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RUNOA
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KUKKA KALLIOSSA

Kysyin :

Miksi, pieni, hento kukkanen,
Juurruit kylmään kallioon?
Salli, etsin poven lämpöisen,
Vien sun mustan mullan uumentoon.
Siellä kaunihimmin kukkisit.
Mielihän, jos siihen suostuisit!

Vastasi :

Lämmin rakkaus mun kiinnitti
Tähän kylmään pohjahan.
Sydänvereni sen pehmitti,
Että n}'tkin näät sen kukkivan.
Vieras multa voi mun kuolettaa,
Suo mun kallioita kaunistaa!
«/• 1900.
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„ROSENHUGEL"

Mäki kaupungin on likeinen,
Ruusukumpu nimikin on sen.
Näki sieltä alppivuoria
Lumipäitä,
Näki virtoja ja laaksoja
Viheriäitä,
Näki kauas sekä korkealle
Ympäristön kevätmaailmalle.
Minä ruusukummult' etsin ruusuja.
Missä silmäni, kun niifen oivalla?
Etsin oikealta, vasemmalta,
Kysyn kummun kukkamaailmalta.
Enkä huomaa, kunnes eteheni
Juoksee lapsilauma hehkuposki,
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Jossa vielä virtaa riemunkoski.
Minä nostan yhden rinnoilleni,
Suutelen ja päästän valloilleen,
Jätän sitte kummun kukkineen.
Siinä parvi alppiruusuja,
Jalovalkoja ja vuokkoja —

Usein muistelen heit' uudelleen.
Chur 10/5 1900.
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PIKKU TYTÖLLE

Kun meri on laaja ja laiva yksin,
Sit' aallot uhkaavat eksytyksin,
Oi silloin yksikin tähtönen
Sen voipi ohjata reitillen:
Sin' ollos, tyttö, se tähtönen!

Mies metsän taivalta yksin astuu
Ja myrskyn pauhussa läpi kastuu,
Niin pieni torppa ja tuike sen
On hälle lohdutus lämpöinen:
Ole, tyttö, tuike se herttainen!
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Jos missä maailmass' istut, liikut
Tai kotikoivujes alla kiikut,
Niin hellän päivyen paisteena
Valoa murheesen vilkuta
Ja hoida maallesi kukkia!

Vaan itse toivotko palkkioita?
Oi, muista kansasi, itses voita!
Kuin sade auringon liitossa,
Niin kotimaatasi virvoita,
Vaan palkkaa — sit' elä odota!

2/71900.
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YHTEISKOULU

Suuri sekametsä kasvattaa
Kuusen, hongan niinkuin lehtipuun,
Pilvet heili' on yhteiset ja maa,
Armo saman auringon ja kuun.
Yhteistaivaan tuntevat ja maan,
Eri säilyttävät luonnettaan.

Yhteis-äiti, luonto, kouluttaa
Pääskylintua kuin leivoa;
Sama taivasholvi hiihottaa
Niiden liitelyä, lentoa —

Pesätöihin pääsky sentä jää,
Toukotoivot leivo livertää.
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Veljen niinkuin siskon, molemmat
Yhteis-äiti ruokki rinnoistaan,
Saman taaton yhteiskannikat
Heitä voimistutti viljallaan.
Sittekin on miehen luontoa
Heistä toinen, toinen naisena.

Suur on yhteiskoulu elämä —

Ken sen neuvot oikein oivaltaa! —

Sekaisin ja rinnan, yhdessä
Mies ja nainen siinä opit saa.
Sentään vaistot, luonnontuntehet
Eri töihin vie er' ihmiset.

Kaikkein yhteiskouluin yhteinen
Pohjakallio on synnyinmaa.
Aatevaltain taivas tähtinen
Rientojemme latvaa tutjuttaa.
Nuori, liikkuva ja kasvava
Mieli olkoon meidän latvana!
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Kirkas taivas viirinpohjamme,
Totuus siinä liekkikirjaimin !

Niissä oppimme ja ohjamme,
Niille uhrimmekin kallihin!
Elämämme valpas vaellus
Nouskohon kuin ehjä rakennus!

Wi 1900.
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TULE!

Tule tyttöni, soma Sirkkuni,
Sulle lempeä laulelen!
Kuin niityn sirkka kukkaselle,
Kuin lintu laulaa lintuselle,
Sulle lempeä laulelen.

Tule tyttöni, oma impeni,
Sulle kultia kuiskutan !

Kuin lintu kaiken alkukesän
Viserti, kunnes laittoi pesän,
Sulle kultia kuiskutan.
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Tule tyttöni, rakas rauhani,
Pesän lämmintä lietsomaan!
Kas lämpimällä sydämensä
Myös lintu hautoi pesäsensä,
Sitte syötteli poikiaan.

Tule tyttöni, ainut armaani,
Pian pienoset piipottaa!
Ja syys tuo meille onnen ajat,
Kun näämme lentämässä pojat,
Voimme huoleti huoahtaa.

24/5 1900.
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SUN KANSSASI

Sun kanssasi suunnitella
Voin nousua korkeaa,
Ja korkeita aatemaita
Ja kirkasta maailmaa.
Sun nuoren henkesi luona
Mun ratsuni siivet sais
Ja kaunisten runomaitten
Yli kanssasi karauttais.
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SUA AJATELLESSANI

Sua ajatellessani
Sydän sykkii rinnassani
Valtavammin, puhtahammin.
Sua ajatellessani
Ihanamp' on maailmani,
Päivä paistaa suotuisammin.
Sua ajatellessani
Lämpiävät laulelmani,
Sydän sykkii rinnassani
Toivovammin, uskovammin.
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KÄY VOITTAMAAN

Sin' olet julma ja tunnoton,
Jos leikkiä silmänluontis on,
Jos hurmataksesi hurmaat vaan,
Mun jättäen verta vuotamaan.

Olen Hannibal, en Scipion:
Elämän arpia mulla on,
Mut en ole sortunut, heikkokaan
Käy kanssani Rooma voittamaan!

On Rooma kunnian kaupunki,
Ja'an siellä laakerit kanssasi,
Ja onnen Pinciovuorelta
Sun rintasi täytän ruusuilla.
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— Tok' ennen voittoa, ruusuja
Meit' orjain kotka voi ampua —

Viis siitä! kun korkealta vaan
Me taivaan lintuina langetaan!
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TUNNUSTUS ARVOSTELIJALLENI

„Tuot' ajatellut olen monta kertaa,
Ett' itsestään hän luulee liikoja —

Nyt Hannibaliin itseänsä vertaa:
Hän varmasti on suuruushulluna!"

— Siin' oikeassa olet, ystäväni:
Mun vertaukseni on ontuva.
Ei miekaksi juur ole kynästäni,
En sotamieskään ole arvolta.
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Ja arpeni, oi, niist' on puhe turha,
Kun viel' en ole silmäpuolena!
Nyt niinkuin muinen kannibaalein murha
Vain voittaa tunnustusta, arvoa.

M/io 1900.
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MERANIN RUUSU

Hän Meranissa mulle näytti
Nuo silmät taivaan haaveiset,
Ja sydämeni niillä täytti
Ja kietoi multa aatokset.

Nyt kaikkialla missä liikun
Mua seuraa ruusu Meranin;
Jos maalla käyn tai merta kiikun,
Hän tuopi päivänpaistehen.

Kun missä seutu viljavoipi,
Hän siellä nostaa kauniin pään
Ja kevättä kun rastas soipi,
Min' eksyn häntä miettimään.
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Hän on kuin liikkuis kaikkialla
Miss' siintää taivas, kukkii maa,
Tok' on hän tähti taivahalla,
Jonk' en voi kättä saavuttaa.

Mut kaukaakin hän mulle siintää
Ja hehkuu hellää lämmintään.
Molemmat meistä toistaan kiintää
Ja sentään kulkee yksinään.

17/2 1900.
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ONNI!

Ei onni tule etsien,
Se saapuu eläen.
Ei onni tule ulkoa,
Se nousee rinnasta —

Jos nousee;
Jos ei, niin herätä se sieltä,
Se kuulee omantunnon kieltä
Ja nousee.
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SUURTEN LAULU

Mit' onkaan teillä tehtävää
Maailman tällä puolla:
Kun suuret kansat henkiin jää,
Te pienet voitte kuolla.

Ja hautajaiset hartahat
Me teille valmistamme,
Kun pettäjille patsahat
Maan päälle nostatamme.

Ken mestari on murhaamaan
Pois pienet, heikot maasta,
Hän laajennelkoon heimoaan,
Hän oikeudest' ei haasta.
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Niin sitten kukkii kolossit,
Nuo vahvat ruumiiltansa,
Vaan hengen heimo, sankarit
Ne pääsee hautahansa.

Mit' oiskaan heillä tehtävää,
Kun maa on orjain paula:
Ei ihmisyyttä kansa nää,
Ei vapaudesta laula.

21/5 1900 Schaffhausen.
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PIENTEN SANKARI

Herodes laittoi tappamaan
Pois pienet Bethlehemin maalta,
Niin tahtoi tappaa ruhtinaan,
Joll' on nyt pienten suurivalta.

Maailman suuret mahdillaan
Nyt pieniä taas kauhistavat
Ja luullaan: pienten ruhtinaan
He maailmasta teurastavat.

Vaan pienten sankar löytää maan,
Sen, joss' on hälle turvalehto:
Hän sieltä kypsyy aikanaan,
Miss' säilyy valistuksen kehto.
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Ja vainot, surman-iskut ne
Vaan Mooseksia kasvattavat
Ja kansaa messiakselle
Herodes raukat valmistavat.

Pääpapit, Pontiukset, oi,
He rauhan herraa ristiin lyövät!
Mut haudastaan hän nousta voi,
Vaan madot sortajoita syövät.

Uus sankar, kirkas hengessään,
Vie kansat oikeuden teille,
Niin vainonmieskin mielellään
Taas veljen kättä tarjoo meille.

V» 1900. Lugano.
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KÄSITYSTEN
Lausuttu Pellervon päiviä avattaessa

29/1 1900

Nytpä on kiihkeä pellon työ!
Silmistä, mielestä pois nyt yö!
Suomi on tehtävä Amerikaksi,
Vapaaksi, väljäksi, viljavaksi.
Lämpimiksi on luotava soita,
Kirnuttava on turpeista voita.
Rikkautta on luotava,
Markkinoille se tuotava!



Yhteistyöhön jo maamies käy,
Toimi ja vilkkaus — eikö ne näy?
Eikö jo Suomessa vahva ja heikko
Käy käsitysten, veljenä veikko?
Vitkastellako aika ois hiljaa?
Maailman markkinat vaativat viljaa,
Suomesta toivovat nousevan
Kansan toimevan, pontevan.

Sydäntä, päätä ja kättämme
Kysytään meiltä, kun yhdymme.
Kysytään kirkasta, reipasta mieltä,
Etfemme maailman valtatieltä
Väistyisi kilpailun tuoksinassa.
Tarpein taistoss' on tarmoa kassa.
Yhteistoimi luo kassoja,
Meille ja maallemme aarteita.

Ei pidä pilviksi vaihtua,
Lampena höyryksi haihtua.
Luokamme yhdessä valtava vuoksi,
Nouskamme verraksi kansojen luoksi!
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Suomi, jos yhtyä, toimia kehtaat,
Pyörität maailman myllyt ja tehtaat,
Hengen valtoihin aineen tuot,
Kehität vanhaa, uutta luot.
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LEIRILAULU

Järvemme kirkkahat, laitumet laajat, vainiot
väljät,

Temppelit, koulut ja maan muistojen rikkaus
suur,

Työn kovan, taistelun, toivojen, murheen,
riemujen viljat,

Meille ne kallihit on, mielestä kuin pyhä
maa.

Meidänkin tarmo ja taito ne kirjaelkoot tätä
maata,

Kuin jalo, helminen vyö, kirkasta maatamme,
työ!
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Kansan rakkaus luokoon maan tämän Kaa-
naan maaksi,

Lapsille vuotaos, oi, rieskan ja riemujen vuo !

Työtä kun mettisnä teemme, niin mettä on
metsämme täynnä,

Niin povi pellon ja suon viljoina aallota voi.
Valppahat suojaamaan kotimaatamme vaaroja

vastaan,
Nouskamme juuria puun, varttakin varje-

lemaan.

Aurako tai kynä työase, uhriin maamme
jos kutsuu,

Lietemme, lain tahi maan puolesta ponnista,
mies!

Kuntomme parhaat yhtyy kuin tuhat järveä
virtaan,

Niemiä nuoriksi tee, salpoja järkytä pois!
Voimaa meissä mit' on, oi, korkeakoskena

nouskoon,
Innoksi, leimuksi maan, rintamme valtimo,

lyö!
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Innoks ilkeät', ahnasta sortoa, vääryyttä vas-
taan:

Suomesta versova on oikeus-urhojen maa.
Sankarit kontiorinnat, rohkeat työhön ja kuo-

loon,
Valmihit valjastumaan, kutsumus, huuto kun

käy.
Pois himon alhean tallatkoon jalorientoinen

jalka !

Korkea on kotimaa, korkea tahtomme myös.

Pois pime yön, uni leuto ja itsekäs nautin-
non huume,

Kansalles onnea luo, siit' oma onnesi juo!
Ken luja hetkinä vaaran työnsä ja uhrinsa

tuopi,
Rakkaudestansa hän parhainta nauttia voi:
Kirkas tunto on hällä ja toivoa säihkyvät

silmät,
Voittiko, kaatuiko hän — hän elämään toki

jäi.
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Kuulkaa kannelkaikua, laulumme siivin jo
soutaa !

Vallasta talven ja yön kansako noussut jo on?
Nuoruus, mieheys, vanhuus — kaikki ne kaar-

tuvat leiriin:
Leiri se on isänmaa, kaikk' ovat vartiat sen.

Kuin kevät-aamuin, riennämme toivoa palp-
pavin rinnoin

Työhön ja taistelemaan puolesta kallihin
maan.

Keväällä 19C0.
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MIESTEN LAULU

Pois voihke ja itkun hyrske,
Käy työhön ja toimintaan!
Pois veltto ja toivoton tyrske,
Ei viel' ole kuolema maan.
Ole kylmä kuin kallio jäinen
Ja valtavan itsepäinen
Elinvoimasi ponnistaan !

Mies, synnytä tuntees työksi —

Suupalturit, vaijetkaa! —

Ota rautainen rohkeus vyöksi,
Mieskunta se voiton saa.
Ole oikeutt' uskovainen,
Luo maailma suomalainen,
Joka henkeäs heijastaa!
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Jos meissä on karhua vielä,
Jos kynttä ja hammasta,
Ne hiokaa työllä ja hiellä,
Petoparvi on vastassa.
Mies miehelle kättänsä antaa,
Kun kalleinta maallensa kantaa
Nuor', itseäs valmista!

Pois harkinta! anna mit' annat!
Mikä liiaksi kallist' ois?
Jos saiturin säkkiä kannat,
Jää kunniakaartista pois!
Pien' itsesi anna ja siitä
Sinä kansasi kunnia niitä, —

Se kaunista, suurta lois!
Savonlinna 3/a 1900.
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NUORISO!

Nuoriso reipas! Suomea suojelemaan joka
sormi !

Onnemme juurien maa, toivomme kukkien
myös.

Pieni on kansamme rauhaisa, suuruudella ei
loista,

Arvo ja rikkaus sen olkoon kunnia työn!
Paljoudellaan ylpeilköön erämaan tomu,

hiekka,
Suuret kansat ne kanss' joukoillakorskua voi.
Pienten mahtina maailmassa on kestävä

kunto,
Tarmosi talleta siis, kuntosi kasvata töin!
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Neuvona sulia on huol' isänmaastasi, kansasi
murheet,

Kauniimmin kuka voi neuvoa kuin suru
maan? —

Jää kotimaahasi, viihtyös kaihosan äitisi
luona,

Tee pesä, perhe, ja maa onnea antavaks
tee!

Turhaan ei mene työs, vaikk' itse et voittoja
niittäis :

Rauhan mielesi saa, kansasi jälkehes jää.
Aarteistas ihaninta on nuoruus, luottava toivo,
Nuori on Suomikin, sun vertasi hurme on

sen.
Siis isänmaatasi suojele, itseäs suojelet silloin,
Kansasi hengessä jää maass' elämään sinun

työs.

Nuoriso! Kallis on kansasi, ainoa heimoa
Suomen,

Ainoa siskoista jäi, muut aron hukka kun söi,
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Ainoa, jonka on pään yli paistanut aurinko
armas —

Surma jos meidätkin syö, vieras ei töitämme
tee,

Autioks jää sija silloin laulujen, toivojen
kansan,

Kansan, jonka on työ raivata oikeus työn,
Jonka on kunnia kantaa miekan kohdalla

kannel,
Hoitaa lämminnä lies, etsiä syntyjen tie.

Suomen kansako hukkuis tilkkana suur-
meren yöhön?

Ensin kansallistyös ihmiskunnalle tee!
Sankariaika se meillekin koittaa, messias-

aika,
Rinnoissa nuorison se kultaista kaikua soi.
Kaikki mit' oikean, kauniin, suurhyvän sie-

mentä kylvät,
Uhri se kannettu on päiväksi kultaisen koin.
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Mutt' ole valpas, nuoriso! Kannelta suojele,
soita.

Laaksoon, vuorille viel' vartioparvia ja'a.
Taistelut, uhrit on tarpeen, kunnes on täy-

tetty aika:
Oikeus voittohon vie! — miekkamme huot-

raan viet.
25/8 1900.
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UUNNA VUONNA

1891

On vaipunut vanha vuosi
Ja yöhön se haudattiin.
Ja katkerat muistovirret
Sen haudalla laulettiin.

Se vuoden parvesta painui
Kuin rosvokin joukostaan,
Jok' ahneuskiihkossa ryntää
Työkansahan rauhaisaan.
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Viel' uhkaushuudot soivat
Ja kansa on vauhkona —

Uusvuosi, oi tervetullut,
Jo Suomea rauhoita!

Uus aika, oi tervetullut,
Jo viihdytä voimakkaat,
Ett' onnentoukoa tehdä
Voi pienet kansat ja maat.

Mut voima jos raa'ast' uhkaa
Lait polkea pohjiltaan,
Uusvuosi, ain' uskollisna
Käy oikeutta puoltamaan!

Vie Suomen kansa kuin ennen
Ohi nielujen, kuilujen,
Vie vierellä kansakuntain,
Läpi turmion tuiskuisen!
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Uusvuosi, säilytä miehet,
Ain' alttihit uhraamaan:
Oman voiton, onnen ja hengen,
Kun vaarassa on etu maan.

Uusvuosi, varjele maata,
Elä synnytä pettäjää.
Jos syntyy, sammuta henki,
Etfei elinpäivää nää.

Ja syntynyt liekkö jo kurja,
Se painajaisvaivoin lyö!
Ja ruumiinkoi, hänen luunsa
Ja hengentarmonsa syö!

Mut uskollismieliset, uljaat,
Uusvuosi, oi siunaa ne!
Ja kunnioin, onnenpäivin,
Uus aika, ne palkitse!
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Ja kansa jos missä torkkuu,
Sen korvihin toitota:
Olemustasi vaara uhkaa,
Pysy virkkuna, valveilla!
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EI KOSTOA

00, miksi huudan julmaa kostoa
Mun maani kalliin sortajille!
He oikeutta eivät oivalla
Ja että vapaus on ihmisille
Kuin päivä kukkasille —

00, kurjilleko huudan kostoa!

Voit heitä, Herra, siirtää taivaaseen
Ja siellä viisastuttaa heitä.
Aseta heidät siellä arvoilleen,
En kadehdi, tee heistä enkeleitä.
Vaan säästä maassa meitä,
Tääll' ihmisyys taas päästä valloilleen!
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Ja Aleksander vapaamielinen
Ja oikea tuo maahan meille!
Hän rakkaudella suuren sydämen
Meit' ohjaa onnen valtateille,
Jaloille Speranskeille
Ja totuudelle korvans uskoen.

Ja suomalaisiansa suojellen,
Hän rakkausvallan uuden luopi,
Ja luottamuksen tammen tasaisen
Hän maassa juurtua taas suopi,
Niin toivon kirkkaan tuopi,
Kun rauhan turvaks antaa oikeuden.

1900.
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VUOSISATAIN VAIHTEESSA

Vuossata, kansallisuuksien luoja,
Hautahan vaipuu.
Tiedon- ja sähkönvaltojen tuoja
Ainiaks haipuu.
Yöstä ja myrskystä päivämme koitti,
Rummut ja torvet sen aamua soitti,
Kanuunat kansojen verissä ammui —

Nyt jyrinällä se vuossata sammui.

Kuin kevät maanpoven kahleita laukoo,
Elämätä luopi,
Uusia voimia, urttia aukoo,
Suuntia tuopi,
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Niin yli maitten valvahti kansat,
Voimansa tunsivat, katkoivat ansat,
Nuoruutta kiehuvin, kuohuvin voimin
Ilmoille iskivät, tarttuivat toimiin.

Tää kevätvuossata Suomenkin vyötti
Miesväen vyöhön,
Veressä vihki ja urhoksi lyötti
Sotahan, työhön.
Siifasti onnen on toukoja tehty,
Kukkia juhlittu, tähkiä nähty,
Kunnia kasvanut, lentänyt maine,
Vierinyt valtava edistyslaine.

Vaan kevätvuossata käärmeetkin kantoi,
Myrkkyjä keitti,
Voimat suuret kun versoa antoi,
Villiksi heitti:
Villit ja väkevät heikompiansa
Polkevat, pientänsä suurempi kansa.
Petojen oikeus, käärmetten kieli
Vallassa viel' on — ei ihmisten mieli.



45

Vertuus, veljeys, oikeusvalta —

Missä ne johtaa?
Rakkaus ihmisten tekojen alta
Harvassa hohtaa.
Konnuus ihmismyyttä vain sylkii,
Päivänkin valossa oikeutta hylkii,
Yön ylös kutsuu Manalan maasta,
Ilosta ilkkuu rikosten saasta.

Jälleenkö yö-ajan talvea, jäitä
Suomelle luodaan?
Taotaan kahleita itsekkäitä,
Orjuutta tuodaan?
Totuusko mykkä on? Luottamus horjuu.
Hävityshulluus yksinkö karjuu?
Toivoko sammuu? Valheko voittaa?
Milloin, oi milloin taas vapaus koittaa! -

Eläähän nuoruus, keväimen lapsi,
Vuossadan annos.
Siihen siis, vanhus harmajahapsi,
Toivosi pannos!
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Vaikka on riisuttu viiriltä vaatteet,
Valvoohan kansa ja kansassa aatteet:
Aatteen valta on taivahan valta,
Kuka voi päästä sen valtikan alta?

Totuuden oikeus joll' on, se voittaa,
Kansoja kääntää:
Kansojen parhaat parhaansa koittaa,
Valtoja sääntää.
Uusikin vuossata veressä uipi,
Kunne se totuuden viljoja puipi,
Kunne sen sylissä pienikin kansa,
Heikkokin laps saa oikeuttansa.

