanitz arvelee, että jos
jolloinkin joku mullistus tapahtuu Turkin maassa, joka luultavasti
on antava valtioUisen johdannon luvultaan suurempain kristittyin
käsiin, islamin-uskoiset Bulgarilaiset silloin kääntyvät takaisin esi-
isäinsä uskontoon, jota ' he vielä yhä salaisesti suosivat, juuri samoin
kuin moni islamin-uskoinen Albanilainen vähemmän edullisten olo-
jen vaUitessa sitä on yrittänyt tehdä ja on tehnytkin.

Kerrotuista seikoista on selvä, että kaikki kaupungit ja paik-
kakunnat europalaisessa Turkinmaassa, joissa osmanilaisuus ön val-
lalla, silminnähtävästi kalHstuvat häviötänsä kohden. Komeim-
pana loistelee vielä kuitenkin lumoavan asemansa vuoksi valtakun-
nan pääkaupunki KonstantinopoH. (Katso J. G. Kohl. Europan
pääkaupungit. S. 1—38.).

Stambul, eH niinkuin tavaUisesti sanomme, Konstantinopoli, Sla-
vUaisten kansain Carigrad, s. o. keisarin linna, on kahden maanosan
rajalla ja on samoin kuin Rooma rakettu seitsemäUe kukkulalle.
Sen väkiluku nousee 512,730 henkeen; mutta jos kaikki lähiseudut
molemmilta puolilta Bosporoa luetaan tähän lisäksi, niin saadaan
korkeintansa 602,000 asukasta. Näin on t:ri Mordtmann laskennoil-
laan vähentänyt ne HiaUlset luvut, joiden mukaan Turkin valtakun-
nan pääkaupungin väestö nousisi muka miljonaan henkeen, vieläpä
enempäänkin. Varsinainen kaupunki on kolmekulmainen saarento
Marmara-meren ja syvälle maahan uurtavan Kultaisen Sarven lahdel-
man välissä, jota satamana käytetään. Kaupunki ulottuu lännestä
itään päin mereen ja sen terävä kärki köyristyy vähän pohjaan päin
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Bosporon etelänpuolista suuta kohden. Tällä kärjellä loistelee Serail
eli padisjahn palatsi ja sinne tullessa sivutaan Korkea Portti, s. o.
suurvisirin palatsi; ja sitte tullaan kuuluisalle Sophian moskeijalle.
LäheUä vanhanaikaista kaupungin muuria seisoa töröttävät meren
rannaUa Seitsemät tornit (Jedi Kale). Rikkaimmat ja arvokkaimmat
Kreikkalaiset asuvat kaupungin osassa, joka Phanarin tulitornista
on saanut nimensä, ja jonkatähden heitä itsekin sanotaan tääUä Pha-
narioteiksi. Kultaisen Sarven perimmässä päässä onEyuVinesikaupunki,
oikea turkkilainen kaupungin osa, jonka moskeijassa uudet sultanit
juhlallisesti vyötetään miekalla. Useampia siltoja käy yH Kultaisen

Kuvia Konstantinopolista,

Sarven Galatan ja Perän kaupungin osiin, joissa Europalaiset, eli
Frankit, niinkuin heitä joka paikassa itäisillä mailla sanotaan, ja
vierasten valtain valtiomiehet asuvat. Tällä puolella kohoaa myös-
kin Bosporon rannaUa Dolmabaglsjen linna. Aasianpuolisella ran-
nalla on Yskydar (Skutdri) 80,000 asukkaan kanssa, jota kaupunkia
pidetään Konstantinopolin esikaupunkina ja jossa sultanein kesälin-
nat ovat ihanain näköalainsa kanssa. Ne runolliset houreet, joita
länsimaalaisilla on Turkin pääkaupungista, haihtuvat pois, kun li-
kemmältä sen nykyistä tilaa katsellaan. Niin kirjoittaa Wilhelm von
Berg, joka monasti on Konstantinopolissa käynyt, ettei se milloin-
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248 EUROPA

kaan ole hänestä näyttänyt kurjemmalta kuin viimeisellä kerralla,
jolloin hän siellä kävi (Toukokuussa 1876). „Stambulissa ja Perässä
tapahtuneitten suurten tulipaloin jälkeen on tosin muutamia katuja
suurennettu, sinne tänne on melkoisia palatseja rakettu, komeita
kauppapöytiä on ilmaantunut, yli Kultaisen Sarven on uusi rautai-
nen silta tekeillä ja Galatasta Peraan on rautalankaisella radalla
varustettu tunneli valmistettu, mutta likaisuus on yhtä suuri kuin
ennen, kadut niin huonosti kivitetyt että voi helposti^fiiillä jalkansa
taittaa, katulot ja kujat ovat täynnä tunkkeista, haisevaa ilmaa, ku-
leksivia koiria on yhtä paljon kuin ennenkin ja ihmiset eivät ole
suinkaan paremmiksi tulleet Olkoonpa vaan Kon-
stantinopolin kirjava kansain sekanaisuus kuinka merkillinen ja vie-
hättävä kansatieteen tutkijalle hyvänsä, sivistynyttä europalaista ei
se kuitenkaan voi miellyttää". (Katso laveampia kertomuksia Kon-
stantinopolista ja sikäläisestä elämästä Julius Faucher^in teoksessa:
Ein Winter in ItaHen, Griechenland und Constantinopel. n Osa.
S. 220—300). ' ■

Jos pääkaupungin olot melkoisesti huononnettuina sovitamme
maan muille kaupungeille, niin saamme niistä jotenkin todennäköi-
sen kuvan. Tässä luettelemme vaan kaikkein tärkeimmät.