Siispä se kansa, jok' oikeutta palvoo,
Vuossadan taivaan
Tähtiä tähdätköön, ne kun valvoo!
Suomenkin laivaan
Taivahan valtojen tuikkehet kiiluu,
Vuossadan aatteet meillekin hiiluu.
Seuraamme niitä, ne johtavat meitä,
Valossa, myrskyssä kunnian teitä.
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Varkaitten, rosvojen kaamea haamu,
Uppoa yöhön!
Jyrise ilta ja valkene aamu,
Kiire on työhön!
Etsimme miehuuden kesä-aikaa,
Yhteislaulumme kauas jo raikaa.
Ylös kaikk' uhrit ja suitsutusmaljat!
Työmies nyt valvoo — paukkuvat paljat.

Vi 1900.
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SUOMALAISEN TEAATTERIN
PERUSKIVELLÄ
18/6 1900

Impi kaunis, hyvin kasvatettu,
Somimpia taiteen tyttäristä,
Kultakutri intohimon impi,
Vilussa on kauan värjötellyt,
Hataran ja harvan katon alla,
Kylmät kesti, monet tuiskut tunsi,
Toki kauneutta kannatteli,
Ihanteihin meitä innostutti,
Vilussakin, hallan huokuessa,
Kukkasia kuplehti sen rinta,
Kieli helkehti sen kultasuussa
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Niinkuin helmet kultakuppisessa,
Että mieli kaiken kansan syttyi,
Veri vitkas kuumeni ja kiehui,
Kiehui rakkautta impehemme:
Kodin päätti kultaselle laittaa,
Linnan liikkuvalle, toimivalle,
Aina lämpimälle, lemmitylle,
Teaatterin Suomen näytelmälle -

Pohjapaasi laskekaamme sille!

Emme laske pyramiidin pohjaa,
Jonne vanha suuruus haudataan.
Elämä ja toivo meitä ohjaa
Toiminnalle talon laittamaan:
Hengen hehkuvalle toiminnalle,
Aina kasvavalle, kukkivalle.

Mistä kaunis korkenee ja hyvä,
Joka kestää aikaan kaukaiseen,
Siellä perustus on vankka, syvä,
Juuret kaiventuvat uumeneen:

Syvällä on suuren hongan juuret,
Maamme pohjakalliot on suuret.
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Suuret aatteet, hengen siemeiijyvät,
Poven vaativat myös lämpimän:
Kansan henkehen ne syventyvät,
Tuovat kukan, tuovat hedelmän.
Taiteen pohja on ja asuinhovi
Ihmisyyden laaja, lämmin povi.

Ihmisyyttä muodoin suomalaisin
Palvelee myös Suomen näytelmä,
Suomen mielin, Suomen miehin, naisin
Tältä pohjalt' elpyy elämä;
Nousee kaunis taiteen palmupuista,
Pyhä metsä, pysyväisin muisto.

Syvään, syvään paasi painakaatte,
Talo taatkaa aikaan ainaiseen!
Taiteen taikavoimaan luottaa saatte,
Kansan kiehtoopi se kukkineen.
Eikä sinnes kuole Suomen kansa
Kuin se lempii kieltään, taidettansa.
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KALLIONIEMESSÄ,
Suomenkielen tutkijan kesäkodissa Eemilin

30/8 1900

päivänä

Täällä korven kainalossa,
Sohinassa suuren metsän,
Vesijaksojen välissä,
Kovan kallion jalalla
Kaivelet kotimme kieltä,
Syntyjä sen selvittelet,
Laittelet lakipykälät,
Joille sointuvat sanamme
Perustuvat, parvittuvat,
Laajenevat lausehiksi,
Ajatuksien kuviksi,
Tekojen, tapahtumien,
Koko kansankin elämän
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Oivimmiksi maalareiksi.
Täällä kuulet suomenkielen
Alkuääniä syviä,
Joita lainehet lipatti,
Lokit haastoi, luoto kuuli,
Joit' on korpi kuiskaellut,
Kuusen, hongan huojuessa,
Vinkuessa vinhan tuulen,
Taikka lintu lauleskellut,
Käki kukkunut vakava
Keväthetkinä hyvinä,
Sadevihmakin sanellut,
Myrsky puuskaten puhellut,
Syksy öinä synkimpinä;
Täällä ukkonen opetti
Ilman rannat raikuviksi,
Kalliotkin kieleviksi —

Täältä kielitietäjänä
Sinäkin, Setälä Eemil,
Suomen alkukieltä kuulet,
Luonnonvoimien sanoja,
Kuulet, kuinka se syvälle
Sydämehen Suomen kansan
Painoi jälkiä jaloja,
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Joista on kehinnyt kukka,
Jok'ei kuihdu eikä kuole
Valtioitten vaihtuessa ;

Kypsynyt on kultalaiho,
Jota ei hävitä halla,
Sotke sortajan orihit,
Vaan se vilja vehmastuupi
Syvällä sydänten maissa,
Sieltä laajeten, leveten,
Valloitellen vainioita,
Kunnes musta korven kohtu,
Oman sointunsa sulosta,
Ihastuen, ihmetellen
Välähtääpi, väikkyellen
Valon viljana hyvänä,
Suomen kielen kaikuessa
Leivosena lehdon päällä,
Satakielenä salossa,
Sulosuuna maailmassa. —

Silloin siellä työsi tunnet,
Jälkiä jalon tekosi,
Henkesi hedelmämaita:
Kuulet kultakellosina
Sanan hienoksi hijotun,
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Sydämesi syntykielen,
Suomen kaiken kansan suussa
Ylinnä ylistetyksi,
Kaikkialla kiitetyksi —

Ei kuin nyt tätä nykyä. —

Kuulet vietävän vesille,
Kauas maille vierahille
Kielen kirkkaita jyviä,
Suomen päivän paistamia,
Sun omasta kylvöstäsi; —

Silloin silmäsi ylennät
Päivien takaisten taakse,
Yli aikojen suruisten,
Katkerien kärsimysten;
Suomen suur'ajan valossa
Unhotat omat surusi,
Suuren toivon täyttyessä,
Peität pienet pettymykset. —

Siksi nyt sotia käymme,
Kestämme kovatkin päivät,
Valvomme valon hyväksi,
Suomen päivän nousennaksi.



SUORASANAISTA
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EDES NUO KUKAT

On kevät tuoreimmillaan. Laaksossa ja
sen partailla rehottaa monenlaisia viehkeitä,
hyvinvoipia puita ja kukkia. Ne kukoistavat
parhaillaan ja niiden tuoksu leviää lorisevan
puron reunoilta ylös sakeaan savuun, joka
monista tehtaista tupruaa ja tekee laakso-
kylän ilman oudolle raskaaksi ja tukeutta-
vaksi. Tuuliakin torjuu vuoret, että ne hyvin
vähän pääsevät kylää puhdistamaan. Kui-
tenkin pitää tuhansien ihmisten täällä asua
ja koko päivän aamusta iltaan öljyn ja ke-
miallisten kaasujen hajussa tehtaissa työs-
kennellä.
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Sittenkin on heillä vielä aikaa hoidella
pikku kukkiansa. Tuolla matalan talon katolla,
savutorven ympärillä, kastelee kalpea tyttö
ruukkukasviaan. Ne ovat mitättömän pieniä
ja niin hennon ja kivuloisen näköisiä kuin
tyttökin; useat samoja kasvilajeja kuin ympä-
ristön luonnossakin. Kuitenkin omistaa tyttö
niille niin paljon huolta ja hoivaa kuin ne

olisivat maailman kauniimpia tai ainakin har-
vinaisimpia kasveja. Näemme kuinka hänen
kasvonsa ja silmänsä mielihyvästä elehtivät,
kun hän niitä tarkastelee, puhdistaa ja kaste-
lee. Kuin köyhä äiti pieniään, hän niitä
sukostelee. Miksi hän ei ole kylläinen suu-
resta luonnosta, niitystä ja avarasta metsästä,
miksi ei käy sieltä kukkia kotiinsa nouta-
massa? Miksi näkee hän vaivaa noiden
pienten ja vähäpätöisten vuoksi ? Minä mel-
kein huomaamattani lähestyn tyttöä jakysyn
häneltä, miksi. Hänen kalpeat poskipäänsä
vienosti punehtuvat eikä hän aluksi tiedä
mitä sanoisi.

— »Pitäähän olla jotakin, joka minusta-
kin hyötyy ja iloitsee, edes nuo kukat", vas-
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taa tyttö lopulta ujosti ja siirtyy katolle au-
keavasta ovi-ikkunasta huoneesen.

Olipa hän itsekin kidutettua luontoa
niinkuin hänen kukkansa.

Schaffhausen 23/5 1900.
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ERI OIKEITA

Piazza Venezia Roomassa on isohko
tori. Siinä risteilevät ja toisiaan ohaavat
kaupungin lukuisat raitiovaunut; siitä ne läh-
tevät kukin omalle taholleen, vaikka samaa
yhteisliikettä, samaa kaupunkia palvellen.

Matkustaja astuu vaunuun, silmäilee le-
vottomasti ympärilleen ja kysyy:

— Onko tämä oikea?
— On, kyllä tämä on oikea vaunu ja

menee oikeaan suuntaan, mutta minne te
haluatte? kysyy konduktööri tyynesti.

— Sinne ja sinne.
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— Sitten tämä ei ole oikea — teille.
Tuo vaunu, joka juuri nyt saapuu, viepi
teidät suuntaanne.

Matkustaja kiittää neuvosta ja muuttaa.
Joka matkustajan täytyy itse tietää, mikä

hänelle on oikea. Joka vaunun, joka kau-
pungin, joka kansan samoin tuntea suun-
tansa. Siten juuri he itseään ja toisiaan
hyödyttävät eikä päinvastoin. Sillä maailmassa
on erikois-oikeata ja yhteis-oikeata.

"A 1900.
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MITÄ NYT?

Lännestä itään kulkee sivistysmatkue,
aurinko paistaa sille vasten rintaa. Jokainen
kansa on sille siltana, joka johtaa toiseen
kansaan. Mutta jokainen sivistyskykyinen
kansa on myöskin viljavainio, joka sivistys-
kylvöstä tuottaa oman luontonsa mukaisen
sadon. Jokaiselta kansallisuudelta saapi siis
sivistys tuoreutta, keväänmakua, uusia muo-

toja ja uutta sisällystä. Tämä oikeuttaa eri
kansallisuuksien elämisen ja luonteensa mu-

kaisen toiminnan.
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Mutta todellisuudessa me lakkaamme
olemasta luovina, vaikuttavina, jollemme saa
elää ja toimia luonteemme lakien mukaan,
jollemme saa itse olla osallisina kehityk-
semme kulkua määräämässä samalla kuin
sitä suhteemme muihin kansoihin osaltansa
määrää.

Kun siis peruslaillisia oikeuksiamme on
järkytetty, on Suomen kansaa kohdannut sen
edistymistä ehkäisevä tapaus. Mutta lohdu-
tuksemme olkoon, että se ei ole alkusin
meistä, vaan ulkopuolelta meitä. Suomen
kansa on pysynyt itsellensä uskollisena; itse
puolestansa se ei ole luopunut peritystä oikeu-
destansa ohjata omaa kehityskulkuansa. Jo
siitäkin syystä sillä ei ole aihetta heittää kir-
vestänsä kaivoon, langeta epätoivoon. —■Suomen kansa on kuin matkalla ryös-
tetty nuorukainen. Valoisaa tietä hän kohti
kaupunkia ajeli, rakasta maatilkkuansa ja
omaisiaan muisteli, uneksi onnea, jonka ker-
ran oli ahkeralla työllä vahvistava, lauloi
toivoa ja kirkasta tulevaisuutta, sillä hän
rakasti.
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Mutta hän tiesi naapurissa pahansuovia
ihmisiä, jotka häntä vihasivat, vaikkei hän
käsittänyt mistä syystä. Nytkin matkalla
kuuli hän tiepuolesta uhkaavia huutoja. Niistä
hän vähän väliä hätkähti, mutta ei sentään
pahoin peljännyt, sillä hänellä oli suuri tai-
pumus uskoa ihmisistä hyvää.

Tuli sitten pimeyden hetki ja vastamaa,
niin tiepuolesta yhtäkkiä hyökkäsikin pilaan-
tunutta väkeä nuoren matkustajamme kimp-
puun. Huutaen, kirkuen pieksivät he nuo-

rukaisen tainnoksiin, repivät ajopelit ja riis-
tivät hevosen — pakenivat sitten, ilkeästi
nauraen, tiepuoleen.

Vähittäin toipui nuorukainen. Henki oli
jäänyt, elämä pelastunut. Ensimäinen tunne
oli kipeä mieli, särkevä sydän; ensimäinen
ajatus: miten pelastua lopullisesta häviöstä.
Hän kokosi muistinsa ja hänelle selvisi mitä
oli tapahtunut. Mutta hän tunsi elinhalua.
Hän tunnusteli jäseniänsä: Ne olivat iskuista
arat, mutta ne tottelivat tahtoa, niissä oli
voimaa, ne pystyivät toimimaan. Aivotkin
työskentelivät nyt entistä kiihkeämmin, sydän
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sykki voimakkaasti. Hän nousi reippaasti
jaloillensa, tarkasteli arasti ympärillensä ja
palasi kiireesti kotiinsa — epäluuloisempana
kuin ennen.

Kotiväki tuli surusta varsin neuvotto-
maksi. Mitä nyt oli tehtävä? Parhaat ajo-
pelit ja ainoa hevonen oli ryöstetty. Ainoas-
taan selvä pää, hyvä tahto ja kaksi vahvaa
kättä oli miehellä.

Siinä olikin kylliksi. Olihan ennenkin
isien aikoina susi syönyt karjan, halla riis-
tänyt vuodentulon ja vihollinen polttanut
taion. Kuitenkin oli aina uudelleen elvytty,
kun talonväki oli pysynyt kodilleen uskolli-
sena.

„Minä tahdon elää vaikka hengestäni!"
huudahti nuorukainen. Ja koko isien viisaus-
varasto täynnä elämänohjeita kumpueli esille
hänen muistinsa lähteestä. Siinä tunsi hän
oman parhaimman itsensä, sille vannoi hän
uskollisuutta.

— Minä olen nuori ja terve, minä elän
ja tahdon ansaita ajopelit sekä hevosen, tah-
don rakentaa kotini entistä uhkeammaksi.
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Isät uudistuivat pojassa. Hän rupesi
työhön ja talonsa hän rustasi. —

Suomen kansakin on elinvoimainen nuo-
rukainen. Se on kärsinyt Isot vihat, Pitkät
vihat ja Mustat surmat, mutta se elää vieläkin
ja on kovan työn ja alituisen taistelun tiellä
kohonnut luonnonkansasta sivistyskansaksi.

Mutta vaarat eivät olleet lopussa —

milloin ne loppuisivatkaan. Hengenvaaral-
linen hyökkäys on taas nuorukaista kohdan-
nut. Edistyksemme kulkuneuvoja riistetään
ja revitään. Mutta itse emme niitä ole hyl-
jänneet, itsellemme ne ovat pyhät. Hyök-
käys on koskenut kipeästi, syvät vihloukset
käyvät läpi kansan sydämestä sydämeen.
Me itkemme sisällisesti, mutta koko kansa
on herännyt entistä virkeämpään pelastus-
työhön. Perustuslakimme ovat entistä enem-
män muuttuneet painetusta sanasta Suomen
kansan eläväksi tahdoksi, hengeksi ja vereksi.
Kalevalat ja Vänrikki Stoolit uudestaan syn-
tyvät sydämissämme ja teoissamme. Suo-
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men entisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kaar-
tuvat sielumme taivaalle kirkkaaksi tähtihol-
viksi, jonka valistusaurinko meitä lämmittää,
jonka ihanteet meitä entistä tulisempaan työ-
hön ja taisteluun innostavat — sillä me ra-
kastamme.

Me elämme hengestämme. Ne muistot
ja toiveet, ne aatteet ja ihanteet, jotka meitä
vakavasti liikuttavat, muodostuvat meidän
tekojemme kautta näkyviksi oloiksi, laeiksi
ja laitoksiksi, alati liikkuvaksi edistymiseksi.
Se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin, jos
me sitkeästi uskollisina pysymme.

Ja me pysymme. Petturit karisevat pois
kuin mädänneet oksat kasvavasta puusta,
mutta terve Suomen kansa elää, kukoistaa
ja kantaa kallista tulevaisuuden viljaa — ih-
misyyttä puhdistavia hedelmiä.

Vallat vaihtuvat ja valtakuntain rajat
siirtyvät sinne tänne kuin väliaidat suurilla
vainioilla. Mutta kansallisuudet, jotka ihmi-
syyden edistymistä palvelevat, säilyvät ja
elävät yhtä kauvan kuin yksilöisyys, kuin
ihmiskunta. Sillä ne ovat luontoa.
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Mutta erikoistehtäväänsä suorittaaksensa,
yleissivistystä nuorentaaksensa, pitää kansan
elää ja toimia omasta hengestänsä. Tätä
pohjaa pelastaaksemme nyt juuri olemmekin
levottomat. Meitä liikuttaa siis kansallishenki.
Sen johdolla lähtekäämme työhön!

Cannes 6/4 99.
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KOTIMAINEN TUNNELMA

Kehno lapsi ei rakasta kehtoaan eikä äi-
tiään. Aallotkin rantojansa rakastavat. Pääs-
kykin yhä uudelleen palajaa ensi laulunsa
heräntämaille, räystäälle, jolla syntyi ja kuuli
hellimmät supatukset. Minäkin olen maahani
mieltynyt, minäkin leikkieni ja laulujeni leh-
toja, toimieni tannerta, sydämeni toivojen
untuvasaarta likinnä lemmin. Itkujeni ja ilo-
jeni maa, toiveitteni rakkaat rannat, sieluni
sisällys, osa olemisestani, yhtä kuin minä
olet sinä. Suomeni luonnon säveleet soivat
minussa

;
sen olot, lait ja laitokset kuvastu-
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vat minussa. Ja kaikki minun käsialani ovat
Suomen luonnon ja kansan käsialaa ; ne pa-
lajavat sinne mistä läksivät kuin lähdekin
kostuttaa sitä niittyä, jolla se silmänsä au-

kaisi. Jotkut lähteet lähettävät virtoja loi-
tommaksikin, yli maansa rajojen, silloin kuu-
luu se heidän luontoonsa ja tapahtuu oikein.
Mutta alkulähteenä on heilläkin kotimaa, sen
sydämen ensi syleilys.

Muuttuako pitäisi Suomen muiksi maiksi?
Suomen järviseutujenko Venäjän tasangoiksi ?

Taikka voipiko Vesijärven lahnat vaihtua
Volgan sampikaloiksi siitä syystä että sem-

moinen muutto joitakin kalainsinöörejä miel-
lyttää? Suomen kansanko pitäisi muuttaa
joksikin muuksi kansaksi ja outoa kieltä
omanansa soinnutella? Luonnotonta, ikävää
ja väkinäistä on jo paljonkin maailmassa,
vieläkö sitä pitäisi lisättämän? Oranssienko
pitäisi muuttaa omeniksi, taikka päinvastoin ?

Kaikkien hedelmäinkö meloneiksi, kun se

sattuisi jotakin puutarhuria miellyttämään?
Eikö se ole viljelykselle onneksi ja rikkau-
deksi, että viljoja, hedelmiä ja viinirypäleitä
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on niin useita laatuja kuin niitä todella on?
Yhtä vähän paraskaan tulppaanien tuttava tai
ruusujen rakastaja tahtonee kaikki kukat
mielikukikseen muuttaa. Mitä erikoismerki-
tystä olisi hänen kukillaan, jos kaikki kukat
niitä olisivat? Moninaisuudessa on luonnon
kyllästyttämätön nautittavaisuus.

Sallittakoon puun pitää luontonsa niin-
kauan kuin se ei ketään vahingoita, vaan
hedelmillään isäntäänsä ja itseänsä kunnioit-

taa; niinkauan kuin se on kasvamaan eikä
kuihtumaan päin; niinkauan kuin sen hedel-
mät vuosi vuodelta ovat lisääntymään ja
parantamaan päin. Annetaanhan vanhojen
ja pilaantuneidenkin puitten luontonsa pitää,
kunnes ne itsekseen riutuvat.

Kuka voipi samassa perheessä eri sisa-
retkaan valaa toistensa kaltaisiksi, niin likei-
siä sukulaisia kuin ne keskenään ovatkin?
Pidettäisiinpä vääryytenä sitä yrittääkin. Sitä
paitsi jokaisella eri perheellä on jo omi-
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luinen, muista eroava perheluonteensa. Ai-
noastaan tyly suvaitsemattomuus voipi sitä
paheksua. Heimojen eroavaisuudet ovat vielä
huomattavammat, mutta nehän rikastuttavat
kansallisluonnetta, tekevät sen monipuolisem-
maksi. Niinpä ovat eri kansatkin sisaruksia
samassa suuressa perheessä, ihmiskunnassa.
Jokaisella niillä on omituinen, muista eroava
luonteensa, oma yksilöisyytensä; ne vastaa-
vat eri viljalaatuja, eri hedelmälajeja, eri puun-
laatuja luonnossa. Ne ovat kuin eri lintu-
sukuja, joilla kullakin on peruslakeina omat
elintapansa, oma säveleensä. Kenen päähän
pälkähtäisi ruveta niitä lakeja kumoamaan?
Kuka vaatisi, että kaikki linnut laulaisivat
samaa säveltä, vaikka se olisikin itse sata-
kielen sävel? Ainoastaan omilla sävelillään
voipi kukin lintu oman oikean luonteensa
hienoimpia vivahduksia myöten tulkita. Kuka
kutoi eri lintujen luonteet ja keräsi ne tu-
hansiksi eri säveliksi, hän kehitteli myöskin
eri kansallisuudet, hän sujutteli niiden kun-
kin sielusta omituisen kielen ja sävelen.
Kuka näitä sortaa, hän sortaa luonnon kau-
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niimpia lakeja: monimuotoisuuden rikasta, vä-
symätöntä, kyllästyttämätöntä sääntöä. Kaikki,
joilla on elämän aate, tottelevat tätä lakia.
Monimuotoisuus tekee kehityksen mahdolli-
seksi ja elämämme kaikkine vaivoineen ja
taisteluineen kestettäväksi. Yksimuotoisuus
uuvuttaa ja tappaa, monimuotoisuus herättää,
virkistää ja työntää toimintaan.

Vaikka Suomi onkin minulle maista rak-
kain, se kun sytytti sieluni pohjasäveleen,
en sentään toivoisi, että kaikki maat olisivat
Suomen muotoisia, että niissä olisi aivan
samallaiset olot ja laitokset kuin meillä. Yhtä
hyvinhän voisin vaatia, että kaikki talot omassa
maassani olisivat minun kotimökkini muo-
toisia. Pitäköön kukin maa omat lakinsa ja
laitoksensa, kun niillä ei muita häiritse, ja
kukin talo omat tapansa ja tapansa, kun
niillä ei naapuria vahingoita. Eihän par-
haallakaan tahdolla voida kaikkia maita sa-

mallaisiksi laittaa; ei ole helppo tekaista
Volgavirtaa tai Uraalivuorta Suomeen eikä
luoda Saimaa ja Imatran koskea tai Suomen-
selkää Venäjän puolelle. Ja kuitenkin on
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maan luonnollakin suuri vaikutus kansan
luonteesen. Maantiet ja rautatiet, höyry ja
sähkö, laivat ja lentokoneet välittävät liikettä,
likentävät eri maita jakansoja toisiinsa, opet-
tavat heitä toisiansa oikein ymmärtämään ja
suvaitsemaan; ne tekevät heistä yhteisten
etujen kautta ystäviä, jopa luotettavia liit-
tolaisiakin. Mutta eri maitten luonto ja
historialliset olot, eri kansallisuuksien pe-
ritty yksilöisyys, joka ilmenee kansan kie-
lessä, laissa ja sivistyslaitoksissa, nekin vaa-
tivat oikeuksiensa tunnustamista — luon-
nonlakien voimalla ja ihmisyyden pyhässä
nimessä.