Mainitsemme ensiksi Edirnen eli Adrianopolin, valtakunnan van-
han pääkaupungin, Marikan ja Tundsjan yhtymäpaikassa ; sen väestö
nousee noin 100,000 henkeen (Turkkilaisia, Kreikkalaisia, Bulgarilai-
sia ja Juutalaisia). Se on kuitenkin vaan suuremmoinen turkkilai-
nen kylä. Kadut ovat kapeat ja näyttävät kolkoilta maassa taval-
lisesti käytettäväin saviseinäin tähden. Rautatie yhdistää Adriano-
polin ja Dede Aghatsfin pienen kaupungin Aigeian meren rannalla,
eräs toinen linja menee Konstantinopoliin ja sen ylöspäin pitkin Ma-
rikan laksoa juokseva jatkos saavuttaa viehättävän Philippopolin,
joka on kaunisten kunnasten välissä; 30,000 asukkaansa kanssa on
tämä Rumelian suurin kauppakaupunki. Rautatie menee vielä etem-
mäksi länttä kohden yli Tatar-Basardsjildin Sarambetfhin, johon se
päättyy. Maan eteläisellä rannikolla ansaitsevat Gallipoli, 50,000
asukkaansa ja sotasatamansa kanssa, Dardanell^in salmen varreUa,
ja Saloniki (Selanik, Thessalonich) Makedoniassa mainitsemista. Vn-
meksimainittu paikka on Stambulin perästä koko Turkin vallan tär-
kein merisatama. SUlä on 80,000 asukasta ja se harjoittaa hyvin
suurta kauppaliikettä, jolle vastaisuudessa on antava vielä paljoa
suuremman merkityksenrautatie, jokaWardar-laksossa Serbiankautta
on yhdistyvä Itävallan rautatieverkkoon, mutta joka nykyään vasta
osaksi, nimittäin Mitrovikaan asti Bosnian vilajetissa, on valmiina.
Yskyb, tämän rautatien varrella, ja Prisrend, teollisuutta harjoittava
kauppakaupunki, 26,000 asukkaan kanssa, ovat sisämaan etevimmät
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kaupungit. Kaikkea merkitystä vailla ovat Larissa eH Jenisjehr
(25,000 asuk.), Thessaliassa Tempe-laksossa, ja Janina eli Joannina
(25,000 asuk.), Epiron pääkaupunki. Ylä-Albaniassa on Skutåri (sla-
vin kielellä Skadar, turk. Skodra), lähellä samannimistä järveä, pää-
kaupunkina. Mainioiksi nykyisinä aikoina ovat Bosnian ja Herze-
gövinan kaupungit tulleet niissä syttyneen kapinan tähden. Bosnia
onkin vuoriensa kautta Turkille hyvin tärkeä varustus Itävaltaa vas-
taan. Täällä on Mostar, Herzegovinan pääkaupunki, Serajevo eli
Bosna-Serai, Bosnian pääkaupunki, 50,000 asukkaan kanssa, ja kuu-
luisa teollisuudestaan; Travnik (12,000 asuk.), Banjaluka (15,000 asuk.),
joka rautatien kautta on yhteydessä Novin kanssa Unnan rannalla,
ja Novipazar (15,000 asuk.). Balkanin vuoristossa on etelän ja län-
nen puolella pääselännettä tuo tärkeä Sofia (slav. Sredec), mahtavan
Vitos vuoren juurella; sen linnoitukset ovat varsin mitättömät ja
asukkaita on 19,000, enimmäksi osaksi Bulgarilaisia, Turkkilaisia,
Juutalaisia ja Mustalaisia; sitte tulee Pirot eli Sjarköi ja Nis. Poh-
jan puolella Balkania tavataan Berkovatz, Vraka, Lovac, Tirnovo, Ga-
brovo ja Travna, ja etempänä ovat Osmanpazar ja Eski Dzumaja
mainioin markkinainsa kanssa mainittavat. Pitkin Tonavan rantaa
tavataan joukko huonoja Hnnoituksia, mutta hyvää kauppapaikkoja,
niinkuin: Widin, Lom-Palanka, Nikopoli, Sviätov eli Sistov, Rustsjuk
ja Silistria. Molemmat vnmeksimainitut kaupungit muodostavat si-
sämaassa löytyväin Sjumlan ja Varnan kanssa, jotka ovat lähellä
Mustaa merta, kuuluisan nelikulmaisen västinkipiirin. Rautatie yh-
distää Varnan vahvan linnoituksen Rustsjukin kanssa. Kretan saa-
rella vihdoin ovat tärkeimpinä kaupunkeina: Chania eli Kanea, saa-
ren pohjoisella rannikolla, 8,000 asukkaan ja parhaimman sataman
kanssa, ja Megalokastron eli Kandian västinki, 10,000 asukkaan kanssa,
joka myöskin on saaren pohjoisella rannalla.

Sivistys on koko Turkin valtakunnassa hyvin huonolla kannaUa
ja vielä huonommalla niillä seuduilla, missa osmanilaisuus on pysy-
nyt yksinomaisemmasti vallalla. Vapaaherra von Maltzan, joka on
Itämaiden parhaimpia tuntijoita, langettaa siitä seuraavan kuoletta-
van tuomion :

„
Sivistyksellä ei täällä tule ymmärtää meidän europa-

laista kaikenpuolista kehkiämistä ja sen yhteydessä olevaa ylevää
hengen voimaa, vaan pikemmin tuommoista nurinperäistä europalai-
sen sivistyksen ulkonaista, pintapuolista jälittelemistä, jota Turkki-
laiset sanovat uudlstukseksä ja jonka ohessa he valitettavasti omista-
vat itselleen paljon törkeyttäkin ja Europan pahat tavat, sillä aikaa
kuin sen hengellisille eduille ummistetaan silmät". Kansan opetuk-
sesta ei tietysti pidetä mitään huolta, paitsi Kreikkalaisten ja Sla-
vein luona, jotka itse sitä harrastavat. Maan varsin tärkeä ja suu-
remmoinen kauppa on Kreikkalaisten, Armenialaisten ja Juutalais-
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ten käsissä, ja rajoittuu pääasiallisesti raaka-aineisin, joita tuo rikas
maa antaa yltäkyllin, vaikkei niitä vielä likimainkaan ole kaikin
puolin hyväksi käytetty. Tiet ovat viheliäiset; kuljettavia maan-
teitä on hyvin harvassa, ja aloitetut rautatiet ovat jääneet keskite-
koisiksi. Verot vihdoin rasittavat niinhyvin kristittyä kuin Islamin
tunnustajaa, ja tuon vuodesta 1875 vararikkoon joutuneen valtion
rahaasiat ovat mitä kurjimmassa tilassa.
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lE* a. i rt ovixli e i tä_

Sivu 19 rivi 19 ylh. kotolisia: lue katolisia
„ 19 „ 13 alh. Qiu: lue Qui.
„ 19 „ 1 „ jätätä: lue jättää
„ 23 „ 6 „ -asrneijassa: lue -armeijassa
„

27
„

14 ylh. puuttessa: lue puutteesta
„

39 „ 21 alh. Aei-Realessa: lue Aci-Realessa
„ 53 „ 11 ylh. Sikilian: lue Sicilian
~ 69 ~ 11 „ kyvin: lue hyvin
„ 71 „ 14 alh. Ph.: lue Ps.
„ 87 „ 1 „ maalla: lue maalle
„

109 „ 2 „ koettanut: lue koettaneet
~

113 „ 2 „ ja Amsterdam: lue on Amsterdam
~ 113 „ 4 ylh. laajalla: lue laajalle
„

152 „ 7 „ vierailla: lue vieraille
„ 154 „ 19 alh. Slavilaiset: lue Slavilaiset,
~ 155 „ 21 ~ joilta: lue joilla,
„ 161 „

1 ylh. „chie": lue „chic"
„ 161 „ 7 „ laita: lue laita on
„ 161 „ 9 alh. osaksi,: lue osaksi
„ 161 „ 9 „ perustava: lue perustuva
„ 162 „

3 „ vuoriahdasta: lue vuoriahdasta,
„ 164 „ 11 „ kotolisia.: lue katolisia.
„ 172 „ 1 „ kunnalta: lue kannalta
„ 173 „ 5 ylh. kotolilaisia: lue katolilaisia
„ 173 „

20 „ Siebenburgen: lue Siebenbiirgen
„ 174 „ 8 „ kunnalta: lue kannalta
„ 185 „ 3 alh. -kaivaja: lue -kaivajia
„ 186 „ 13 ylh. 24,500,: lue 24,500
„ 192 „ 7 „ Tjudi-: lue Tsjudi-
„ 215 „ 3 alh. Turkille: lue Turkille,
„ 223 „ 9 „ ruusaassa: lue runsaassa
„ 226 „ 3 ylh. „mamaglia": lue „mamaliga"
„

226 „ 1 alh. jommoisena: lue semmoisena
„ 227 ~ 19 „ metalain: lue matalain
„ 231 „ 19 ~ Lukabettos: lue Lykabettos