Yleinen sivistys tarvitsee omaluonteisia
yksilöitä, myöskin kansayksilöitä, semmoi-
sia, jotka ovat osoittaneet pystyvänsä oman-

takeisella työllään sivistystä palvelemaan. Ja
onhan Suomenkin kansa osoittainut sekä si-
vistyshaluiseksi että sivistyskykyiseksi, vieläpä
omantakeiseksi rauhan työkansaksi. Onhan
helppo huomata, että suomalaisella kansan-
laululla, kansanrunoudella, taiderunoudella ja
kaikella Suomen taiteella ja teollisuudellakin
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on omituinen kansallinen luonteensa samalla
kuin se on yleisihmisellistä.

Senhän pitäisi ihmisystäviä ihastuttaa. — -

Ne kaikki pyrkivät kehittymään mahdolliseen
täydellisyyteensä, palvellaksensa ihmiskunnan
sivistystä. Millekkä sivistyskansalle olisi kun-
niaksi tätä omaluontoista sivistystyötä polkea
ja riistää siltä kehittymisen ehdot: perustus-
laeilla turvatun kotirauhan ja sisällisen itse-
hallinnon? Näiden ehtojen tarpeellisuus sel-
viää siitäkin, että suomalaiset heimot Venä-
jän puolella rajaa ovat jääneet melkein luon-
nontilaansa, vaikka heillä luonnon edut ovat-
kin yhtä hyvät, silPaikaa kuin Suomen kan-
san ahkeruus, toimellisuus, varallisuus ja si-
vistys ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja he-
rättäneet itse keisarikunnan tunnustusta.

Ja mitä olisimme rikkoneet, ettemme
olisi ansainneet perustuslaillista vapauttamme?

Olemme aina olleet uskollisia, tehneet
väsymätöntä työtä karussa maanlaadussa ja
kylmässä ilmanalassa, perataksemme uusia
aloja viljelykselle — vieläkö tätä meiltä ka-
dehditaan! Tätä samaa työtä pyydämme
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edelleen perittyjemme lakien suojassa häi-
ritsemättä jatkaa —■ lakien, joita me erit-
täin siitä syystä pidämme pyhinä, että ne

ovat laillisella tavalla, hallitsijan ja kansan
myötävaikutuksella, syntyneet ja kehittyneet.

Tai senkö vuoksi, että olemme pieni
kansa ei kannattaisi meistä välittää? Tans-
kan ja Norjan kansat ovat pienemmät kuin
Suomen, mutta kuka olisi niin röyhkeä, että
halveksisi näiden kansojen omantakeista vilje-
lys- ja sivistystyötä? Ja jokainentietää, ettei
historia puutu aikaisempiakaan esimerkkejä
pienten kansojen merkityksestä sivistyksen
palveluksessa.

Taikka emmekö kelpaa Venäjän yhtey-
teen uskollisina, vääristämättöminä suoma-
laisina? Muuksi muutettuina — jos se itse-
tuntoonsa heränneessä kansassa olisi mah-
dollista — tulisi meistä teeskeleviä valhe-
olentoja. Ainoastaan kansan kehnoimmat sii-
hen alistuisivat.

Meitä voidaan ahdistaa ja kiusata, ja
siten edistystämme hidastuttaa, mutta siten
meitä myöskin lujistetaan jakaraistaan. Suo-
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men kansa ei ole enää hävitettävissä, siltä
siinä asuu voimakas kevät täynnä elämän
ihanteita ja tulevaisuuden siemeniä.

Ihmisyyden ja sivistyksen oikeuden täy-
tyy etäisessä pohjolassakin voittaa. .

1899.
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ITSEMME PUOLESTA

Kun omenapuu kasvaa, kukoistaa ja
omia hedelmiään kantaa, niin kaikki pitävät
luonnollisena, että sen elää annetaan: Sitä
huolella hoidellaan ja hyväillään.

Ainoastaan lahokasveja ja rikkaruohoja
hävitetään.

Kun varsa vaurastuu ja kasvaa hyvän-
tapaiseksi hevoseksi, joka täyttää oman kut-
sumuksensa, ei toisia pure eikä potki, niin
kaikki pitävät oikeana, että sen elää sallitaan;

sille myönnetään kaikki hevosen oikeudet ja
sitä lempeästi hoidellaan ja hyväillään.
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Ainoastaan petoeläimiä suljetaan häkkiin,
vainotaan ja pyritään sukupuuttoon hävittä-
mään.

Kun yksityis-ihminen ei rumasti eikä
pahasti elä, ei lähimmäisiään vainoa eikä
vahingoita, vaan ihmisittäin askaroipi, oikeata,
hyvää ja hyödyllistä töillään tarkoittaa, niin
ei kenenkään siivon ihmisen mieleen johtuisi
häntä häiritä tai hävittää. Päinvastoin oikeat
ihmiset hänelle mielellään hyvää suovat ja
naapurit myötätuntoisesti häneen liittyvät. Sillä
hän on kuin hyödyllinen hedelmäpuu, josta
iloitaan; kuin vaikuttava jäsen, joka täydentää
yhteiskunnan kokonaisuutta. Hänessä on jota-
kin, jota muissa ei ole, vaan jota muut kaipaa-
vat niinkuin hänkin vuorostaan kaipaa muita.

Ainoastaan inhimillisen järjestyksen ja
oikeuden rikkojat; pahantekijät, jotka yleistä
rauhaa ja hyvinvointia häiritsevät, pannaan
ahtaalle. Heitä vedetään oikeuden eteen
vastuusen teoistansa, tutkitaan ja tuomitaan
maan lakien mukaan.

Näin tapahtuu nykyajan sivistyneissä
maissa.
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Eikö valistunut oikeudentunto vaadi
samaa inhimillisyyttä eri kansallisuuksien kuin
yksityis-ihmistenkin suhteen? Eikö joukkoa,
jopa kokonaista kansaa kohtaan harjoitettu
vääryys ja sorto ole vieläkin suurempi rikos,
miljoonarikos, siveellinen joukkomurha? Mi-
kä sivistys oikeuttaa semmoisia tekoja?
Spartalainenko, joka tuomitsi yhteiskunnan
heikot lapset hävitettäviksi? Jos sama laki
sovitettaisiin eri kansojen väliin, olisivat per-
sialaiset paljoudellaan olleet oikeutetut tuhoa-
maan kreikkalaiset, jotka olivat pienempi ja
heikkoväkisempi kansa. Humaaninen se laki
ei ainakaan olisi.

Pieni ja vähälukuinen on Suomenkin
kansa. Mutta emme sen vuoksi lie mitään
hävitettäviä rikkaruohoja. Pikemmin nuorta
kansallisuuttamme voisi verrata elinvoimai-
seen omenapuuhun, joka paraikaa kevättään
kukkii ja omanluontoisiaan hedelmiä tulevai-
suudelle lupaa.

Tosin emme ole hevosen tavoin ajo-
juhtia, vaan velvollisuuden työssä olemme
yleensä aina kestäviä ja luotettaviakin olleet.
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Hävittämistä ansaitsevaa petoeläintä lienee
meissä tuskin karhunkaan verran, koska koko
historiamme muistiin, sitte pakanuuden aiko-
jen, emme ole hyökänneet naapurejamme
rosvoamaan. Aina olemme tyytyneet rau-
halliseen työhön laihassa maassa, jonka su-

lous meille on rikastakin morsianta rakkaampi.
Kaikki, jotka Suomen kansaa syvemmin

tuntevat, sanovat, että meillä on omituinen,
naapureistamme eroava luonne; ajatusmaa-
ilmamme, äänemmekin ja liikkeemme, puhe-
ja tekotapamme ilmaisevat itsenäisiä, meille
ominaisia vivahduksia. Me tunnemme itses-
sämme suomalaisen sisällyksen, jonka elämä
ilmenee siinä, että me pyrimme luomaan
suomalaisia sivistysmuotoja; aivan niinkuin
jokainen kasvi, jokainen luontokappale, jokai-
nen elävä olento iloitsee oman luonteensa
mukaisesta kehityksestä. Aivan niinkuin jo-
kainen vapaana ja vapaaksi kehittynyt yksi-
tyis-ihminen pyrkii olemaan omaa itseänsä
ja sen mukaan teeskentelemättä toimimaan.
Ja niinkauan kuin hän ihmisittäin ja muita
sortamatta toimii, ei kukaan syrjäinen tule
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häntä häiritsemään. Niinpä kukin kansa täy-
dentää ihmiskunnan kokonaisuutta. Meissä
suomalaisissa on jotakin, jota muissa ei ole,
vaan jota muut kaipaavat niinkuin mekin
osaltamme kaipaamme oman itsemme täyt-
teeksi muita. Tämä omituinen meissä tar-
vitsee myöskin omituisia, meidän oman kan-
sallishenkemme luomia, yhteiskunnallisia ja
valtiollisia oloja; semmoista kehystä, joka
avittaa meidän sisällyksemme tarkoituksen
mukaista kehittymistä.

Pienillä poikkeuksilla me olemme iki-
muistoisista ajoista olleet omien lakiemme
turvissa vapaita — nytkö meitä hävityksen
tarkoituksessa urkitaan ja metsästellään?

Historian näyttämöllä olemme terve,
toivorintainen nuorukaiskansa, emmekä raih-
naita lapsia, sydämettömän sotakansan sur-
vottavia. — Ikäänkuin ainoastaan miekan ja
väkivallan kansat elämistä ansaitsisivat!

Verenhimoisia emme ole, suurista val-
loitus- ja hävitysretkistä ei historiamme kerro.
Vaan isänmaan puolesta, oikeuden, vapauden
ja laillisen hallituksen puolesta olemme aina
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olleet vakavia ja osanneet antaa mikä meille
on kallista ollut. Mutta maamme saita luonto
on meiltä enimmän ajan ja tarmon vaatinut.
Voitollisimmat ja kunniallisimmat sotamme
olemme pohjan karkeata luontoa vastaan
käyneet. Se mikä meissä on karaistua ja
kestävää, on tämän kovakouraisen luonnon
ansio.

Hajoamishalu on meidän kansallinen
helmasyntimtne, pieni keskittymisvoima mei-
dän heikkoutemme. Ne ovat meidän per-
sonallisen vapaushalumme itsekäs varjopuoli.
Siksi meitä suomalaisia ei lienekään liiaksi
maailmassa: ainoastaan puolenkolmatta mil-
joonaa ihmistä, jotka tahtovat säilyttää kie-
lensä ja kansalliset laitoksensa, oman ole-
muksensa, sorrosta ja häviöstä. Mutta mitä
pienempi kansa me olemme, sitä ankarampi
velvollisuus meillä on säilyttää itsemme. Sillä
ulkonaisesti pienille kansoille historia usein
on antanut henkisesti suuria tehtäviä. Ne
ovat historian Davideja, suurkansatGoljatheja.

Kylliksi jo aikoinaan yhteydestään luo-
puneita suomisukuisia kansoja vaipui Venä-
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jän aroille. Ovatko ne omille jaloilleen ko-
honneet, ovatko ihmiskunnalle jalostuneet?
Me olemme eläneet pelastumisen ja oman-
takeisuuden ikään; me vaadimme itseltämme
omia tehtäviä niinkuin nuorukainen, joka on
mies-ikään elänyt, vaatii itseltänsä itsenäisiä
miestekoja — ja muutkin niitä häneltä vaa-

tivat. Me elämme aavistuksien keväässä ja
uskomme suuren hedelmien-ajan kerran
koittavan.

Mutta me tarvitsemme kotimaata ja yh-
teyttä, niinkuin muuttolinnut parveutuvat, tar-
koituksiinsa pyrkien ja ikävöiden. Ne meistä,
jotka Venäjälle väistyvät, uppoavat aroille.
Ne tuhannet ja tuhannet, jotka maastamme
vuosittain merten taakse siirtyvät, sielläkin
ilman yhteyttä hajoelevat, enimmät outoina
elämän vinhaan kierteesen häviävät. Useat
jo toisessa polvessa suuren maailman hoija-
kassa oman äidinkielensä unohtavat. Kuin
virrasta hiekkarannalle pärskynyt pisara he
kansastansa häipyvät. Ainoastaan harvat ja
valitut näistä kymmenistä tuhansista jälleen
isiensä rantoja rakentamaan palajavat.
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Kun joku vanha, historiallisen kansallis-
tehtävänsä suorittanut kansa hajoaa kaikkiin
maapallon maihin, niin onkin sillä oikeus
levitä samoille maailman pelloille, joille se
jo on kylvönsä tehnyt, kutsumuksensa suo-
rittanut. Sinne se kylvöksiään valvomaan
siirtyy. Ja kun joku nykyajan suurkansa
kymmentuhansia, satatuhansia tai miljoonan-
kin kansalaisiaan' maailman selkään levittää,
vaikkapa sinne tänne hajoitellenkin, niin luo-
puu se ainoastaan pienestä osasta suurta koko-
naisuuttansa, eikä siitä heikkone, vaan pikem-
min vahvistuu, koska se näin ikäänkuin levittää
jalkansa suuremmallepinta-alalle, mutta paljou-
tensa ja valloitusmahtinsa vuoksi edelleenkin
säilyttää keskinäisen yhteytensä. Toisin on pie-
nen parimiljoonaisen kansan, jokakaipaa kiin-
teyttä ja kasvamista eikä löyhtymistä ja vähene-
mistä. Sillä keskenkasvuinen elimistö tarvitsee
veren omassa ruumiissaan jakevytmielisyydek-
si sanotaan sen tuhlaamista. Kymmentuhansien
menetys heikontaa meitä, sadantuhannen kato
tekee meidät sairaaksi ja miljoonan häviö voipi
meiltä viedä elämän kaikkine tehtävineen.
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Voimmehan lohduttaa itseämme sillä,
että yhteydestämme hävinneet kansalaisemme
ovat kansainvälisiä uhrilampaita, yleiselle
veljeys-aatteelle uhratuita; palvelevia käsiä,
joita olemme maailman kansoille ojentaneet.
Sittenkään ei millään kansalla ole oikeus niin
kosolta vertansa vieraalle juoksuttaa, niin pal-
jon käsiänsä poislainata, että itse menettää
mahtinsa oman elämäntehtävänsä suoritta-
miseen.

Heikko kansallisen yhteyden tunne ynnä
nykyajan mukavat kulkuneuvot vievät mei-
dät tässäkin liiallisuuteen, vieläpä hetkenä,
jolloin suurempi väkiluku meitä vahvistaisi.

Kadonneita veljiämme me kipeästi kai-
paamme; mutta uskoamme tulevaisuuteen
emme menetä, sillä meitä miellyttää elä-
minen. Elämänhalu tukekoon toivoamme.
Käärmepellon kyntö ei kestäne iäti, vaan

uusi heilimähetki ja elonkorjuun aika Suo-
menkin kansaa odottaa.
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HÄIRITTYRAUHA

Suomen sisävesistössä, pienen kanavan
varrella, keskellä elokuuta.

Päivät olivat poutakirkkaita, vaikka vä-
hän tuulisia, mutta illalla tuntui kuin tuuli
olisi yölevolle käynyt. Suuri, suloinen rauha
tuntui vallitsevan sisäjärvien varjoisilla ran-

noilla. Varmaan linnutkin päivällisistä perhe-
huolistaan olivat äänettömiksi väsyneet, kosk'-
ei pienintä piipettä heiltä kuulunut — suuret
laulajat olivatkin tosin jo muuttomatkoillaan.
Ainoastaan pimeämmällä itätaivaalla kiilui
harvoja tähtiä, nekin kovin pelokkaan näköi-
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siä, ikäänkuin pilviä aavistellen. Länsipoh-
jassa kesäinen päivä ei vielä ollut valtaansa
lopen menettänyt, vaan auringon jäliltä siellä
taivas kajasti ja hohtoaan vesille valeli.
Täyteläs kuu ja äänettömät metsät iltarus-
kon hämärässä öljytyyneen järveen kuvas-
tuivat; — sillä luontokin haluaa ottaa itses-
tään kuvia: vesikuvia, ilmakuvia, taivaskuvia
ja mielikuvia.

Rantakaislojen rauhaa toki rikkoi sorsan-

lasten pelokas, harhaileva parvi, ja uneksi-
van järven taideluomia särki joku kalastajan
venhe tai takalaitumilta kotiin palaavain lyp-
säjäin airojen litseet. Vakavina istuivat sou-
tajatkin viilettävissä veneissään; entisten ilois-
ten naurujen asemesta nyt vaan hiljaista
keskustelua kuului. Jopa märehtivä karjakin
pihatöillä, öhkäisten ja etujalkojaan polvis-
taen, oli levolle käynyt eikä enää kehojaan
kilauttanut.

Tällaisina hetkinä varmaankin luonto
meille on vaikenemista opettanut.

Rantalan talossa isäntä poikineen, emäntä
tyttärineen olivat jo ehtineet kylyssä käydä
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ja pehmeät löylyt ottaa. Tarpeen se olikin,
sillä aamulla jo k:lo neljältä oli riihelle menty,
vilja suuruksiin päästessä sitomista irti puitu,
sitte suuruksen jälkeen riihi uudelleen ah-
dettu; ikäpuolella päivää vielä käytiin niityn
laidassa tuleentunutta kauraa katkomassa ja
kasaamassa, että sietikin jo väsyksissä olla.
Mutta vetreiksi se löyly taas jäsenet hauteli
ja rauhalliseksi tunteeksi oli lientynyt raukea
väsymys.

Syötiin iltanen, kalaa, leipää purren ja
sitä piimällä kostuttaen, eikä siinä monta
sanaa vaihdettu, kunnes nuorin pojista, kaksi-
toista vuotias, pysäytti leukansa, herkisti kor-
viaan ja ikäänkuin peljäten äänettömyyttä
katkaista, kuiskasi: Jo höyry hätkättää!

Nuoret juoksivat uteliaina ikkunaan, sit-
ten rantalaiturille. Toivottiin postia, sanoma-
lehtiä.

Samassa kuin tulisilmäinen höyryvene
välkkyvän salmen mutkasta näkyviin pujahti,
sen vingahduskin kuului. Vilkkaasti viilet-
täen esille, se likeni ja likeni, halkaisi rau-
hoittuneen vedenpinnan hetkeksi, poikkesi
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hätäisesti talon rantaan, jätti ja otti jonkun
matkustajan sekä postin, sitte aherti taas
viipymättä edelleen. Jälleen vesi asettui tyy-
neksi uomaansa. Höryveneen hätkätys yhä
eteni ja sen mukaan hiljeni, kunnes kuulu-
mattomiin häipyi. Taaskaan ei ääntä, ei ri-
sausta kuulunut.

Niin oli laiva tehnyt jo useita kesiä,
tullut ja lähtenyt säännöllisesti rantoja pal-
vellen, rauhallista liikettä ja elämää herättäen.
Viime kesinä oli se yhä tiheämmin ruvennut
tuomaan levottomia sanomia, jättämään asu-
kasten mieliin syvempiä ja vihavampia jälkiä,
jotka eivät asettuneetkaan niin nopeasti kuin
ohikulkevan veneen vako.

Rantalassa ei päästy tavallisuuden mu-
kaan yölevolle, sillä laiva oli tuonut matkus-
tajan, kaupungista palaavan naapurin isännän,
vaikkei sanomalehtiä. Mies poikkesi taloon.

— Ei sanomalehtiä, ilmoittivat nuoret.
— Oli taaskin kohdannut painoeste, tiesi

matkustaja. Oli jälleen kirjoitettu Suomen
oikeuksien puolesta, mutfei päästetä sanaa
julki. Hallaa ei saa sanoa hallaksi, vääryyttä
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ei vääryydeksi, rikosta ei rikokseksi, kun se
on valtiollinen. Ja matkustaja jatkaa: Syyt-
tömän kansan perittyjen oikeuksien ryöväystä
— lainmukaisen järjestyksen muru murulta
sortamista — valallisen sanan säie säikeeltä
purkamista ja vallanpitäjäin tunnotonta val-
lattomuutta. — Siinä uutiset nykyaikana!
Hyvä, että voimme rauhassa edes nukkua.

— Nukkua! huudahti vanhempi pojista,
kahdentoista vuotias — sillä matkustajan pu-
huessa olivat nuorten kasvot ruvenneet heh-
kumaan — siihen meillä ei ole oikeutta!
Nyt juuri pitääkin ravistaa jok'ainoasta sil-
mästä uni. — Liiaksikin nukuttu!

Isäntä, ojentaen matkustajalle tupakka-
kukkaronsa, kolisti porot piipustaan uunille
ja ikäänkuin itsekseen urahti:

— Kunpa kasvaisivat nuo pojatkin mie-
hiksi maalleen !

— Ja tyttäret uskollisiksi kodilleen ! jat-
koi askarteleva emäntä.

— Kotimme muuttukoon tästä lähin
linnoitukseksi, jota vieras ei voi anastaa!
jatkoi vanhin poika.
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— Silloin me naisetkin rupeamme ase-
velvollisiksi! huudahti vanhin sisar, vasta
kuustoista vuotias.

Isäntä uteli vierailta eikö ulkomailtakaan
parempaa kuulunut.

— Näyttääpä siltä kuin metsät menisivät
eteen ja me taakse, arveli vieras.

Kuuluuhan verisiä sanomia buuerien
maasta, kuinka pieni, syytön kansa ylevästi
taistelee elämänsä ja vapautensa puolesta,
kotinsa, lastensa, kunniansa ja tulevaisuu-
tensa puolesta.

— Sinnepä pitäisi lähteä! intoili pojista
nuorin.

— Mutta on se herra herroillakin, val-
tiaillakin Jumala, jatkoi matkustaja. Suuresta
Kiinan valtakunnasta on nousemassa myrsky
semmoinen, että päivän pimittää ja pienten
syöjät murskaa. Siellä miljoonat vihaa kie-
huvat Eurooppaa vastaan, joka heille kristin-
opin nimellä ruutia ja myrkkyjä myöpi. Täältä
taas Euroopan vallat lähettävät sinne kau-
heita sotalaumojaan, että kyllä siitä suuri
maailmansota syttyy.
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— Tuskinpa silloin mekään pelkkinä
sivullisina seisoisimme, arveli pojista vanhin.

— Eipä hyvinkään, myönsi vieras ja
alkoi jätellä hyvästi, sillä hänellä oli noin
kilometri matkaa metsäpolkua kotiinsa, naa-
puritaloon, johon piti yöksi joutua.

— Anna Jumala rauhaa ja elämää, elä
sotaa ja kuolemaa! huoahti hyvästellessään
emäntä.

Mutta sinä yönä Rantalan väki nukkui
hyvin levottomasti.

Elokuussa 1900.
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SANOMALEHDET JOKAPÄIVÄISTÄ

LEIPÄÄ

Jos hyvä Lutherimme vielä meidän ai-
koina eläisi, niin hän varmaankin katekismos-
saan jokapäiväisen leivän nimen alla, paitsi rai-
tista ilmaa ja hyvää terveyttä, luettelisi myös-
kin rehelliset ja vapaamieliset sanomalehdet.
Me nykyajan ihmiset olemme niihin niin
tottuneet, että hävitämme hyvän tuulemme,
ruokahalumme ja työhalumme niinä päivinä,
jolloin sanomalehti ei tao meille ilmaa ylei-
sen elämän laajasta ilmakehästä. Me elämme
silloin kuin jyvät suljetussa säkissä, vailla
ilmaa ja päivänpaistetta. Ei tilaa hengittää,
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ei näköalaa ulommaksi pientä itseämme.
Mieltämme ahdistaa ja meitä vaivaa levot-
tomuus, sillä meidän ihmisemme on itänyt
ulkopuolelle säkkiä; se on kasvanut ulko-
puolelle pirtin ikkunan, kotipihan, kotikylän,
kautta koko isänmaan ja yli senkin rajojen.
Me olemme kuin laajalehväisiä puita, joiden
oksat ja latvat maailman tuulilta ja taivaan
linnuilta ajan vaiheita kuulostelevat. Meihin
on kehittynyt tarve pyrkiä joka aika selville
siitä, kuinka siellä loitolla vesien ja metsien
takana jaksetaan, kuinka se kokonaisuus,
johon kuulumme, voipi; aivan niinkuin yksi-
tyisenkään perheen jäsen ei voi olla huole-
ton siitä, mitä hänen pienessä kodissaan
tapahtuu, mihin siellä pyritään, kuka kumoon
vie, kuka rakentaa, riidassako vai sovussa
naapurien kanssa eletään. Jollei hän näistä
välittäisi, eipä hän oikea perheen jäsen eikä
„hyvä kylänmies" olisi. Koti on meissä laa-
jentunut isänmaaksi, perhe kansaksi, naapu-
rit maailmaksi. Näistä kaikista me haluamme
tietoja, sillä me olemme kokeneet että ulom-
matkin aallot voivat vieriä meidän kotiran-
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taan, että kaukaisempikin myrsky voipi tulla
vapistuttamaan meidän kotimökkiä, että ikä-
vät sekä hauskat tapaukset, etäisemmätkin,
lopulta myös meidän kotioloihin vaikuttavat.
Siksi meissä herää levottomuus, jollei sanoma-
lehti tule säännöllisesti luoksemme. Me aavis-
tamme olevan pahan merrassa, kun meiltä
julkisuus kielletään. Epäluulo valtaa meidät
ja luonnollinen varovaisuutemme kohoaa.
Me köyristymme kokoon kuin siilit ja meille
puhkeaa silmiä ja korvia joka taholle: me
näemme ja kuulemme enemmän kuin todella
tapahtuu. Mutta syy ei ole meidän, vaan
niiden, jotka meidän aistimiamme pimeällä
umpi-ilmalla kiihottavat. Vapauttakaa meille
taas sanomalehtemme, että todellisuus likeltä
ja kaukaa selkeänä kajastaa ja että yhteis-
tuntomme saapi varmuutta ja tyydytystä.
Näkömme ja kuulomme eivät sitten enää
petä. Me rupeamme taas luottamaan oloihin
ja ihmisiin, siitä yhteiskunta vahvistuu enem-

män kuin sotajoukoista ja santarmiparvista.
Yhteistunne — sama kuin avartunut itse-

tunne — tekee meistä laajemmassa merkityk-
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sessä ihmisiä, koska se hajottavien kiihkojen
asemesta kehittää meissä järjestäviä ja raken-
tavia rientoja, joista valtionkin iloita pitäisi.
Eikä kukaan tässä suhteessa ole suurempaa
palvelusta tehnyt kuin sanomalehdet semmoi-
sina kuin me niitä tässä maassa olemme op-
pineet kunnioittamaan.

Mutta turhaa on tarjota suurelle yleisölle
aatteita ja ihanteita muuten kuin leipään tai
lempeen sekoitettuina — sen ovat sanoma-
lehtimiehet oivaltaneet. Ennen kaikkia he,
joko suoraan tai välillisesti, tarjoavat luki-
joilleen tietoja elinkeinojen aloilta. Karjan-
hoitaja ja maanviljelijä, käsityöläinen ja kaup-
pias, pappi ja muu virkamies — kaikki tapaa-
vat sanomalehdistä jotain oman ammattinsa
alalta, jollei muuta niin toimi- ja virkailmoi-
tuksia, osto- tai myöntitarjouksia, tietoja
uusista yrityksistä, töistä ja keksinnöistä.
Ne koskevat lukijan toimeentuloa, virittävät
mieltä ja ajavat liikkeelle, vievät kulkuneu-
voihin, sodan ja rauhan sanomiin. Likeltä
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niitä koskevat yhteiskunnalliset ja valtiolliset
kysymykset sekä suhteemme muihin maihin
ja kansoihin. Eikä tästä sitten ole pitkä
hyppäys veljeyteen — ihmisyyteen — ihan-
teihin, joihin jokapäiväisen leipäpuun latva
pyrkii. Näiltä kaikilta aloilta sanomalehti
sopivassa muodossa tarjoaa yleisölleen koh-
tuullisia päivä-annoksia; kukin nauttikoon
sulatusvoimiensa mukaan. Se lukijoita miel-
lyttää, kevyt kirjoitustapa, kevyt lehti, jota
voipi lukea missä ja milloin sattuu: työn
lomassa, ruokaillessakin, nojatuolissa, levolle
käydessä tai ennen nousua, kuinka kulloin-
kin sopii.

Kirjallisuus, johon on niin paljon joka-
päiväistä leipää sekoitettu, muuttuu helposti
jokapäiväiseksi tarpeeksi ja liittyy välittömästi
kansalaisten ruokahaluun, niinkuin sanoma-
lehdistä tiedetään. Se on kuin uusi ruoka-
laji, joka on valloittanut yleisen maun ja
johtaa sitä senvuoksi että yleinen makuaisti
sen itse on luonut. Siinä syy miksi kaikki
ihmiset niin helposti tottuvat sanomalehtiin
ja sitten yhä kaipaavat niitä. Ne leviävät
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kaikkialle missä lukea osataan ja likentävät
kaikki ihmiset toisiinsa. Vasta sanomaleh-
det ovat sanan uudenaikaisessa merkityksessä
luoneet ihmiskunnan. Höyry ja sähkö ovat
niillä olleet apuna.

Sillä ilman yhteistunnetta ei ole mitään
vapaita yhdyskuntia, ainoastaan yksityisiä
ihmisiä, satunnaisia ryhmiä tai pakon pai-
mentamia laumoja. Vasta sanomalehdet ovat
kehittäneet laveammalle levinneen yhteistun-
non, ensin kansakunnallisen, sitten kansain-
välisen. Se on suuri teko ja senvuoksi sa-
nomalehdillä on oikeus kaikilta tahoilta toi-
voa suurta myötätuntoisuutta. Kaikki valis-
tuneet valtiot ja kansat meidän aikana rien-
tävätkin niitä tukemaan ja kannattamaan:
vapauksia, helpotuksia ja etuja suoden; lukui-
sasti niitä tilaten ja niiden välityksellä ajan
kysymyksistä keskustellen. Sillä nehän edus-
tavat julkisesti toimivaa päivän sanaa, yhtä
välttämätöntä kuin keskustelu ostajan ja myö-
jän, työn kysyjän ja työn antajan välillä. Jos
sananvapaus ehkäistään, niin terve toimelli-
suuskin pysähtyy ja yleinen edistys rupeaa
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ontumaan, kunnes elämä kaikissa muodois-
saan kangistuu, höyry- ja sähkövauhti muut-
tuu vanhaksi konkarikuluksi ja sitäkin keh-
nommaksi. Ja jokapäiväinen leipämme —

kadottaa sielunsa.
Ainoastaan valtiollisesti ja henkisesti ala-

ikäiset ihmiset vihaavat julkista sanaa. Mutta
onneksi on itse leipäkysymys kuolematon
maailmanvalta. Ja nykyaikana se ei voi
menestyä ilman sielua, sanomalehtiä. Siksi
nämä kuristettuinakin korajavat, murhattuina-
kin ne kummittelevat, kunnes tuulet vapaata
kevättä kantavat ja uusi päivä uusia lehtiä
aukoo julki.

Onko oikeus ja rauha maassa? Missä
työtä, missä leipää? Nämä ovat joka-aikai-
sia kysymyksiä joka maassa ja näistä juok-
see satoja muita. Miljoonat itsetietoiset ih-
miset odottavat sanomalehdiltä vastauksia,
selvityksiä ja uusia näköaloja uusille yrityk-
sille. Ne ovat kysymyksiä, jotka tasaisen
edistyksen nimessä vaativat julkista keskus-
telua, ellei tahdota häiriötä, tuskallista epä-
luuloa ja väkivallan tekoja kypsyttää. Voi-
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simme sanoa, että sanomalehdet edistävät
säännöllistä verenkulkua yhteiskunnassa ja
valtioruumiissa. Ne eivät ole erehtymättö-
miä enemmän kuin niiden toimittajatkaan,
mutta niiden toiminta liikkuu julkisen päivän
valossa ja on siis jokaisen kansalaisen arvos-

teltavissa. Sanomalehdistö puoluevärineen
muodostaa kuin monitahkoisen kristallin,
jonka välityksellä mitä erilaisimmat mieli-
piteet pääsevät julki, eri näkökannat leviä-
vät lukijan harkittaviksi. Näin tavoin vää-
ryys on helpommin vältettävissä, erhetys
keveämmin korjattavissa. Yleisön arvos-

teluoikeus tekee sen osalliseksi asiain
kehittämiseen, herättäen siinä harrastusta ja
vastuunalaisuuden tunnetta, mutta myöskin
suurempaa tyytymystä tuloksiin.

Näin ovat sanomalehdet — vapaat sano-

malehdet — aikain kuluessa kehittyneet kes-
kustelukentiksi, taistelutantereiksi kansojen
sisäisiä ja ulkosotia ratkaistessa. Siinä ne

suorittavat korkeinta kutsumustansa ja ovat
ainoat sivistyneitten kansojen arvon mukai-
set sotakentät — niinkauan kuin sivistyksen
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merkkinä pidetään oikeamielisyyttä ja ihmi-
syyttä eikä mielivaltaa ja sortoa. Nykyaika
himmentää toivomme, mutta sittenkin sa-

nomalehdet työskentelevät humaanisempaa
tulevaisuutta jouduttaaksensa. Valistuneen
maailman myötävaikutus seuraa niitä.

Ja niiden elinvoima on kasvava, välitön
vuorovaikutus yhä uudistuvan yleisön kanssa.

Ne elävät, koska niitä tarvitaan niinkauan
kuin sivistyneitä yhteiskuntia, jotka yhteis-
toimintaa harrastavat.

Ne elävät, että tulevaisuuden ylevimmät
voitot saavutettaisiin.

Ja sanomalehtimiehet — niissähän voisi
olla hirviöitäkin, — ne ovat sivistyksen sota-
joukon säännöllistä rintamaväkeä. Niissä ta-
paamme ihmisrakkauden ritareja, heikkojen
ja sorrettujen vartioväkeä. He valvovat
kalleintamme ja kärsivät aina ensi iskut.
Levottomasta työstään kerran uupuneina an-

saitsevat he mitä meillä on parasta: — sy-
dämemme ja kättemme kultaa.
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TEAATTERIN JOHDOSTA
Osa pitemmästä

Muutamat kirjailijat sanovat, että runo-
mittaisen runouden aika on mennyt; toiset
taasen, että näytelmän ja teaatterin aika on
ohi menossa. Nyt olisi elämisen oikeus
ainoastaan suoranaisella runoudella ja musii-
killa. Tuollaiset väitteet sisältävät samaa
kuin että luonnon muotoja synnyttävä voima
muutamilla tahoilla olisi kokonaan väsynyt
ja tyrehtynyt, että luonnon sääntöperäiset
aaltoilut eli rytmit etupäässä ihmisessä, mutta
miksei muuallakin luonnossa, olisivat aivan
taukoamaisillaan — ihmiskunnan väsymisen
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oireita. Sillä eihän ole kysymys jonkun tar-
peettomaksi käyneen elimen kuihtumisesta,
vaan häviävästä luonnonvoimasta. Eikö ih-
minen enää nauttisi rytmillisestä tanssista
enemmän kuin rytmillisestä runoudestakaan?
Vanhuuden merkkiä. Näytelmätaiteesta pu-
huaksemme, ihmisestä sammuisi ilo ja halu
luoda näyttelemisen muodossa kuvia luon-
nosta ja elämästä sekä kutoa aatteita ja kä-
sitteitä näiden kuvien kehiin. Ihmisluonto
lakkaisi näitä viljelyksen kukkia tuottamasta
ja toiset väsyisivät niitä ihailemaan.

Yleisön silmä tekisi tässä suhteessa työ-
lakon, ettei yhdessä korvan kanssa enää vas-
taanottaisi tuollaisia vaikutuksia. Korva an-
tautuisi yksinomaan musiikille ja silmä sirk-
kusnäytännöille; parhaimmassa tapauksessa
varieteelle.

Kun joskus on pitemmän aikaa oikein
tyyntä, niin on turha luulla, ettei sitte enää
koskaan tuulisi tai aaltoilisi. Jos ihmiset het-
keksi ovat pelkkää korvaa, ei se todista sen-
tään, että he olisivat lakanneet sen jälkeen
kerrassaan silmää käyttämästä ja päin vastoin.
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Mikä nyt on ylinnä, se voipi likimmässä tu-
levaisuudessa painua ales ja alin kohta yle-
nee. Kaikki on ohi menevää, mutta myös-
kin aina uusissa muodoissa palajavaa. Se
on luonnon ja elämän väsymätöntä menoa.

Mutta meillä on nyt taantumisen aika:
uskonnollisen ja valtiollisen ahdasmielisyy-
den, sotilasvallan ja sirkkustaiteen, musiikin
ja kuvaavien taiteitten aika. Ei mitään epä-
vapaissa oloissa ahtaammin kuurnita kuin
julkista sanaa, kirjallisuus ja näyttämö siihen
luettuina. Kirkot ja hallitsijat kilvoittelevat
sanaa kuristaessaan. Ja nuo suuren joukon
paimenet rientävät tuomitsemaan jokaisen uu-
den kirjallisen ilmiön jumalattomaksi. Lauma
pelkää tätä auktoriteettiensa tuomiota jakään-
tää vanhurskaan selkänsä kaikelle taiteen
sanalle. Silloin vielä kuvaavat taiteet, joista
vaan pieni sivistynyt yleisö näihin asti on
voinut nauttia, nostavat edistyksen ja henki-
sen vireyden viiriä. Samalla aikaa sulaa
kahlittu sana tunteen ahjossa rajattomiksi
sävelvirroiksi, jotka musiikissa kuohuvat ih-
miskunnan tarkoitusperiä ja ihanteita kohti.
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Sitä paremmin ne pääsevät julki mitä vä-
hemmän niissäkin on vapaata ja elinvoi-
maista sanaa.

Mutta miten ajat vaihtelevatkin, ei toki
henkiseen työhön heränneessä kansassa sa-
nantaiteenkaan työpajoissa kokonaan tuli
sammu. Aina sieltä sentään säkenet säihky-
vät ja vasaran pauketta kuuluu. Ja tähän
maahan kerran istutettu taiteen laji ei voi
enää arinoitaan myöten hävitä, vaikkapa kyl-
mät viimat ja katovuodet sen kohoamista hi-
dastuttavatkin. Vaikka luonnonsuhteet ovat-
kin kolkot, niin ainahan toki sydämien
maaperä viljelyksen ja kovan työn kautta
vähittäin lämpiää ja taiteen kautta taiteelle
pehmiää. Sitä uskomme suomalaisen näy-
telmätaiteenkin pääpesästä, suomalaisesta
teaatterista.

Jos nyt se luonnottomuus olisikin totta,
että näytelmätaide vanhoissa sivistysmaissa
olisi vanhettunut, niin ei mikään taide voi
olla meidän nuoressa kansassa lakannut.
Mehän emme ole vielä eläneet niitä jaksoja
läpi, joiden jälkeen vanhetutaan. Jokaisella
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pyrintöuralla ja siis taiteessakin täytyy meillä
elämän lakien välttämättömyydellä ilmestyä
nuoruutta, tuoreutta ja avomielisyyttä. Se on

nuorukaisluonnetta. Mikä on tälle vierasta,
se ilmaisee poikkeuksellista väsähtymistä tai
sairasta ahdas-uskoisuutta, joka liikkuu kulku-
tautina ja synnyttää pikkuvanhoja, kutistaen
ihmiset kääpiöiksi. Päinvastoin kuin heidän
pitäisi laajeta ja kasvaa.

Suomalainen teaatteri, semmoisena kuin
se nykyisen johtajansa ja perustajansa hoi-
dossa on työskellyt, on kaiken aikaa jaloim-
malla tavalla pyrkinyt suomalaisessa kansal-
lishengessä kehittämään koko ihmistä. Sitä
varten on se näyttämöltänsä tulkinnut maail-
man kirjallisuuden parhaita mestareita sekä
entiseltä että nykyajalta. Sillä tavoin on se
edes osapuilleen onnistunut häätämään sitä
ahdassieluisuutta, jota pienet ja ahtaat olot
pyrkivät kasvattamaan. Samalla kuin se on
avannut meille ihmiskunnan rikkaan aate-
maailman sisällystä, on se taikasauvallaan
puhkaissut meille lähteitä, jotka kostuttavat
kansallista viljelystyötämme. Taidehan aut-
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taa meitä laajenemaan elinkeinoilijoista ih-
misiksi.

Eikä siinä kyllin, vaan suomenkieli, koko
kansallisen olemisemme välttämätön ehto,
on tarvinnut ja tarvitsee eteenkin päin suo-

malaisen teaatterin hoitoa ja viljelystä. Paitsi
että teaatteri kehittää käytännöllistä seura-
kieltä, on sillä vielä suurempi ja pysyväi-
sempi merkitys näytelmäkirjallisuuden kehoit-
tavana kasvattajana ja kotina. Siten auttaa
se meitä tuntemaan kansallista sisällystämme
— ja itsetunteminen on kansallekin samalla
itsekasvatusta —, vieläpä ehkä jättämään
ihmiskunnalle ja jälkimaailmallekinpysyväisiä
kuvia omasta olemuksestamme.

Mutta yhä suuremmille joukoille tulee
teaatteri vastedes tärkeäksi kehittäjäksi ja
kasvattajaksi samalla kuin se on tarjoava
heille ylevämpää huvia ja virkistystä. Työ
on tasattava mitä laajimmalle alalle ja sivis-
tyksen hedelmät samoin. Sen mukaan kuin
ruumiillisen työn arvo ja työkansan sivistys
kohoaa, kaipaavat myöskin suuret joukot tai-
teen tarjoamia nautintoja. Liian vähän on



109

heillä aikaa paksujen kirjojen lukemiseen,
mutta joku iltahetki voipi joutaa teaatterille,
jollei pääsymaksu sinne ole heidän varoi-
hinsa nähden liian kallis. Sitä ovat kyllin
suomalaisen teaatterin kansannäytännöt osoit-
taneet. Mutta sitä varten olisi tulevaisuu-
dessa pyrittävä siihen, että teaatterit olisivat
sirkkusten suuruisia, että ne alhaisillakin hin-
noilla antaisivat riittävän tulon. Ja niiden
yleisö olisi ehkä vähemmän huikentelevaakin
silloin kuin nyt, sillä ruumiillisen työn tekijä
tyytyy pienempäänkin ruokalajien valikoi-
maan.

1894
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UUDET AATTEET

Jokainen uusi oksa, haara tai lehti kas-
vissa on uusi ajatus. Niitä ilmestyy sen
mukaan kuin kasvi jatkaa elintehtäviään. Kun
se taukoaa elämästä, häviävät nuo ilmiötkin.

Jokainen lapsen huomiota kohtaava uusi
esine on hänelle uusi sana ja uusi ajatus.
Sillä tavoin kohtaa ihminen elämänsä ensi
ikävuosina tuhansia uusia esineitä, sanoja
ja aatteita. Suljettakoon hän niistä, niin kes-
keytetään hänen kehityksensä, hänen kasva-
tuksensa on lakkautettu. Mutta niinkauan
kuin hän liikkuu elämän alati vilisevässä vir-
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rassa, kohtaa hän yhä uusia käsitteitä ja aja-
tuksia, sillä luonto ja elämä on pohjattomana
pulppaileva ajatusten lähde. Jokainen uusi
liikahdus, muoto ja vivahdus on uusi ajatus.
Ja elämä on alati liikkeessä ja synnyttää siis
alati uusia muotoja ja aatteita.

Ihminen vaan voipi vanhemmiten tulla
niin itsekylläiseksi, heikoksi sulattamaan,
ettei hän enää pysty ottamaan vastaan elä-
män vaikutuksia, taikka pystyy siihen, nuo-
rempiin verraten, kovin hitaasti. Hän on

silloin saavuttanut kiinalaisen kehitys-asteen.
Mutta nuoren, elinvoimaisen kansan ke-

hitys ei pysähdy siihen mihin tuon taikka
tämän yksityisen. Jokainen uusi ikäkerros
on elävän kansan uudistunut nuoruus, jonka
pyrinnöille ajan aallot antavat edellisistä
poikkeavan värityksen ja uutuuden viehätyk-
sen. Se viehätys on sitä tuoreempi mitä
välittömämmässä yhteydessä ollaan kansal-
lishengen ja ajan kysymysten kanssa. Ja
ajan kysymykset, uudet aatteet, ne ne juuri
synnyttävät kansallishengessä virkeitä tuu-
lahduksia. Tähän virkistävään ilmakertaan



112

voipi syntyä ainoastaan siten että vapautuu
edellisen kehitysjakson tottumuksista ja en-

nakkoluuloista. Mutta ainoastaan harvat voi-
vat Gladstonen tavoin pitkin ikäänsä kehit-
tyä kerroksesta kerrokseen. Juuri siitä seu-
raavat nuo alituiset yhteentörmäykset van-
han ja uuden käsityskannan välillä.

Aivan käytöllisillä, jokapäiväisen elämän
aloilla on tuo sama alituinen uudistumisen
ja vaihtumisen tarve, alituinen uusien aattei-
den jano. Isäsuutarin lesti ei enää tyydytä
poikasuutaria, eikä edes viimevuotinen lestin-
kuosi tämän vuotista aistia. Vielä tiheäm-
min vaihtelevat ompelijain mallit. Jokai-
nen uusi muotilehti tuopi uusia pukuaatteita,
jotka kukin mestari enemmän tai vähemmän
omantakeisesti panee käytäntöön. Jokainen
uusi kuosi on käytännössä toteutettu uusi
ammattiaate. Sellaiset kuosit tai mallit,
jotka eivät sovi meidän tapoihin tai ilman-
alaan, jäävät meillä kuolleiksi, korkeintaan
kuviksi ompelijan ikkunalle.
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Puuseppä ja rautaseppä pitävät yhä sil-
mällä mitä parannuksia heidän ammattinsa
alalla on tehty. Mutta jokainen käytäntöön
pantu parannus on ensin ollut uusi aate.

Noin 35 vuotta sitten kulki maassamme
maanviljelijäin kesken uusina aatteina uusia
maanviljelystapoja. Nyt niistä on useita
maanviljelyksen eduksi pantu käytäntöön.
Niin on ilmestynyt nelijakoisia, kuusijakoisia,
kahdeksanjakoisia ja kaksitoistakin jakoisia
maanviljelysjärjestelmiä. Mikä ei ole sopi-
nut maamme luontoon ja ilmanalaan, se on
hyljätty. Mutta sekin on voinut johtaa kek-
simään omantakeisia keinoja.

Tätä nykyä virkistää karjanhoitoa meijeri-
aatteet, uusi aate sekin.

Uudet ammatti-aatteet ne synnyttävät
liikealallakin uusia teollisuuden lajeja, liike-
neuvoja, tuonti- ja vientitavaroita.

Kansallis-osakepankki, kansanpankki,
postisäästöpankki — mitä nekään aluksi oli-
vat muuta kuin uusia aatteita. Nyt ne vai-
kuttavat käytännössä.
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Jokainen uusi keksintö on ensin ollut
uusi aate.

Eikä ne uudet aatteet ammatinkaan alalla
ole pelkkiä turhuuksia ja muodin oikkuja.
Ne pelastavat ammatinharjoittajan mielen
puutumasta. Kun yksitoikkoinen samanmuo-
toisuus tekee ihmisestä helposti koneen, niin
uusi kuosi, uusi malli, uusi keksintö, uusi
aate herättää taas ymmärryksen vireille ja
panee hengen palkeet lietsomaan. Niin kehit-
tyy työntekijän henkiset lahjat niissäkin am-
mattipiireissä, missä hänellä näihin asti tuskin
usein on ollut muuta kasvatusta kuin jokapäi-
väinen ruumiillinen työ. Mitä enemmän maan
taloudellinen tila vaurastuu, sitä enemmän tar-
vitaan uusia aatteita tätä aineellista varallisuut-
ta henkisesti siementämään. Mitä enemmän
yleinen opetus herättää ja työntää liikkeelle
kansan henkisiä voimia sitä enemmän kansa
kaipaa toimeentempaavia kysymyksiä, siis uu-

sia aatteita, jotka antavat sen elämälle tuo-
retta sisällystä, ettei tieto jää kilisemään tyh-
jänä koruna ilman elinvoimaista mehua.
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Uusien aatteitten voittoa saamme kiit-
tää siitä edistyksestä, minkä maamme vii-
meisten vuosikymmenten kuluessa on teh-
nyt. Maamme nykyinen kansakoululaitos,
sekin oli ensin vaan uusi, suuri aate, joka
aluksi tuskin oli lämmittänyt muuta kuin
yhden miehen, Uno Cygnaeuksen. Nyt se
aate on kohta vallannut koko kansan ja tun-
tuu tuskin enään uudelta. Nykyinen kun-
nallishallitus, joka niin paljon on kehittänyt
kansamme itsehallintoa, sekin oli muutama
vuosikymmen sitteii noita uusia aatteita, joita
vastustajat ilmestyessä tavallisesti niin vaa-
rallisiksi huutavat, että luulisi maailman pa-
lavan. Mutta päästäkseni pitkistä luettele-
misista, mainitsen ainoastaan voimakkaim-
man myöhemmistä uusista aatteista, kansal-
lisuus-aatteen, joka on herättänyt kansat
penkomaan oman henkensä peltoa ja etsi-
mään kaiken edistymisensä ehdot omasta
itsestään. Ulkomaalta on sekin aate meillä
saanut sysäyksensä. Mutta kun Arvidsonit
ja Snellmanit täällä ensi kertoja kohottelivat
suomalaisen kansallisuuden lippua, pidettiin
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heitä maan kauhuna ja kansan villitsijöinä.
Aate oli uusi. Mutta nyt se on voitolla ja
kansalliskeväämme lehden puhkeamisen aika
on pian menneillään: „kansamme kieli on
katkaissut kapalovyönsä". Se on lause, joka
on muuttunut melkein sananparreksi. Ja täy-
dellä syyllä. Sillä ainoastaan siellä täällä
takapajulaisten luona vielä kansallistunne ki-
tuu, niinkuin lehti puuhun puhkeaa vasta
myöhemmin alavilla soilla ja rimpimailla.
Ne linnut, jotka siellä syntyvät, laulavat kai-
ken ikänsä yksinäistä virttä: puu lehteen,
puu lehteen! Mutta se sukupolvi, joka on
syntynyt täyteen kansalliskevääsen, on kuin
ne linnut, jotka ovat syntyneet täyteen leh-
teen ja kaivaten laulavat: lehti on puussa,
lehti on puussa! — kukkia, hedelmiä, va-
pautta !

Siihen väliin kirkaisee suokurppa: Eipäs!
kuin: puu lehteen, puu lehteen!

Kummatkin ovat näkökannaltaan oikeas-
sa. Aivan oikein huutaa kurppa lehteä puu-
hun niinkauan kuin suolla puut eivät vielä
ole täydessä lehdessä. Toisaalta aivan oi-
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kein toivovat nuo toiset linnut kukkia, he-
delmiä, vapautta, koska he näkevät keväänsä
sillä tasalla, ja osaavat kumminkin antaa
lehdellekin arvonsa.

Kumpikin laulaa saman kevään luontoa
ja kuitenkin äkäilevät toisilleen!

Mutta jättäkäämme vertaukset.
Ilman uusia aatteita ei ole mitään kas-

vamista, kehittymistä ja edistystä. On vaan
huomattava, että se mikä tällä kehityskan-
nalla ei enään innostuta ja laulatuta, siitä
tuolla par'aikaa nautitaan ja intoillaan. Mutta
yhtä hyvin kuin noilla on oikeus laulaa
vanhasta, pitää näilläkin olla oikeus innostua
uudesta. Ovathan molempien taipumukset
samasta kansallisesta maaperästä. Pyrki-
väthän kummatkin kunnioittamaan ja hyö-
dyttämään samaa pohjan perukkaa ja samaa
kokonaisuutta — Suomen kansaa.

Edellisestä selviää, että nykyhetkelläkin
on ja täytyy olla uusia aatteita. Ja kum-
mapa olisi, jos vasfikään herännyt kansal-
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lishenki niiltä sulkeutuisi ja kellistyisi uudel-
leen uneensa. Yhtä luonnollisesti kuin maan

muokkaamisen jälkeen seuraa kylväminen,
yhtä luonnonmukaisesti itsetuntoonsa herän-
nyt kansa, ainakin parhaimmassa jäsenissään,
tuntee sisällisen tarpeen tarttua käsittelemään
ajan polttavia kysymyksiä. Niin ryhtyy se

ihmiskunnan yhteistyöhön ja kasvattaa sa-
malla itseänsä.

Nuori sukupolvi ei ole siltä luopunut
kansalliselta perustukseltaan, eipä itse kieli-
asiankaan suhteen. Eihän ole suomenkieli
sillä saavuttanut' täyttä kypsyyttään, että se

on päässyt lailliseen ikään. Sen pitää myös-
kin tottua suorittamaan tehtäviänsä elämän
monilla eri aloilla. Sen vuoksi on nuoren
polven asia elävässä työssä kehittää kansal-
lista kieltämme, niin että se minkä edellinen
polvi on voittanut laiksi paperille, nuoren

suvun elämässä ilmestyisi tekoina. Kieli on
kehitettävä käytöllisen elämän jatieteen aloilla,
taiteen ja kirjallisuuden aloilla semmoiseksi,
että se joka kohdassa pystyy talkitsemaan
tarkoitettua sisällystä. Se ei voi tapahtua
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muuten kuin noilla eri aloilla innossa ja to-
tuudessa työskellen. Siinä kysytään kyllä
työtä kieliasian hyväksi. Ja etupäässä tär-
keä välikappale kielen kohottamiseksi on
kaunokirjallisuuden luominen, jota ei suin-
kaan „ nuori suunta" ole jättänyt harrasta-
matta. Niin saapi kieliasiakin eri ikäker-
roksissa eri muotonsa.

Mutta kansalliseen kehitykseen liittyy
muitakin ajan kysymyksiä. Sellaisia ovat
tällä hetkellä työväen tilan parantaminen,
johon meillä kiiruhtaa irtolaistulva ja torp-
parikysymys. Par'aikaa tehdään tämän „uu-
den aatteen" hyväksi koko kansan nimessä
valtiopäivillä työtä. Onko se peloittavaa?
Taikka peloittaako äänirajan alentamisen har-
rastus? Taikka yleinen äänestys-oikeus, jota
niin hartaasti muualla Euroopan sivistys-
maissa puuhataan? Tuskinpa on meilläkään
itse kansan joukossa näillä uusilla aatteilla
vastustajia. Onko naiskysymys ja yhteis-
koulu vaarallinen? Epäilemättä on naisilla
jo nytkin hirveän suuri valta väkevään suku-
puoleen. Sen vuoksi taitaa olla vaarallista
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myöntää heille samoja etuja kuin miehille.
Mutta pelkääkö väkevä heikomman vapautu-
mista? Kansanopistokysymys ei varmaan-
kaan ketään pelotta. Sanotaanhan sillä aat-
teella olevan niin paljon suosijoita maassa.
Mutta yleinen oppimis-velvollisuus on ken-
ties se julma aate, joka vapautta rakasta-
vaa Suomen kansaa hämmästyttää? Valtio-
päivillä sitäkin kysymystä nyt käsitellään.
Saa nähdä pitävätkö kansan edusmiehet va-
pauden sortamisena sitä, että kansa vapaasti
velvoittaa itsensä opin ja tiedottomuuden
välillä valitsemaan opin. Pieni Elias ennen

aikaan kielsi vapaasti itseltään tiedottomuu-
den raa'an vapauden ja hänestä tuli sittem-
min Elias Lönnrot, joka oli ylevämmässä
merkityksessä vapaa. Moni muu köyhä Suo-
men poika on tehnyt niinkuin hän ja on

tuskin katunut. Katuisikohan Suomen kansa,
jos tekisi samoin? Ei siis sekään uusi aate
voi olla noita peljättäviä. Ehkäpä se on
raittius-aate? Siinähän on se vika, ettei se

tahdo hävittää viinoja juomalla,vaan on kek-
sinyt muita sen seitsemiä hävityskeinoja.
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Mutta siitäkään ei enää saa syyttää yksi-
tyisiä eikä sanomalehtiä. Koko kansan ni-
messä siitäkin asiasta keskustellaan jo val-
tiopäivillä. Niin ne useastikin uudet aatteet
siirtyvät vähitellen yksityisten ja sanomaleh-
tien asioista koko kansan asioiksi, vaikka
niiden kannattajille alussa huudettiinkin :

ristiinnaulitse ! ristiinnaulitse !

Enemmän suvaitsevaisuutta! on vielä
yksi aate, jota ei kyllin muisteta käytännössä.
Varsinkin meidän pienissä oloissa on ärtyisä
sietämättömyys kehittynyt seuraelämää rasit-
tavaksi maan vaivaksi, joka monesti on

uhannut tulla valtiolliselle asemallemmekin
vaaralliseksi, etenkin uskonnollisen suvaitse-
mattomuuden muodossa.

Keskusteltakoon eri mielipiteistä, koske-
koot ne sitten uusia tai vanhoja aatteita, avo-

naisesti vastakkain ja julkisuudessa. Haastetta-
koon suoraa kieltä asiasta. Mutta kaikki sala-
kaiveleminen javastustajan tien miinaileminen
on epäkuntoista ja myrkyttää yhteiskunnan.

Uudet aatteet ovat uutta elämää. Niistä
keskusteleminen on jokaisen edistystä rakas-
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tavan sanomalehden ensi velvollisuuksia.
Vanhoillisinkaan sanomalehti ei uskalla niistä
kokonaan vaieta. Mikä niissä on otollista,
se sulaa meidän elämään ja oloihin uudeksi
liikevoimaksi. Kaiken ihmisellisen mukana
tulee erhetyksiäkin, mutta liikkuminen on
aina välttämätöntä, ja parempaan päin ihmis-
kunta vierii.
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TANSSIN PUOLESTA

Täällä meidän kylmässä ilmanalassa,
jossa kaikki liike ja toiminta on hidasta,
jopa talvisina aikoina näyttää kokonaan py-
sähtyneeltäkin, täällä ovat ihmiset taipuisia
uskomaan, että kaikki vilkkaammat elinhalun-
ilmaukset, jollei ne suorastaan käytöllistä
hyötyä tarkoita, ovat pahoja ja syntisiä, jotka
kansan luonteesta ja tavoista pitää armotta
poisrevittämän. Varsinkin ne uskonnolliset
suunnat, jotka ainoastaan elämään väsyneitä
tyydyttävät, ovat synkkämielisellä maail-
mankäsityksellään kylväneet kansaan epä-
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luuloa ja vihamielisyyttä kaikkea elinhalua,
iloista leikkiä ja etenkin taiteenomaista tans-
sia kohtaan. Samaa lajia uskonnollinen kä-
sitys on kansallisen kanteleemme soinnut-
tomaksi saarnannut, on kansan hienoimmasta
soittokoneesta, viulusta vieroittanut. Ikään-
kuin ankarata elämän taisteluamme pitäisi
vielä kivuloisella uskonnollisuudella ikävys-
tyttää.

Vähemmin kuitenkaan enää nykyaikana
uskonnonkaan nimessä soittoa soimataan ja
laulua lastataan, mutta koko lailla meillä vielä
kovistellaan tanssin ystäviä ja kaikkea taito-
peräistä hyppyä syntiseksi syytetään. Eikä
siihen raamatunkaan todistuksia etsitä, kun
siellä ei missään tanssia tuomita, päinvastoin
Kristuskin myötämielin kuvaa kuinka tuh-
laajapojan kotiinpalauksen johdosta hänen
isänsä pani laulut ja ilohypyt toimeen. Niin-
ikään tiedetään useista vanhanajan kansoista,
niiden seassa juutalaisistakin, että he uskonnol-
lisissakin menoissaan laulun ja soiton ohessa
myöskin tanssia käyttivät. Eikä tavattane
maanpinnalla sitä luonnonkansaa, paitsi lap-
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palaisia ja kenties samojeetejä, vielä vähem-
min sivistynyttä, joka ei tanssia jossain muo-

dossa harjoittaisi. Kansojen kehittyessä muo-

dostuvat niiden tanssitkin yhä taidokkaam-
miksi. Tästä luonnon taipumuksesta tulok-
sena ovat monet kauniit kansallistanssit,
jotka ' ovat yhtä oikeutettua ihmiselämän
kantamaa viljaa kuin ikään kansanlaulut ja
kansansäveleetkin, joita yleisesti ihaillaan.
Mutta niinkuin taiderunous kansanrunouden
ohessa ja taidesävellys kansansäveleen ohessa,
niin on myös taiteen-omainen tanssi oikeu-
tettu kansantanssin ohessa. Usein ovatkin
jälkimäiset kehittyneempiä ja yleisihmisty-
neempiä muotoja edellisistä. Omituiselta
senvuoksi tuntuu, että uskonnollisella taholla
enemmän kannatetaan kehittyneempää tans-
sia kuin tanssitaidon alkeismuotoja, niinkuin
leikkejä ja rinkihyppyjä. Siinä oltaisiin oi-
keassa, jos nuorisoa tahdottaisiin ensin al-
keita oppimaan ja siitä kehittymään tanssi-
harjoitusten kautta ryhdissä ja liikkeissä yhä
somempiin ja kauniimpiin muotoihin. Tämä
pyrkimys pitäisikin päästä tanssin jalostutta-
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vaksi, ihanteelliseksi puoleksi. Ja siksi se pää-
seekin, kun tanssikin kohotetaan »luonnolli-
siin oikeuksiinsa" : sivistyselämän tarkoituksia
palvelemaan, luomaan kauniita muotoja mei-
dän asennoille, liikkeille ja seurakäytökselle.

Luonnonvoimiin perustuukin ihmisten
häviämätön tanssitaipumus. Sehän on tai-
pumus säännölliseen polennolliseen liikkee-
seen, jota veden ja ilman aaltoileminen huo-
mattavimmin kuvaavat. Mutta sama polen-
nollisuus ilmenee runossa, säveleessä ja tans-
sissakin. Ihmisverikin on itseensä luon-
nosta omistanut nautintoa tuottavan taipu-
muksen polennolliseen liikkeesen ja taide-
lahjansa avulla sitä monipuoliseksi kehittänyt.
Tanssissa on nautintomme polennossa ruu-
miillisempaa, vaikkei kohtuuden rajoissa vä-
hemmän oikeutettua; säveleessä ja runou-

dessa on polennon viehätys henkisempää
laatua. Usein käyvät kolmiliittoon tanssi-
polento, sävelpolento ja runopolento, siten-
kin likeistä sukulaisuuttaan ilmaisten.

Jokainen voimakkaampi mielenliike vai-
kuttaa meissä ehdottomasti ulkonaisestikin
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huomattavia liikkeitä. Surua ja iloa, kau-
hua ja ihastusta, tuskaa ja suloa puhkeamme
välittömästi kuvaamaan kasvojen tai muun

ruumiin osan liikkeillä taikka kutakin mielen-
tilaamme ilmaisevilla äännähdyksillä ja huu-
dahtuksilla. Samoin ilmaisemme keveätä
ilomielisyyttä eri liikkeillä ja äänillä kuin
juhlamieltä. Näitä mielemme tilapäisiä äkki-
kohtauksia voisimme verrata luonnossa tuu-
lispäihin, ilman pyrähdyksiin, lentopilviin,
päivän pikavilahduksiin j. n. e., jommoisia
elämässä niinkuin luonnossakin tiheästi koh-
taamme. Mutta jos mielentilojamme punom-
me selväpiirteisiksi kuvaelmiksi, joita väri-
tämme joko liikkeillä niinkuin tanssissa, tai
sävelillä, niinkuin musiikissa taikka sanoilla,
niinkuin runoudessa, niin syntyy niistä tanssi-
taide, säveltaide ja runotaide. Niiden alkeet
tapaamme jo luonnossa ja kansan luonnon-
syntyinen taidelahja on, kansansävelten ja
kansanrunouden ohessa, kansantanssinkin
synnyttänyt. Mutta mikä on luonnosta syn-
tynyt, se on Luojan siemenen sikiö, jota on
lupa «viljellä ja varjella", kesyttää ja kehit-
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tää, mutta ei hävittää. Sivistys-elämän kautta
onkin tanssi, samoinkuin taiteet yleensä,
kehittynyt yhä uusiin ja moninaisempiin muo-
toihin, samalla kuin monet kansantanssit
ovat kansainvälisiksi tulleet.

Tästä lyhyestä selonteosta päättäen pi-
täisi tanssi olla kristinopin kannalta oikeu-
tettu, historian kannalta oikeutettu, luonnon-
lakien mukaan oikeutettu. Ja kukin tanssin
harjoittaja on kokenut, että kohtuullinen ja
ihmisittäin viljelty hyppy tuntuu vieläkin seu-
raavana päivänä mieltä virkistävältä, ruu-
mista reipastuttavalta. Aivan niinkuin kukin
kohtuullisen voimisteluharjoituksen jälkeen
tuntee. Mutta tanssista sitä paitsi lähtee
seurustelun tuottama mielihyvä.

Erittäinkin julkinen seurusteleminen toi-
sen sukupuolen kanssa vaikuttaa mieliin
kehittävästä ja tunteihin kesyttävästi, jopa on
parhaita nuorison vieroittajia pimeiltä yö-
poluilta. Koska tanssitilaisuudet edes jon-
kinverran meidän juroa ja jäykkää kansallis-
luonnetta seurustelemaan totuttavat ja nuo-
rison eri sukupuolia keskenään julkiseen,
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kaunistapaiseen käytökseen perehdyttävät,
olisi niiden tilaisuuksien hävittäminen, paitsi
luonnon sortoa, myöskin sivistys-elämän
oikeuksien polkemista. Eipä se nuoriso,
joka tanssista on viehätetty, huvi-iltoina aina-
kaan yhtä helposti kuin tanssimaton, väki-
juomienkaan pariin eksy. Toisen sukupuo-
len arvonantoa säilyttääkseen välttää se toki
juoppoutta.

Jos vieläkin tanssia ei pidetä pelkkänä
löllötyksenä, vaan sen huvitarkoitukseen lii-
tetään pyrkimys kauniiseen ryhtiin, somiin
ja luonteviin asennoihin, miellyttäviin liik-
keihin ja arvokkaaseen seurakäytökseen, jotka
suureksi osaksi meillä nykyiseltä sukupol-
velta puuttuvat, niin Suomen nuoriso saa-

vuttaa tanssistakin oivan välikappaleen ihan-
teellisille tarkoituksilleen. Sillä epäilemättä
sivistyksen sisällys kaikissa kansallisuuksissa
pyrkii itsellensä myöskin kauniita muotoja
luomaan. Emme me saa iänkaiken kömpe-
löjä käytöstapojamme puoltaa sillä, että
muka olemme rehtiä ja suoria suomalaisia,
ikäänkuin mitkätahansa kansalliset avut oi-
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keuttaisivat kauniita tapoja ja kaunista ulko-
käytöstä halveksimaan. Jos olemme suoria
suomalaisia, niin tunnustakaamme suoraan
mikä meiltä puuttuu ja pyrkikäämme tar-
koituksen mukaisesti puutteitamme ja viko-
jamme poistamaan. Köyhät ulkomuodot
eivä todista muuta kuin heikkoa sisällystä.
Mutta kun kansallinen sivistys-elämä meillä-
kin voimistuu, puhkeaa se terveihin ja voi-
makkaihin muotoihin myöskin kaikessa ulko-
elämässä. Ja tähän pyrkiessä ei ole tanssia-
kaan nuorison seuroista karkoitettava, vaan
pikemmin pantakoon toimeen tanssikilpai-
luja, joissa asentojen, ryhdin, liikkeiden ja
käytöstapojen somuutta silmällä pitäen, edis-
tystä palkitaan. Mutta tässä, niinkuin kai-
kessa taiteessa, vältettäköön teeskelyä, nou-
datettakoon luonnollisuutta.

Etelän vilkasverisissä kansoissa vielä
vanhatkin hypyssä keveällä joustavuudella
keikahtelevat, mutta meillä pidetään melkein
velvollisuutena vanhemmiten jäykistyä. Ennen
suvaitaan leiniä kuin tanssittaisiin veri joskus
vilkkaasen toimintaan. Ja sitten ei sallit-
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taisi enää nuortenkaan hyppyjä hyväillä.
Vieläpä väitetään, ettei sitä koskaan herän-
neet kristityt tee. Kuitenkin hyvin moni
meistä tietää, että eräissä herännäispiireissä
aika ajoin tunteita kuvaillaan hyppyliikkeillä
ja keikutuksilla, vaikkeivät nämä liikkeet jär-
jestykään säännölliseksi tanssiksi, koska sa-
moissa seuroissa maallisia laulujakin välte-
tään, vaikkei aina niiden säveliä. Sitä paitsi
heränneiksi nimitetyt useimmiten ovat eläh-
täneitä ja elämään väsyneitä ihmisiä, joilta
muutenkin on jalka kangistanut ja luonnol-
linen elinhalu hyytynyt. Ennen muuta on
huomattava, että aina vakavat elämänkysy-
mykset, kun ne meihin voimakkaasti vaikut-
tavat, keskeyttävät virkistävimmän ja luon-
nollisimmankin huvihetken tai taidenautin-
non, vaikkei siltä itse nautinto semmoisenaan
ole syntiseksi tuomittava. Olemmehan pa-
kotetut kirkonmenonkin keskeyttämään, jos
meille ilmoitetaan, että kotonamme on tuli-
palo. Samoin voipi kaikki intohimomme
keskittyä sisällisen terveyskysymyksemme
ympärille. Mutta sitte kun elämän varmuus
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"on palautunut, niin liikenee huomiota ja toi-
mintaa jälleen uloskin päin, jollei tanssin —

jos se tuntuu vanhalta — niin jossakin kehit-
tyneemmässä muodossa. Mutta antakaam-
me niiden tanssia, jotka sitä vielä voivat.
Sillä — sanottakoon se vieläkin — kristin-
oppi ei tanssia kiellä, vaan sen väärä tulkit-
seminen. Se toki olkoon myönnetty tanssin
mikä kaikkien elämän nautintojen suhteen:
Kuka mistä ruumiin tai sielun puolesta sairas-
tuu, se sitä älköön nauttiko. Mutta älköön
tehtäkö poikkeuskieltoa säännöksi.

Jotakin oikeutettuja perusteita tanssin
vastustajilla sentään täytynee olla. Ja niin
onkin. Ensiksikin tavataan ihmisiä, jotka
jotakin taidelajia eivät ollenkaan voi nauttia.
Kuka on tylsä musiikille, kuka taas kuvaa-
ville taiteille, kuka runomuotoiselle kirjalli-
suudelle — niinpä on moniaille tanssikin vas-

tenmielinen. Semmoiset ovat epäkasvuisia
luonteita ja usein mahdottomat yhdessä pol-
vessa parantaa. Ne siis eivät ymmärrä tans-
sia ja senvuoksi sitä vastustavat. Toiset
vastustavat tanssia senvuoksi, että tulisten into-
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himojensa viehätyksestä ovat joskus eksy-
neet sitä väärin käyttämään ja sen johdosta
päättävät, että sitä muutkin väärin käyttävät.
Kolmannet ovat tehneet huomioita kesyt-
tömässä joukossa, että siellä usein tanssin-
kin ohessa riihoton vallattomuus puhkeaa,
taikka tanssi yksipuolisesti täyttää koko ilta-
kauden ohjelman.

Näihin syytöksiin voipi vastata yhdellä
ainoalla väitteellä: ettei tavata mitään ihmi-
sellistä laitosta, semmoistakaan, joka juuri
ihmisten kesyttämiseksi on laadittu, jota
ihmiset silloin tällöin eivät väärinkäytöksil-
lään olisi tahranneet. Se seuraa siitäkin,
etteivät ihmiset astu mihinkään laitokseen,
seuraan tai huviin täysin valmiina, vaan
juuri niihin osaa ottaen vähittäin kypsyvät
ja kehittyvät. Kirkko on enin pitkin kristin-
opin ikää ollut alituisten väärinkäytösten
esineenä.

Elköön siis tanssia nuorisoseurojen oh-
jelmista poistettako, vaan vähitellen rajoi-
tettakoon. Ohjattakoon tanssi koneellisesta
hypystä ihanteellisiakin tarkoituksia palve-
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lemaan. Sillä luonnon-elämä ihmisessä kuk-
kii siten, että aineellinen ja ruumiillinen
toiminta kehittyy aatteellisuutta kannatta-
maan.
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KIRJAILIJAIN TEKUÅNIMISTÄ

Minä muistelen lukeneeni kirjailija-
looshissa päätetyksi, että jokaisen kirjailijan,
joka teostaan valmistaessaan, varsinkin vii-
meistellessään, käyttää hyväksensä jonkun
ystävänsä neuvoja ja huomautuksia, on se
erikseen julkisuudessamainittava, voidakseen
ansaita rehellisen miehen nimeä.

Miksei sitten pitäisi myöskin mainita
itse aatteen ja aineksien lähdettä. Eikö pi-
täisi kirjan esipuheessa sanoa, että se ja se
luonnon kohta, tai yhteiskunnallinen seikka,
se ja se seuratila, yhteiskeskustelu tai jon-
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kun ystävän yksityinen lause antoi tälle teok-
selle ilmestymisen aiheen? Eikö tämä alku-
syy ole yhtä tärkeä kuin viimeistelykin?
Onpa tärkeämpikin, koska koko teoksen
sisällinen arvo perustuu juuri siihen.

Sanotaan, että Italiassa Michelangelon
ja Vittoria Colonnan aikana kirjailijat ja tai-
teilijat pitivät hyvin vilkasta ja toisiinsa vai-
kuttavaa seurustelua keskenään; vaikuttivat
toistensa teosten sekä aatteihin että muo-
toonkin; näyttivät teoksiaan toisillensa sekä
ottivat vastaan huomautuksiakin toisiltaan.
Eivätkä ne lie sen ajan kirjailijat ja taiteili-
jat olleet vähemmän itsenäisiä kuin nykyi-
setkään. Mutta huomauttajain ja muistutta-
jain nimiä eivät he teoksiensa esilauseissa,
ole mainineet.

Nykyajasta muistuu mieleeni se tapa
millä eri maitten taiteilijat Roomassa ja Pa-
riisissakin kasvattavat toisiansa: He käyvät
toistensa atelieereissa, keskustelevat työn alla
olevista teoksista, huomauttavat niissä tätä
tai tuota kohtaa itse viimeistelyssäkin. Usein
selviää tällaisen keskustelun kautta tekijän
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tajunnassa joku kohta nopeammin kuin olisi
ilman sitä selvinnyt. Mutta itsenäinen tai-
teilijakäyttää huomautuksia hyväkseen ainoas-
taan sen mukaan kuin ne vastaavat hänen
omaa vakaumustansa ja soveltuvat teoksen
kokonaiskäsitykseen, joka on hänen omansa.
Niinkuin olot, tapaukset ja yhteiskunnassa
toimivat henkilöt itsetiedottomasti vaikutta-
vat taiteilijan teoksen syntymiseen ja valmis-
tumiseen, niin hänen taiteilijatoverinsakin
häntä auttavat, vaikka itsetietoisesti, sen mu-
kaan kuin heidän erikois-ajatuksensa ovat
osia taiteilijan teoksen kokonaisajatuksesta.
Oikea huomautus vaan ilmaisee, että huo-
mauttaja on käsittänyt teosta, vaan ei ollen-
kaan todista, että hän pystyisi sitä luomaan
taikka edes täydentämään. Ystävällinen huo-
mautus on myötätuntoisuuden osoitus, jota
jokaisen sivistystä palvelevan työn sopii asiaa
ymmärtäviltä ja siihen mieltyneiltä odottaa.
Mutta teoksen päätekijän pitäisi jossakin
esi- tai päällekirjoituksessa ilmaista näiden
nimet. Ja tekisikin hän siinä ylenmäärin
rehellisesti.
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Niinpä pitäisi maalarin kirjoittaa tau-
lunsa ylipuolelle, kuka hänet opasti sopivan
mallin luo, kuka sitte istui hänellä mallina
— sillä myötätyöskelyä sekin on —, mitä
sanoivat hänen atelieeriystävänsä siitä ja siitä
kohdasta taulussa, kuinka hän vaimonsa huo-
mautusta sai kiittää siitä, että, kuvaa viimeis-
tellessä, hameen helmat tekivät luonnollisia
poimuja j. n. e. Vielä suurempi syy olisi
kuvanveistäjällä ilmoittaa jälkimaailmalle,
kuka siivosi hänelle raaka-aineen ja suoritti
karkeamman meisselityön; kuka tuossa nai-
sen rintakuvassa nakutti kaulan ympäri pitsi-
kauluksen, että hänelle jäi vaan sielun anta-
minen kivelle. Mutta eivät maalarit enem-
män kuin kuvanveistäjätkään ilmoita teok-
sissaan näiden apulaistensa nimiä.

Sellaisia apulaisia on kirjailijoillakin.
Jotkut naineet kirjailijat viimeistelevät teok-
siaan vaimonsa taikka miehensä avulla. —

Toisilla on joku muu uskotta, usein sekin
taiteilija, joltapyytävät huomautuksia. Eräästä
runosepästä kerrotaan, että hän viimeistelyssä
luki runonsa palvelijalleen ja pyysi hänen
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lausuntoaan, jonka mukaan usein teki kor-
jauksiakin. Mutta teoksiensa alla enemmän
kuin päälläkään nämä kirjailijat eivät julkaise
puolisojensa ja ystäviensä enemmän kuin
palvelijansakaan nimiä.

Ainoastaan silloin kuin toinen antaa
teokselle tapaukset haahmoineeu, mutta toi-
nen luopi niihin verevät lihakset ja sielun;
taikka silloin kuin toinen kyllä luopi val-
miiksi ja eläviksi esim. teoksen pään jakes-
kuksen, mutta tarvitsee kokonaisuudelle yhtä
välttämättömiä jäseniä kuin käsiä ja jalkoja
luodessa toisen luomatyötä — ainoastaan
näissä tapauksissa ovat kumpikin teoksen
oikeita vanhempia ja julkisesti nimitettäköön
niiksi. Sellaisia yhtiökirjailijoita mahtoivat
olla novellistit Erkmann-Chatrien, ehkäpä
myöskin «Charleyn-tädin" kirjoittaja Brandon
& Thomas.

Mutta älköön peloitettako kehityksen-
alaista kirjailijaa ja taiteilijaa käyttämästä
hyväkseen sitä sivistystä ja älyä, joka luon-
nollisesti hänelle ympäristöstä tarjoutuu ja
jota hän itsekin teoksillaan tahtoo palvella.
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Vaikka tunnustettakoonkin, että omantakei-
sin työ kantaa itsenäisimmät hedelmät, niin
tuskin löytänee maailmassa sitä mestaria,
joka olisi saavuttanut etevyytensä ilman
moninaisten syrjävoimain myötävaikutusta.
Sillä kasvattajamme on juuri se yhteiskunta,
jota me olemme syntyneet kasvattamaan.

1895.
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MILTÄ HENRIK IBSEN MINUSTA

ON TUNTUNUT?

Te kysytte miltä Henrik Ibsen minusta
on tuntunut. En koskaan ole aavistanut,
että minun siitä pitäisi tiliä tekemän enkä
sentähden olekkaan nyt tilille valmis. En
siis näin hätäpikaa voi kajota mihinkään
erikoisseikkoihin; vaan lyhyesti, yleisissä lau-
seissa — jos siihen tyydytte, niin koetan.

Henrik Ibsen? — alppiotsainen vuori-
peikko — en tarkoita jääotsainen — kädessä
kynä, lääkärin leikkauspuukko. Tarkkakäti-
sesti hän sen ihmissydämeenkin painaa,
ikäänkuin maanmittari koerassinsa kentän
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poveen. Sisälmyksiä hän sillä vetää näky-
viin, terveitä tai pilaantuneita, ja kunkin
oman luontonsa nojaan jättää. Hän käve-
lyttelee esille vuorenväkeänsä ikäänkuin ihmi-
siä — Ibsenin ihmisiä. Ne näyttävät, mil-
laisia yksilöitä Norjan vuoristo jyrkänteineen,
vuonoineen, huolineen, sokkeloineen on syn-
nyttänyt, kasvattanut ja liikkeelle lykännyt —

ihmisyyttä palvelemaan. Itsenäisiä, selväpiir-
teisiä, omituisia, että tuskin muihin sekoittuvat.

„Kuninkaan-aluissa" minun silmilleni
Ibsenin otsa kirkkaimmillaan loistaa, vaikka
kuninkaan-alkuja, Jumalan poika- ja tytär-
puolia hänen vuoriväessään on paljon.

Ibsenin ongelmat usein ovat vuoren

onkaloita, salasokkeloita, joita selkeäkään
vuono ei voi rinnassaan täysin kuvastaa —

siinä näkyvät vain vuoren ulkonaiset haahmo-
piirteet. Vuonon pitää lämmitä valosta,
utuisena kohota siintäviin korkeuksiin, tais-
tella myrskyssä, painua pienentyneenä vuo-
ren sisuksiin ja elää joka pisarassaan vuo-
ren ahtaintakin elämää, niin sille salasopet-
kin selkiävät.
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Selkiävät sitten, kuin emäkalliosta re-
peilee lohkareita, jotta luonto ja ajan tarve
selväsärmäisiksi särkee, niinkuin Ibsenkin
kehittää vuorelais-yksilöitään — sanotaan hä-
nen kehittävän yksilöisyyttä jyrkimmilleen.
Mutta hän lohkoo ja veistelee uudemmalle
yhteiskunnalle rakennus-aineita. Hän ne itse-
näistyttää auktoriteetin emäkalliosta omalle
pohjalleen. Sitte vasta ne kelpaavat uutta
yhteiskuntarakennusta palvelemaan.

Onpa hän tapausten syvänteihin, niin-
kuin pikku Eyolfin hautaan, särkenyt itsek-
käisyyteen perustuvan perheonnen, mutta
saman syvänteen partaalla avaa hän pikku
Eyolfin vanhempain silmät näkemään alhaalla
laaksossa kansan suuren joukon lapsia, yh-
teiskunnan vähäväkisiä. Nekin kaipaavat
rakkautta, niillekin kannattaa elää ja uhrau-
tua. Molemmille Almerseille selviä, että yksi-
tyisenkin onni nojautuu laajemmalle alalle
kuin oman likimmän itsensä huoleksimiseen
— yhteisonnen työpäivän aurinko on noussut.
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SETÄ lISAKIN RAITTIUSKANTA

Viinassa totuus, sanoivat vanhat. Ja
voipihan siinä ollakkin tuollainen syvä, juhla-
päiväinen totuus. Se siis ilmaisisi miehen
semmoisena kuin hän todella on. Olisi tär-
keä koetuskivi kehityksen-alaiselle ihmiselle;
mittapuu, joka osoittaa onko pysäytty, taan-
nuttu vaiko edistytty luonteen vaikeassa kas-
vatuksessa.

Tätä ainakin johtavat mieleen setä lisa-
kin kokemukset.

Hän oli sivistynyt ja eteenpäin menevä
mies. Vieläpä sanottiin häntä uskovaiseksi-
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kin mielenlaadultaan. Mutta hän ei kuulu-
nutkaan raittiusseuraan, vaan noudatti omia
perusteitaan väkevien juomien painavassa
kysymyksessä.

Tahdotteko tietää hänen perusteensa?
Ensiksi uskonnollis-siveellinen peruste: Että
kuin ihminen on joskus päissään, niin hän
sen jälkeen on nöyrempi herransa edessä
eikä ajan pitkään pääse paisumaan ja ylväs-
telemään, niinkuin, paha kyllä, hengellisesti
ylpeät ja tekopyhät usein pöyhistelevät.

Toiseksi historiallinen peruste: Että ih-
minen vasta oluet, viinat juotuaan on voi-
nut suuriin tekoihin innostua, uusia uria ja
maita valloittaa, vieläpä tohtinut ruveta tätä-
kin pakkasen pesää Suomea sivistykselle
viljelemään.

Tällä kohtaa tahtoi setä lisakkia hänen
vaimonsa keskeyttää vastaväitteellään, mutta
lisakki tokaisi, että:

Tekin naiset, jos olisitte viinan arvon
ajoissa ymmärtäneet, olis nais-asia tänäkin
päivänä edistyneemmällä kannalla kuin se

nyt on!
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Hän huomautti, miten Intiassa ja Kii-
nassa on edistys pysähtynyt, kun siellä ei
viinoja ymmärretä. — Tietysti täytyi vaimon
vaieta. Ja lisakki jatkoi.

Kolmanneksi luonnontieteellinen peruste:
Että kun ihminen on maapallo pienoismuodos-
sa ja sisältää siis samoja aineksia kuin maakin,
niin tarvitsee hän elämäksensä kaikkia maan
antimia. Tarvitsee yhtä hyvin niin sanottuja
myrkyllisiä kuin myrkyttömiäkin. Tarvitsee
sitäkin suuremmalla syyllä, kuin ei mitään
ehdottomasti myrkyllistä tai myrkytöntä ole-
kaan, vaikka sitä niin sanotaan. Yhtä vähän
kuin ehdottomasti kylmää tai lämmintä.
Kaikki tuntuu ja vaikuttaa meihin ruumiimme
tilan mukaan, mitä ja miten paljon milloin-
kin siedämme. Yhdeltäkö on lääkäri kieltä-
nyt leivän taikka lihan taikka maidon taikka
perunat senvuoksi, että ne häneen vaikutta-
vat myrkyliisesti. Toisinaan on vesikin ko-
vasti vaarallinen. Sitä vastoin määrää lää-
käri usein nikotiinia, nuuskan tai savun
muodossa; toisinaan arsenikkia, syankaalia,
belladonnaa, torajyvää, opiumia, morfiinia
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tai muuta hyvän nimistä. Vielä suuremmalla
syyllä käsketään nauttimaan punssia, viiniä
tai konjakkia, joilla niin moni on henkensä
pelastanut. Mutta kaikilla voi ihminen tap-
paakin itsensä. Miksi ei voisi konjakilla tai
häränlihalla tai vedelläkin? Onhan kaikkia
tapahtunut. Vielä useammat kuolevat, kun
eivät mitään nauti. On siis nautittava oi-
kealla ajalla ja oikealla tavalla. Mutta siihen
ei kukaan totu muuten kuin harjoituksella.
Ihmiset kun eivät synny valmiina, vaan ovat
kaiken ikänsä tekeillä.

Siitä seuraakin neljänneksi tutkivien ko-
keitten peruste: Että, joka paljon kokee, se
paljon elää ja nauttii sekä viisastuu elämästä.
Sillä onhan tutkiminen kokeilla kyselemistä,
mikä on oikein? mikä on totta? Niinpä pitää
kysellä myöskin viinalta, mitä se ilmaisee
itsestänsä, sekä meidän luonteestamme. Sillä,
setä lisakki sanoi, että niinkuin se, joka ei
ole koskaan ollut naimisissa, ei tunne kuin
puolet ihmiskuntaa ja pysyy ikänsä kaiken
puoli narrina, niin hän, jos lisäksi ei ole
koskaan ollut väkevissä, tuntee ainoastaan
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puolet puolesta ihmiskunnasta ja jääpi iäkseen
koko narriksi.

Ja kaiketi setä lisakki sen tiesi, sillä
olihan hän ollut sekä naimisissa että väke-
vissä. Hänen vaimonsa tosin väitti tuollaista
väkevien puoltamista saksalaisten olutviisas-
teluksi, sillä hän kannatti raittiusliikettä.
Mutta ei hänkään väitteen alkupuolta vas-

tustanut.
Tähän lisäsi lisakki päättävästi: Koko

ihminen nauttii koko elämästä ja koko maa-
ilmasta, koko sydämellä ja koko järjellä,
koko ruumiilla ja koko sielulla. Sitte hän
vaikeni. Ja vaimokin vaikeni.

Niinkuin kaikesta näkyy, ei setä lisakki
ollut varsinainen raittiusmies, mutta ei mi-
kään kohtuudenkaan ystävä, sillä ei hän vä-
littänyt ruokaryypyistä eikä tyhjentänyt edes
joka ilta totilasiaan. Yhtä vähän voipi häntä
juomariksi sanoa, koska ei mikään himo
ajanut häntä väkeviin eikä hän koskaan yksin
ryyppinyt. Ei, vaan vanhain klassikkojen
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lausetta kunnioittaen, hän piti viinaa koetus-
kivenä, joka auttoi häntä luonteensa kehit-
tymistä tutkimaan, löytämään itsestänsä to-
tuutta. Harvoin, viikkojen ja kuukausien
päästä koetti hän ystäviensä seurassa päästä
puheen alkuun. Ja silloin pantiin todiksi —

tuuttinkia piti hän lapsellisena. Mitä enem-
män seura häntä huvitti ja keskustelun aine
hauskutti, sitä useamman lasin hän tyhjensi
ja sitä enemmän puhetta, älyä ja intoa hän
säkenöitsi. Ja seurakin syityi hänestä. Edis-

tys, vapaus, isänmaa, ajan ja hetken parhaat
pyrinnöt kiehuivat silloin pyhinä virtoina suo-
nissa, eikä missään kysymyksessä jääty neu-
vottomiksi. Jokainen uusi lasillinen tuntui
lisäävän mielen kerkkyyttä ja terävyyttä.
Sanat ja ajatukset kuppelehtivat setä lisakin
huulilta leveän pehmeinä ja kimalteisina kuin
päivän valaisema vaahto, joka kosken pyör-
teissä vyöryltä vyörylle heittelehtii ja par-
taillekin parskahtelee. Mutta osasivat ne

lisakin sanat muuksikin muuttua, jos hänen
mielestään oikea asia vääryyttä kärsi, jos
syytöntä sorrettiin, jos viatonta poljettiin:
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Onneton uskalti silloin häntä leikilläänkään
vastustaa! Kirpeitä sirkaleita, oikein suolan-
kiteitä, singahteli silloin setä lisakin kieleltä
vastustajan vaivaksi. Ja totuus tempasi hänet
kuin hurmatun sankarin, joka vastuksista
raivostuneena iskettelee hurjasti oikealle ja
vasemmalle, kunnes itse nääntyneenä tan-
tereelle tuuskahtaa ja hurme sydän-alasta
hyrskii.

Nuorempana, kun häntä tällainen san-
karinpuuska kohtasi, särki hän laseja, pulloja,
tuoleja ja pöytiä ja nautti siitä mielessään
tavattomasti, syöksyi ulos kadulle ja rikkoi
syyttömien ikkunoita ja tunsi siitä hiipaise-
vaa mielihyvää, tarttui kiinni kadulla johon-
kin viattomaan astujaan ja yritti laahata hänet
kaivoon, järveen tai edes vesialtaasen.
Tavallisesti joutui joku tovereista väliin.
Joskus väijyvä poliisi osui paikalle ja vaati
väkivallan tekijän ankaralle tilille.

Näin korkealle innostuksen asteelle oli
hän illan kuluessa kohonnut lasi lasilta. Ensi
lasi viritti sävyisän, mutta vilkkaan keskus-
telun; toinen jo nosti kirkasta intoilua; koi-
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mas sytytti kiivauden kohtauksia; neljäs
tulisti puheet kiihkoisiksi; viides leimahutteli
vimman ilmauksia, ja kuudennesta lasista
alkaen remahteli raivon merkit. Sitten myö-
hemmin lakkasivat kaikki merkit näkymästä.
Mutta päätöstä ei lisakki muistanut; hän muisti
ihanteellisuuden alkupään, muita ei loppu-
päätä.

Seuraavana päivänä oli hän väsynyt ja
hervakka, mutta sitähän vaikuttaa kaikki in-
nostus, olkoon se sitte taiteen tai muun
hyvän asian vuoksi. Eikö sitten pitäisi kos-
kaan mistään innostua?

Hänen vaimonsa päivitteli: sitä vahin-
koa, sitä vahinkoa ja häpeätä! Ja mitä hur-
juuksia sinä taas eilen teit?

Siihen ei setä lisakki vastannut halaistua
sanaa. Hän oli nöyrä herransa edessä, mak-
soi kaikki vahingot tyynesti ja kesti kaikki
häpeän näköjään kylmäverisesti. Ei puhunut
eikä pukahtanut pitkiin aikoihin sitä ei tätä.

Sitte alkoi hän vähitellen lohduttaa it-
seänsä: Vaikk'en muistaisi muuta mitään
koko illasta, niin muistan ainakin sen, että



152

jalot kysymykset ovat kuumana virtana sä-
hisseet suonissani ja pyhittäneet vereni niin
kuin ainoastaan suuri juhlahetki tuolle kan-
sanjoukolle tekee.

Mutta sitä hän ei voinut itseltään kiel-
tää, että viina oli ilmaissut hänestä ruman-
kin totuuden. Hän istui tuomiota mieles-
sään ja tunnusti itsessään löytyvän kovin
kesyttömiäkin puolia. Mutta lujasti päätti
hän ne voittaa, ne piti masentaa. Nytpä
hän tiesi mitä oli tehtävä, kun kerran viina
voi ilmaista totuuden. Mitä tietävät nuo
absolutistit kaikesta tästä? Heissä sisäinen
raakuus vaan kietoo yllensä tekopyhyyden
siistin manttelin, jolla kopeilee ja tuomitsee
toisin ajattelevia, tuumaili setä lisakki, omaa
kantaansa pönkittäen.

Hän päätti vakavasti edelleenkin aina
väliaikojen kuluttua tutkia oman luonteensa
kehittymistä. Hän tahtoi päästä selville
eteenkö vai taakse, hyväänkö vai pahaan
päin oli matkalla. Sitä varten hän aika ajoin
yhtyi ystävien seuraan lasien luona. Ja ilok-
seen huomasi lisakin vaimo miehensä olevan
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menolla eteenpäin. Huomasi hänen luon-
teensa vuosi vuodelta korjautuvan, sävys-
tyvän, vaikkei ollutkaan luopunut iltapidoista.
Vanhat viat rupesivat hänestä murenemaan
kuin haprastuneet syylät, joita tinktuurilla
voidellaan.

Ensimäisnä järjestyksessä hävisi viimei-
nen hänen vikojaan: Hän ei tarttunut enää
kadulla viattomien ihmisten niskaan eikä
yrittänyt heitä upottaa.

Kului taas aikoja vähäsen, niin ei hän enää
rikkonutkaan syyttömäin ihmisten ikkunoita.

Taaskin vierähti vuosia, niin jo jäi pöy-
dät ja tuolitkin särkemättä. Viimeksi nautti
hän pullojen, juomalasien ja pikarien sär-
kemisestä. Mutta yhtä paljon kuin hän niitä
pirstotessaan iloitsi, yhtä suuresti se teko
häntä jälestäpäin suretti: Hän tahtoi päästä
siitä viasta, sillä lisakissa valvoi aina herkkä
parannuksen ajatus.

Ei kauan aikaa kulunutkaan kuin hän jo
oli pelastunut viimeisestäkin virmastansa.
Senkin jälkeen hän tosin vielä jonkun aikaa"
kilistäessä kosketti tavallista rajummin tois-
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ten lasia, että tuntui kuin se vanha mies
olisi väkisinkin pyrkinyt hänessä vielä reu-

tomaan. Mutta parempi lisakki voitti huo-
nomman, ja nyt on hän aivan oma herransa.

Siksipä hän joskus vieläkin tyhjentää
lasinsa.

Hänen vaimonsa arvelee, että jokohan
lisakki nyt vanhenee ja veri jäähtyy, koska
niin isosti on muuttunut.

Mutta miksi sitte toiset vanhetessaan
väkevistä vaan yhä enemmän hullaantuvat?
kysyy hän itseltään.

Ja setä lisakki itse tuumii, että mikä
ikä tämä nyt on miehellä neljäkymmentä ja
niillä paikoin? — Voimallisin ikä! Silloin
sitä vasta alkaa päästä omaan tajuunsa ja
ruveta tietämään mitä tahtoo, mitä ei, mitä
tekee ja minkä jättää.

Kyllä sinä olet ainakin miehistynyt, ar-
velee vaimo.

No sitä ei lisakkikaan kiellä. Samalla
vakuuttaa hän kuitenkin, että parannus-aatteen
herätti viina.
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Tästä he usein vielä keskenään kiiste-
levät, mutta silloin kutsuu vaimo tavallisesti
jonkun raittiusmiehen avuksensa, ja — kyl-
lähän ne osaavat puoliaan pitää.

Eihän tätä setä lisakin raittiuskantaa nyt
enään uskalla puoltaa kukaan, joka vähän-
kin tahtoo oman aikansa miehestä mennä.
Sen vuoksi olemmekin antaneet hänen itse
pitää puoliaan, ettei ketään tutkimatta tuo-
mittaisi. Olkoon tämä raittiusliikkeen aika-
kirjoissa laatuaan viimeinen asiapaperi, joka
kuvaa voitettua kantaa sille sukupolvelle,
joka ehdottoman raittiuden on sekä allekir-
joittanut että elämässään toteuttanut. Ehkä
siitä edes osapuilleen selviää, että pyrkivät
ne vanhatkin vakaumuksessaan tekojansa
tukemaan.
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PUHE KÄKISALMEN 600-VUOTIS-

JUHLASSA 27/6 94

A. K!

Tekee mieli uskomaan, että pahimmat
ajat, kovimmat kohtalot, katkerimmat päivät
Karjalan kansa jo on voittanut ja jättänyt
taaksensa. Tekee mieli toivomaan, että
iloisampi, valoisampi ja onnellisempi tulevai-
suus tällekin kansamme osalle siintää. Mutta
tulkoon se tulevaisuus ainakin yhtä kun-
nialliseksi kuin entisyys on ollut. Sillä ont-
toa olisi kunniaton ilo, pimeyttä häpeässä
valo ja mustaa valhetta pettäjäin onni.
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Tapahtuu joskus, että mies, joka on
reimasti kestänyt kovia aikoja, sotaa, nälkää
ja ruttoa, sitten hyvien päivien, lihavien vuo-

sien ja rauhan iloisten hetkien tultua veltos-
tuu, rappioituu ja menehtyy; vieläpä kulut-
taa kevytmielisesti voittosaaliinsa ja riutuu
omatekoiseen kurjuuteensa. Sitä älköön ta-
pahtuko Karjalalle, sitä älköön Suomen kan-
salle.

Karjalan kansa on käynyt elämän kaikki
kovat koulut läpi. Verinen miekka on tätä
rajavartijata rajummin kuin muita raadellut.
Tuhansia kertoja on hän saanut seistä tai
sortua ristitulessa eri uskontojen ja kansal-
lisuuksien vaiheella. Orjuuskin, joka muille
suomalaisille Ruotsin vallan yhteydessä oli
vieras, on korventanut poltinrautansa hil-
peään karjalaiseen. Idän ja lännen vallat
ovat sitä kilpaa repineet ja halailleet. Kai-
kista niistä kohtalon kolhimisista tuntuu
Karjalan oloissa sekä karjalaisen luonteessa
vielä tänäkin päivänä arpia ja naarmuja.
Mutta sittenkin on karjalainen pysynyt iloi-
sena, ja pirteänä, vaikka ovelanakin; toivo-
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vana ja neuvokkaana, vaikka huomisesta huo-
letonnakin. Se on vikkelä ja kekseliäs —

missä lääniherran paha pitely ei ole sitä
raukaksi masentanut. Se on notkea ja älykäs
— missä ei rahdin-ajo ole siitä vetelystä
tehnyt. Se on pulassakin leikillinen ja osaa
käyttää hetkeä hyväkseen paremmin kuin
mikään muu Suomen heimo. Karjalaisessa
ilmenee suomalaisen luonteen heleä nuoru-

kaismieli. Hän on tenooriäänenä suomalai-
sessa kansallisköörissä ja laulaa iloisimman
ja terveimmän säveleen — vaikkei tosin
vielä täysikuntoista. Ja mikä lupaavinta on:

—■ hän ei ole koskaan itsekylläinen ja omaan
etevyyteensä ihastunut niinkuin usein länsi-
suomalainen. Vahinko vaan, että karjalai-
nen on vielä köyhä eikä muutenkaan ylei-
semmin herännyt tekemään uhrauksia yh-
teisten edistyspyrintöjen hyväksi. Aina hän
toki pystyy reippaasti yrityksiä alkamaan,
vaikka kyllä muut voivat kestävämmin niitä
jatkaa.

Runsaita lahjoja on Jumala jakanut kar-
jalaiselle. Mutta onpa antanut tärkeän, vaati-
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vaisen asemankin sille. Semmoiset lahjat,
semmoinen asema velvoittavat paljon.

Nyt kun toivottavasti paremmat ajat
koittavat meille; nyt kun kärsimysten ja sor-
ron katkerat päivät väistyvät selkämme taakse
ja rauhan vilja voipi suuremmassa vapau-
dessa versoa — sillä ovathan jalot suuri-
ruhtinaamme pyhästi vahvistaneet isiltämme
perityt oikeutemme; — nyt on meillä sel-
keän aamupäivän raikas työaika. Esipolvien
kärsimykset ja uhraukset velvoittavat meitä-
kin yrityksiin ja uhrauksiin, työhön ja pon-
nistuksiin. Joka askel täällä on kostutettu
hiellä, kyynelillä ja verellä. Orjuuden ies
on täällä painanut isiemme niskaa ja sorron
orjantappurat ovat veristäneet heitä. Mekö
jälkeiset toimettomina ja eteemme ajattele-
matta täällä astuisimme näitä kalliita ketoja,
näitä rakkaita rantoja taikka surutonna sou-
telisimme näitä viehkeitä vesiä. Mekö lääni-
herran orjuudesta pelastuneina nyt vaipui-
simme velan orjiksi ja koronkiskurien sääli-
mättömän ikeen alle. Kun terve mies astuu,
ei nojaa hän toisen käsivarteen eikä kainalo-
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sauvoihin. Jos Karjalan kansa on täys-ikäi-
nen ja terve, niin miksi ei pystyisi sekin
astumaan taloudellisesti omilla jaloillaan,
nojautumaan omaan vartaloonsa: tukemaan
itseään omalla työllään, toimellaan ja sääs-
täväisyydellään? Kansamme menestys ja
kunnia vaatii sitä.

Vaatii se enemmänkin. Se vaatii, että
suomalainen kansallisuus kaikessakin kehi-
tyksessään luottaa omiin voimiinsa, kykyi-
hinsä ja lahjoihinsa, pyrkien niitä herättä-
mään ja kehittämään eikä pehmeämielisesti
heittäy naapuriensa kainalokanaksi.

Emmehän liene niin suvustamme pilaan-
tuneita, ettemme kaikin tarmoin yrittäisi nos-
taa sitä aineellista ja henkistä voimaa, sitä
varallisuutta ja sivistystä, jolle isämme ovat
uurtaneet perustuksen.

Kaiken sekä yksityisen että koko kan-
san edistymisen ehtona on itsensä velvoit-
taminen johonkin, mitä pitää hyvänä ja hyö-
dyllisenä. Joka tahtoo päästä varakkaaksi
hän velvoittaa itsensä ahkeruuteen, kokoa-
miseen ja säästäväisyyteen, mutta kieltäytyy



161

tuhlauksesta. Joka tahtoo säästää voimiansa
hyödyllisiin tekoihin, hän vapaasta vakau-
muksesta sitoutuu kohtuullisiin ja raittiihin
elämäntapoihin, mutta kieltäytyy terveyttä
turmelevista nautinnoista. Joka haluaa rikas-
tua tiedoissa ja hyvissä siveellisissä ominai-
suuksissa, hän velvoittaa itsensä uhraamaan
työtä ja aineellisia varoja, henkisiä kodak-
sensa; hän kieltäytyy noudattamasta kehnoja
taipumuksiaan ja velvoittautuu tottelemaan
parhaimman vakaumuksensa ääntä. Ilman
semmoista vapaata itsensä velvoittamista ei
olis mitään edistystä, ei yksityisessä eikä
kansassa. Niin harjoittaa parempi tahtom-
me valtaansa alhaisten viettiemme ja mieli-
tekojemme yli.

Mutta on olemassa velvollisuuksia, jotka
koko kansa käsittää olemisensa ja edistymi-
sensä ehdoiksi. Silloin kansa toimii yksilönä
ja tekee vapaasti semmoiset velvollisuudet
omiksensa joko yleisen mielipiteen tai lain-
säädännön kautta. Useimmiten säätää tällai-
sissa tapauksissa kansan valistuneimmat lakia
takajoukolle. He ovat silloin kansan aivoina
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ja sinä parempana tahtona, joka puhkaisee
uuden niveleen edistyksen puuhun.

Niinpä on Suomen kansa omien edus-
miestensä säätämän lain kautta luopunut
kotiviinan poltosta ja sittemmin yhä enem-

män rajoittanut väkijuomien leviämistä, koska
se on pitänyt sellaisen lain maalle hyödyl-
lisenä. Olemme lain kautta rajoittaneet ka-
lastus- ja metsästysaikoja, koska käsitämme
yhteisen edun siitä voittavan. Toisaalta on

kansamme poiskin riisunut toimintansa rajoja
niillä aloilla, missä isänmaan etu sitä selvästi
on vaatinut. Niinpä olemme uuden vapaam-
man elinkeinokin kautta, perityt etuluulot
murtaen, särkeneet vanhat ammattiaitaukset,
ja niin toimen, yritteliäisyyden ja kätevyy-
den leviämistä edistäneet; — kansa on vel-
voittanut itsensä suurempaan vireyteen. Tar-
vitsee tuskin mainitakaan asevelvollisuutta,
johon meitä sitoo yhtä paljon suhteemme
mahtavaan emävaltioon kuin oma velvolli-
suuden tuntomme. Mutta yleensä lainsää-
däntömme ilmaisee kypsyneen vakaumuksen
siitä mitä kansamme käsittää oikeudekseen
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ja velvollisuudekseen panna käytäntöön.
Tämän vakaumuksen ilmaisee kansa edus-
kuntansa kautta.

Yleisen oppivelvollisuudenkin käsite on
viime valtiopäivillä pyrkinyt laiksi muodos-
tamaan. Ja kunnioittaen mainittakoon, että
Itä-Suomen edusmiehet sitä pontevasti kan-
nattivatkin. Kunniaksi on se heille senkin
vuoksi, että he siten osottivat käsittävänsä
mitä ainakin tällä puolen Suomen enin kai-
vataan. He aavistivat, että valistumisvelvol-
lisuus sisältää suuremman vapauden kuin
oikeus olla edistymisestä välinpitämätön.
Ansaitsee tulla sananparreksi, että tieto on

voimaa ja valistus vapautta ja varallisuutta.
Missä kaikki ovat valistuneita, sielläkunnian ja
velvollisuuden tunne kiihottaa kaikkia pyrki-
mään hyödyllisiksi ja taloudellisestikin oman-
takeisiksi; mutta missä vaan harvat ovat tilai-
suudessa poimia tiedon tähkiä, siellä tilaisuus
viekottelee «herrat kyntämään hulluilla." Mutta
sorto turmelee sekä sorretun että sortajan.

Eläinkunnassa ei ole heikommalla muuta
oikeutta kuin väkevämmän mielivalta, mutta
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kansojen elämässä alkaa lievemmät, kesym-
mät, ihmisellisemmät voimat pyrkiä vaikut-
tamaan. Työn arvon kohotessa, sivistyksen
ja viljelyksen levitessä ovat oikeuden ja kun-
niallisuuden käsitteetkin kehittyneet: niitä ei
kukaan enää voi ihmisarvoansa alentamatta
polkea. Voima hallitsee ja on hallitseva ja
määräävä vastakin asiain ja tapausten me-
noa, mutta ei enää pelkkä ruumiillinen voima
ja aineellinen rikkaus, vaan voimien kukka:
valistuksen mahti, jonka sieluna on todis-
tettu oikeus ja ihmisrakkaus. Samalla kuin
tunnustamme naapureillemme oikeuden työn-
sä hedelmiin, toivomme, että hekin myön-
tävät meille samat oikeudet meidän töittemme
tuloksiin. Ellei tätä periaatetta tunnusteta
noudatettavaksi, niin edistetään vallattomuutta
ja ryöstetään kansakuntain pyhintä omai-
suutta: heidän kotirauhaansa ja kotionneansa.
Pois se meistä, että halveksisimme muita
kansoja, muiden tapoja, lakeja ja laitoksia!
Kaikkein vähimmän ylevälahjaista naapu-
riamme, jonka vaiheisiin oman maamme
kohtalo likeisesti ja pysyväisesti on yhdis-
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tetty. Voisimmeko unhottaa, että venäjän
kansalla on monia semmoisia hyviä omi-
naisuuksia, joita meiltä, puuttuu. Mutta Suo-
menkin kansa on velvollinen turvautumaan
kuntoonsa ja omiin avultansa. Suotakoon
meidänkin pitää arvossa ja rakastaa niitä
ominaisuuksia, jotka tämän kansan tähän
asti sortumatta ovat pystyssä pitäneet: Uskol-
lisuutta isiemme uskonnolle, maamme laeille
ja hallitsijalle, rehellisyyttä ja kunnialli-
suutta. Ne sekä rotumme sitkeä kestäväi-
syys ovat se Jumalan leima, jonka hän
meikinkin luonnon ja historiallisten vaiheit-
tamme kautta on painanut. Me emme saa
lyhytnäköisesti halveksia muita, sillä se
on pahin este kansojen, jos yksityistenkin
väliselle veljestymiselle. Mutta emme saa
itseämmekään halveksia, sillä silloin olisimme
raukkoja emmekä kelpaisi suureen yhteis-
työhön kansojen sivistysvainiolla; emme pys-
tyisi siellä suorittamaan itsenäistä, tunnus-
tuksen arvoista tehtävää. Ja suurikin teh-
tävä on Suomen kansalla: raskas ja kuulu-
tan rauhallisen viljelyksentyö kylmässä ilman-
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alassa ja kalseassa maanlaadussa. Se vaa-
tii enemmän siveellistä voimaa kuin mit-
kään ulkonaiset loistoteot. Näissäkin tuka-
lissa luonnonsuhteissa ja vaikeissa historian
vaiheissa on kansamme jaksanut kehittää
aineellisen ja henkisen viljelyksensä sille
kukintakohdalle, joka on voittanut Euroo-
pan eievimpäin sivistyskansain tunnustusta.
Emmekä pyydäkään muuta kuin tätä rauhal-
lista viljelystyötä perittyjen lakiemme suo-
jassa häiritsemättä jatkaa. Emme pyydä ra-
kettina räjähdellä Euroopan ilotulituksissa,
emmekä pommina paukahdella, muuta maa-
ilmaa säikytellen: Meitä tyydyttää pajavasa-
rain pauke rauhan onnea takoessa; meitä
miellyttää lomahetkinä elojuhlat, joissa iloit-
semme töittemme tuloksista ja kokoamme
voimia uusiin ponnistuksiin. Semmoisia elo-
juhlia ovat kesäiset laulujuhlamme ja sem-
moinen on tavallaan tämäkin muistojuhla.
Iloitsemme vuosisatojen voitollisesta vierin-
nästä. Iloitsemme, että Karjalan kansa, monet
myrskyt kestettyään, kovat koiteltuaan, vir-
keänä, reippaana ja elinvoimaisena on liit-
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tynyt kuin revitty jäsen jälleen samaksi li-
haksi ja vereksi muuhun Suomeen. Tässä
jäsenessä tuntuu vielä arpia ja ruhjevammoja,
mutta raittiin kansallisruumiin yhteydessä ne
paranevat. Sillä karjalainen tahtoo elää ja
säilyttää itsensä: Sen elinhalua ilmaisee
sen pirteä osanotto kaikkiin isänmaan edis-
tyskysymyksiin. Se on nuorukaisluonne,
jonka sydän hehkuu ja sanat säkenöivät;
jolle elämä on ihanteita suihkuva lähde, aat-
teita poreileva virta, rientoja aaltoileva meri.
Tämä heimo, joka on runsaat runonsa, ke-
vätnuoren kansamme aamulaulut, poves-
tansa pulputtanut, eikö tämä pystyisi keskuu-
destansa poisloitsimaan epäkohtien syväjuu-
risia ohdakkeita? Eikö isänmaanrakkaus ja
kunniantunne täällä vetäisi vertoja muulle
Suomelle? Karjalaiset! Teihin luotetaan ja
teiltä toivotaan paljon.

Onhan ihanteemme isänmaa lakineen,
laitoksineen, oikeuksineen, velvollisuuksineen,
uskoineen, äidinkielineen. Tämä armaamme
vaatii meiltä kaikki, mutta se antaakin meille
kaikkensa. Elkäämme antako itsekkäisyy-
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den himmentää rakkauttamme tätä kalleinta
kohtaan, sillä sen etu ja onni, sen voitto
ja kunnia on parhaimmassa merkityksessä
meidänkin onnellisin osamme. Kun me
tälle armaalle pysymme uskollisina, niin ei
mikään kohtalo meitä voi musertaa, vaan
jokainen hyökkäys on raukeava voimatonna
kuin Laatokan vihaisinkin hyökyaalto Suo-
men puoleista rantakalliota vastaan.

Onhan uskollisuus isänmaalle sama kuin
uskollisuus omalle paremmalle itsellemme.
Sille, mikä meissä on omantakeista ajatus-
suunnassa ja toiminnassa, tavoissa ja oikeus-
käsitteissä, muistoissa ja toiveissa. Luo-
puisimmeko näistä, niin luopuisimme itses-
tämme ja arvottomina teeskelisimme ja mui-
ta apinoisimme. Meillä ei olisi mitään
omaa tehtävää maailmassa. Ainoastaan
itsellemme uskollisina pysyen voimme jol-
lain menestyksellä vaeltaa sitä tietä, jolla
uudet totuudet ovat virstan patsaina, ihan-
teet siintävät edessämme taivaina ja jolla
edistys kulkee «kirkkaudesta niin kirkkau-
teen".
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Mutta silläkin tiellä, niinkuin kaikilla
pitemmillä matkoilla, kohtaa loukkeita, jos
tasaistakin, jyrkkiä vastamäkiä, jos myötä-
maitakin, öitä, jos päiviäkin, pilviä, jos
kirkastakin taivasta, myrskyä ja rauhatto-
muutta, jos tyyniäkin hetkiä. Ja kaikissa
vaaroissa on valonpuute vaarallisin, tiedon-
puute tukalin.

Näihin saakka ovat ainoastaan harvat
valistuneet kohottaneet valon soihtua Suo-
men kansalle — taikka painaneet sen maa-
han; kansalta on vaadittu ainoastaan uskoa
heihin. Se aika alkaa olla mennyt sankari-
neen, varjoineen. Uusi aika herättää koko
kansan, jokaisen yksilön, omantakeiseen yrit-
teliäisyyteen elämän taistelussa. Sen kautta
kehittyy myöskin erilaisia tunteita, käsitteitä
ja vakaumuksia. Ihmisiltä vaaditaan suu-
rempaa keskinäistä suvaitsevaisuutta ja heidän
yhdistäjikseen jääpi luonnonsiteet ja rakkaus
isänmaahan yhteisine velvollisuuksineen, oi-
keuksineen. Mutta näissä oloissa ei ole kyl-
liksi siellä täällä joku soihdunkannattaja. Jo-
kainen tarvitsee oman lyhtynsä: oman tieto-
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varastonsa ja vakaumuksensa. Niin voimme
kypsyä valon avulla vapauteen, vapauden

avulla edistykseen. Sillä tiellä eläköön Suo-
mi! Eläköön Karjalan kansa!
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VIISI VELJESTÄ
Puhe Tampereen työväenyhdistyksen
juhlassa Pyynikillä 12.'i 1896

K. K.

Yhteiskunnnan eri kansanluokat ovat
verrattavat viiteen veljekseen, jotka olivat
saman isän poikia yhteisellä maapalstalla.
Kun vanhin veli yleni täysikasvuiseksi, oli
seutu vielä villiä ja piti taistella sekä petoja
että vihamielisiä naapureita vastaan. Siksi
kehittyikin vanhin poika soturiksi, osasi
otella sekä petojen että ihmisten kanssa,
vieläpä pitää nuorempiakin veljiänsä kurissa.
Siitä isä hänelle antoi oman tuvan ja erikois-
luvan. Kuitenkin sotainen elämä kasvatti
talossa vallattomuutta ja villiä tapoja. Kun



172

toinen poika miehistyi, päätti hän isänsä ja
vanhimman veljensä neuvosta, pysyä kotona
nuoremmillensa hyviä tapoja ja kuuliaisuutta
neuvomassa. Niin tuli hänestä veljeskun-
nan pappi. Ja isä antoi hänelle oman tuvan
ja erikoisluvan. Kolmaskin veli kasvoi ja
kasvoi, niin että yleni hänkin aikamieheksi.
Kun sotaretkillä ja metsästyksillä oli kartta-
nut saalista yli kotitarpeen, tehtiin sukkela-
kielinen kolmas veli kauppiaaksi. Hän möi
mitä liikeni ja osti naapureilta mitä tarvittiin.
Hänkin sai oman tuvan ja oman luvan.
Kauppias oli matkoiltaan tuonut kotieläimiä
ja viljansiemeniä. Neljäskin veli oli side
jo miehistynyt, ja hän joutui karjan hoita-
jaksi ja sen ohessa vähittäin maanviljelijäksi.
Kaikkein yhteisellä maatilalla sai hänkin
oikeuden rakentaa oman kodin. Kullakin
neljällä oli heillä siis oma tupa, oma lupa.
Ainoastaan viidettä, nuorinta veljeä pidettiin
milloin tuon milloin tämän veljensä käsky-
läisenä. Isäkin kohteli häntä niinkuin lapsi-
puoltansa. Yhteisissä asioissa ei hänellä
ollut sananvaltaa, vaan piti kaikissa noudat-
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taa toisten käskyjä. Siksi myöhästyikin hänen
kehityksensä, ja kun hän sitte miehistyi-
kin, niin oli kauan ujo ja pelokas. Mutta
alituisissa ponnistuksissa on hänen tarmonsa
terästynyt. Täys-ikäisyyttänsä ja voimaansa
tuntee hänkin nyt ja on kuuluvalla äänellä
ruvennut oikeutettua osaansa valvomaan.
Hänen vaatimuksiansa toiset veljet ovat usein
ylpeästi moittineet ja syyttäneet häntä kapi-
nalliseksi. Tämä nuorin veli yhteiskunnassa
on työväen luokka, tilaton ja taloton työ-
kansa, jolla ei ole omaa tupaa eikä omaa
lupaa. Se ei ole vielä päässyt osalliseksi
yhteisen kotipesän oikeuksista. Mutta se on

kuitenkin jo herännyt osinkoansa valvomaan.
Nykyaikaisen työmiehen sydämestä kohoaa
uudentuneena ikivanha rukous: «Köyhyyttä
ja rikkautta elä minulle anna, vaan anna
minulle oikeutettu osani elämästä!" Sillä
niin hyvin köyhyyden viheliäisyys kuin rik-
kauden yltäkylläisyyskin saattavat ihmisen
ihmisessä suurten vaarojen alaiseksi. Mutta
ihmis-arvoonsa, veljiensä verralle tahtoo hiki-
nen työmieskin pyrkiä. Vaiston omaisena
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aavistuksena elää jo syvimmissäkin kansan-
kerroksissa se totuus, jonka jovanhan Kreikan
viisas vakaumuksenansa lausui, että ihminen
on mahdollinen ainoastaan valtiossa ja val-
tion vapaana, toimivana jäsenenä. Ei orjana,
sillä orjaa eivät kreikkalaisetkaan ihmiseksi
tunnustaneet, koska hän ei ollut välittömästi
valtiollisen elämän kasvattavan vaikutuksen
alaisena. Ainoastaan vapaa kansalainen va-
paassa valtiossa on myöskin vastuunalainen
ihmisyydestään. Kun siis meillä syrjäytetyt
kansanluokat pyrkivät osallisiksi yhteiskun-
nallisista ja valtiollisista oikeuksista samoin
kuin velvollisuuksistakin, niin pyrkivät he
samalla kansalaistehtävien tiellä kehittämään
ihmisyyttänsä. Ja epäilemättä on kukin val-
tiomuoto sitä oikeutetumpi mitä useamman
jäsenensä se sitoo yhteistyöhön, ihmisyyttä
palvelemaan ja ihmistymään. Väitetäänkö,
ettei työkansa vielä ole kyllin kypsynyt val-
tiollisiin oikeuksiin, niin vastaamme, että
kaikenlainen kypsyys elämän suurella näyt-
tämöllä parhain saavutetaan osanoton kautta
itse tekoon, harjoituksiin. Eikä kiellettäne,
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että tervettä tunnetta ja järkeä tavataan aina-
kin yhtä paljon työkansassa kuin muissakin
kansanluokissa, jota paitsi kukin omalta
alaltaan tuopi erilaisia kokemusvaroja saman
yhteiskunnan rakennus-aineiksi. Onko siis
väärin, kun syrjäytetyt kansalaiset pyytävät:
myöntäkää meille yhteiskunnalliset ja valtiol-
liset oikeudet, ne, joita itsekin nautitte, että
me ihmisinä kehittyisimme ja että koti tun-
tuisi meille kodilta, jossa meidänkin sanam-
me jotain painaa?

Näihin asti on ruumiillista työtä tekevää
kansaa moitittu siitä, ettei se kokoa säästöi-
hinsä aineellisia eikä henkisiä varoja, vaan
eleskelee päiväkseen, kädestä suuhun, ja luot-
taa yksinomaan sallimuksen apuun ja kun-
tien vaivaishoitoon. Mutta kansallisen herää-
misen laajetessa on myöskin työväki herän-
nyt. Nyt se sama väki alkaa nähdä eteensä,
rupeaa oikeuksiansa valvomaan, tulevaisuut-
tansa huoleksimaan. Se kiiruhtaa joukot-
tain kansan-opistoihin, lomakursseihin ja am-
mattitaitoja etsimään, enemmänkin kuin
sille niihin ennätetään tilaisuutta valmistaa.
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Nykyajan uudistavat virrat ovat ehtineet juosta
syvien rivien elinvoimaisiin suoniin ja niin
joukot pyrkivät yhteiskunnallisiin kysymyk-
siin vaikuttamaan, koska heidänkin vasta- tai
myötä-onnensa suuressa määrässä niistä joh-
tuu. Hekin tahtovat olla osallisina yhteis-
onnen takomisessa. Ja juuri tästähän pitäisi
iloittaman. Sillä samassa määrässä kuin
työväenliike laajenee, leviää yhteistunnekin
ja käsitys yhteisistä asioista, samalla kuin
kansallinen kokonaisuutemme vahvistuu —

jollei näitä voimia tylyllä ynseydellä katke-
roiteta ja tehdä yhteiskunnan vihollisiksi.
Mutta siitä varjelkoon meitä isänmaanrakkaus.
Sen vuoksi on epäviisasta ja epäjaloa, että
itse julkisuudessakin varakkaampien luokkien
äänenkannattajat työväen liikettä salaviittauk-
silla ja uhkauksilla kohtelevat. Jos tästä
seuraisi hajaannusta ja häiriötä, niin ei olis
siitä työväenliike ainakaan yksin vastuun-
alainen.

Sanotaan, että työväki esiintyy jyrkkänä
ja vaatii liikoja. Mutta mitä on sille sitten
jo myönnetty? Mitä on sen hyväksi tehty?
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Niinkuin koko Suomen kansa, niinpä erit-
täinkin työväki tuntee nuoruuttansa ja elin-
voimaansa. Siksi sen silmä ei tähtää ainoas-
taan tätä päivää, vaan tulevaisuudesta, ihan-
teesta nuorukainen innostuu. Ihanteensa
tämä yhteispesän nuorin poika voimak-
kaasti veljillensä huutaa. Ja siitä veljet
hätääntyvät ja sättivät häntä! Sitten tietää
työmies edistykset muissa sivistysmaissa,
mitenkä kunnalliset ja valtiolliset oikeudet
siellä jo ovat tasaisemmin jaetut, mutta miten
hitaasti parannukset meillä käyvät. Näissä
jyrkkyyden ja kiiruhtamisen syy sekä siinä,
etteivät vallanpitäjät työväen asiaa kohtaan
ole edes hyvää tahtoa ilmaisseet.

Helppo on hallita Suomen kansaa, help-
po Suomen työväkeäkin, kun niiden elämän-
kysymyksiä ei tylyydellä kohdella. Ainoas-
taan tylyyttä kohtelee Suomen kansa itsepäi-
sellä kovakouraisuudella.

Yhteiskunnan oma etu, pienessä kan-
sassa enemmän kuin suuressa, vaatii kaikkien
osallisuutta olojen kehitystyössä. Mutta myös-
kin työkansan oma elinvoima, harrastukset
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ja riennot takaavat sille ne oikeudet, joi-
hin se pyrkii. Minkä yhteiskuntaluokan
pyrinnöissä tapaisikaan niin paljon sisällystä
kuin juuri työväenliikkeessä? Ja se kestä-
väisyys ja kunnioitettava uhraavaisuus, jota
lukuisat työväenyhdistyksien jäsenet yhteisiä
pyrintöjä ajaessaan osoittavat, on harvoin
muualla tavattavissa. Työmies, päivän ras-

kaasta työstä päästyänsä, on useinkin illalla
vielä halukas opetusta kuulemaan, yhteiseen
kokoukseen, juhla- tai huvitoimikunnan har-
joituksiin saapumaan, samalla kuin hän huo-
leksii perheensä ja lastensa toimeentulosta
ja valistumisesta. Se on mahdollinen ainoas-
taan siellä missä voimat ovat työssä harjoi-
tetut ja missä pyrintöjen oikeudesta vallit-
see sydämeen syventynyt varmuus. Sem-
moisetko työvoimat ja semmoinen harras-
tusko ei ansaitsisi samoja yhteiskunnallisia
ja valtiollisia oikeuksia kuin useinkin muka-
vuuksissaan veltostuneet ja itsekylläiset va-
rakkaat luokat?

Mutta työmiehellä olkoon, vähemmän
kuin tähän asti, luottamusta muiden apuun.
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Yhä enemmän oppikoon hän kohoamaan
omien voimiensa ja rehellisten keinojensa
nojassa. Pankoon kukin yksityinen etu-
päässä tarmokkaasti liikkeelle kaikki Juma-
lan antamat pääomansa, ruumiillisen ja hen-
kisen kykynsä. Ja nämä yksityiset voimat
liittykööt yli koko maan, maaseudullekin
ylettyväksi työväenliitoksi yhteisiä etuja varten.
Näin kasvaa yksityinen toimellisuus sekä
yhteishenki. Erimielisyydet, joita uusissa,
kehityksen alaisissa harrastuksissa aina jon-
kun verran syntyy, ovat alistettavat yhteis-
etujen alle. Ennen kaikkia on asetettava
kokonaisuus, isänmaa luokkaharrastuksien-
kin johtavaksi sieluksi. Sillä kun isänmaa
särkymättä säilyy, niin työkansankin oikeudet
ovat kerran saavutettavissa. Päinvastoin käypi,
jos yhteispesämme rikotaan. Maan ahdin-
gossa osoittakoon työväki pystyvänsä täyden-
tämään ja vahvistamaan kansansa kokonai-
suutta ja voimaa, niin kohoaa se yhä täydelli-
sempiin oikeuksiinsa oman kuntonsa ja ete-
vyytensä perusteella. Se on ollut historian
meno aikanaan muissakin kansanluokissa.
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Siis yleistä liittymistä työväen kesken,
uhrauksia, yksityissäästöjä sekä yhteiskassoja.
Yhteisissä harrastuksissa työväen kyky kas-
vaa, tarmo vastuksissa terästyy. Näin itse-
toimivalta ja harjoitetulta voimalta ei sitten
valtio enemmän kuin kunnatkaan voi kieltää
pesän osakkaan oikeuksia eikä myötävaiku-
tustansa, vaan sopuisa, entistä ehjempi yh-
teisriento alkaa. Niin on yhteiskunnan nuo-
rinkin veli ehdottomasti voittava oman tuvan
ja oman luvan — oman kuntonsa kustannuk-
sella.

Siinä toivossa eläkööt, eläkööt työväen-
yhdistykset !
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PUHE ISÄNMAALLE

Suomen Nuorison Liiton juhlassa
Viipurissa 22 p. kesäk. 1899.

„Oi isänmaa, sä kultainen ja kallis,
Sä mainesi ja mantereinesi,
Sun lakines ja kaikin laitoksines
Ja uskoines ja äidinkielines,

Kuin oma äiti armas, armahampi
Sä mielest' olet miehen vapahan".

— Kukahan lie isänmaan sisällystä ly-
hyemmin ja sattuvammin lausunut kuin Ok-
sanen näissä kuudessa säkeessä. Sana isän-
maa sisältää kaiken sen, mikä meille tässä
elämässä on kallista, rakasta, lämmittävää ja
turvallista — ehdot kehittyäksemme ihmi-
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siksi. Kaiken sen, jolle vapaan kansalaisen
kannattaa elää, tehdä työtä ja uhrautua: ko-
din, koulun, äidinkielen, uskonnon, yhteis-
kunnan ja valtion. Siksi on isänmaa omaa

äitiämmekin armaampi, koska se sisältää ko-
konaisen kansan entisyyden, nykyisyyden ja
tulevaisuuden.

Jotkut sanovat, että isänmaanrakkaus
olisi vanhettunut tunne, sivistyksen liikakasvi,
joka olisi leikattava pois kansojen sydä-
mistä, niin sitten muka valloitus himokin sam-
muisi. — Kuitenkin kuohuu valloitushimo
samoista villistä lähteistä kuin luokkasorto
tahi heikomman oikeuksien tallaaminen kan-
sojen sisällisessä elämässä. — Saman opin
mukaan itsepuolustus on luvatonta, koska
se voisi yltyä hyökkäykseksi; omistus-oikeus
väärä, koska siitä voipi kehittyä anastamisen,
riistämisen ja rosvoamisen halu. Mutta ja-
nokin viepi usein hillittömät luonteet liika-
juomiseen, nälkä liikasyömiseen. Niinpä mo-
net tarpeelliset luonteen-ominaisuudet jayle-
vät hyveet, hillittömiksi kiihtyneinä, voivat
muuttua paheiksi — säästäväisyys ahneu-
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deksi, kohtuus itsekidutukseksi. Yksityisen
itsetunto, niinkuin kansallistunnekin, ovat
tarpeellisia omantakeisen toiminnan ehtoja,
mutta sydämen valistusta vailla ne voivat
yltyä ylpeydeksi, muiden halveksimiseksi ja
sorroksi — ovat siis silloin paheita. Kui-
tenkaan ei joku jäsenkään lie senvuoksi
puustavillisesti hävitettävä, että sitä voidaan
väärinkin käyttää. Emmehän vaadi, että
esim. kynnet sormistamme pois kiskottaisiin,
vaikka tiedämme, että hyvin monet käyttä-
vät pitkiä kynsiä. Oikeampi kuin luontoa
hävittää on luontoa kesyttää.

Pyrkikäämme luonnettamme kehittämään
ihmis-ihanteitten eikä peto-ihanteitten mu-
kaan, niin opimme sekä kynsiä että ham-
paita ihmisittäin käyttämään. Niin omistushi-
moamme hillitsee lähimmäisen rakkaus, itse-
tunto johtaa meitä itsenäiseen toimintaan ja
isänmaanrakkautta ohjaa ihmisrakkaus, ettei
se paisu mielivallaksi javalloitushimoksi, vaan

rauhallisen kansan työhaluksi lakiensa turvissa.
Mutta ainoastaan „ miehen vapahan" mie-

lestä isänmaa on äitiä armaanpi. Ainoas-
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taan vapaa kansalainen voipi perintönä ja
tekojensa kautta omistaa isänmaan henkeensä
ja vereensä. Sillä hän antautuu tahallisesti
velvollisuuksille, joita säätämässä hän välil-
lisesti tai välittömästi on ollut osallisena.
Hän nauttii itsetunnolla oikeuksia, joita hän
isänmaan palveluksessa on koettanut an-
saita. Hän omistaa rakkaudella isiensä maan,
sen lait ja laitokset, koska niihin perustuu
hänen luonteensa kehitys, samalla kuin ne
jätetään hänen edelleen kehitettäviksensä ;

niihin liittyy hänen kalleimmat muistonsa ja
ihanimmat toiveensa. Isänmaa on vapaan
kansalaisen korkeampi minuus, jota hän on
velvollinen suojelemaan ja viljelemään jäse-
neksi kansojen yhteiselle isänmaalle, jota
maailmaksi sanotaan, että maailma kehittyisi
oikeuden ja totuuden isänmaalle — ihan-
teillemme.

Jollei meitä ole, niin ei ole meidän te-
kojammekaan. Siksi on velvollisuutemme
säilyttää itseämme, että voisimme uhrautua
sille, mikä meistä on hyvää ja oikeata. Sillä
meillä on oikeus uskoa, ettei Jumala mei-
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täkään suotta ole maailmaan kutsunut. Jol-
lei meillä ole isänmaata, jonka entisyys yh-
tyy ja jatkuu meissä, niin meillä ei ole omaa

vakavaa työtannerta, vaan me olemme pa-
jastamme poistettuja seppiä, kodistamme
häädettyjä työmiehiä, hävitetyn perheen lap-
sia, jotka maailmalle häipyvät itsenäistä he-
delmää jättämättä.

Ne, jotka väittävät, ettei talonpoika tunne
isänmaanrakkautta, ovat saaneet kokemuk-
sensa epävapaista oloista ja aivan oppimat-
toman kansan keskestä, jossa isänmaa vielä
nukkuu perhe- ja kotikäsitteen kehdossa.
Onpa niinkin villiä väkeä, että perhe- jako-
tisiteet ratkeavat niin pian kuin äidin rinta
ja isän leipäpalat eivät sido. Sillä jokainen
edistys tunne-elämässä edellyttää jonkun
määrän henkistä viljelystä. Eikä sitäpaitsi
orjalla ole isänmaata, jota hän rakastaisi.
Hän on kokonaan luonnon ja pakko-olojen
tulos ja niiden vanki — jota vapaakin kan-
salainen on osittain — mutta kuka rakas-
taisi vankilaansa, jossa kaikki omatahtoinen
toiminta tapetaan? Luonnolliset vanhem-
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matkin muuttuvat vieraiksi, jos heiltä puut-
tuu vanhemman sydän lapsiansa kohtaan;
jos he ainoastaan kiskovat lastensa työvoi-
mia, mutta eivät päästä heitä omantakeisiksi
kehittymään. Rintansa rieskalla ja sydä-
mensä rakkaudella äiti sitoo lapsensa itseensä
ja kotiin. Samalla hänen suurin ilonsa on,
että he kehittyisivät itsenäisesti toimiviksi
kansalaisiksi.

Lämmin sydän on Suomi-äidilläkin ollut
lapsiansa kohtaan. Lastensa menestys ja
lailla turvattu vapaus on aina ollut tämän
köyhän äidin suurimpia huolia. Mielivalta
täällä on jo vuosisatoja ollut vieras, väki-
valta laiton. Laillinen vapaus rinnakkain
jommoisenkin sydämenviljelyksen kanssa
on Suomen kaikissa kansankerroksissa jo
ammoisista ajoista laajentanut kodinrakkau-
den isänmaanrakkaudeksi. Se tunne, että
«oma maa on mansikka", että «vesi omalla
maalla on makeampi kuin viini vieraalla",
tämä tunne Sveen Tuuvalle ja Stolt hylkiölle
antoi voimaa kaatua ennenkuin väistyä. Sama
tunne on köyhien rovoista ja rikasten rahoista
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koonnut tuhansia kansamme valistusharras-
tuksien hyväksi. Yhä vieläkin vaaran uha-
tessa liittää isänmaanrakkaus eri kansaluokat
lujaan yhteistyöhön, samalla kuin vakuutus
lain turvallisuudesta on taannut meidän us-
kollisuutemme lakia noudattaville hallitsijoille.

Mutta kansan kehittyessä pitää vapauk-
sien ja oikeuksienkin laajeta niinkuin per-
heessä tapahtuu kun lapset kehittyvät. Niin
tulee meilläkin tapahtumaan, jos valtiollisen
ja yhteiskunnallisen elämämme perusteet säi-
lyvät. Kun osattomien etua valvotaan, kun
vähäväkisiä oikeuksiinsa autetaan — isän-
maanrakkaus olkoon silloinkin voimamme,
ihmisyys tarkoituksemme ! Samallaiset oikeu-
det ja velvollisuudet edistävät maan yhteis-
onnea sekä mielistyttävät eri kansankerrokset
toisiinsa ja kotimaahan. Siinä meidän voi-
mamme ja siinä siemen siihen lähimmäisen
rakkauteen, joka eri kansat toisiinsa likentää :

ensin eri kansanluokat, sitten eri kansalli-
suudet. Mutta väkivalta ja sorto meitä ainoas-
taan vieroittavat, kylväen katkeruutta ja epä-
luuloa. Kahdesta alkujaan aivan vieraasta
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henkilöstä voipi hyviä naapureja jaystäviäkin
tulla, jos he toisiansa arvonannolla kohtele-
vat, kunnioittaen toistensa luonnetta ja ihmi-
sellisiä erikois-ominaisuuksia. Sama on eri
kansojenkin suhde. Muiden mielisuosiota
voittaakseen ei kenelläkään arvokkaalla luon-
teella ole lupa itseänsä hävittää.

Sähkö, kulkuneuvot, sanomalehdistö,
taide ja kirjallisuus yhä enemmän likentävät
kansoja toisiinsa. Suuret yleis-ihmiselliset ta-
paukset suuressa maailmassa, «kansojen isän-
maassa", yhä likentyvät yksityisen isänmaata
ja tuntuvat kuin meidän omiltamme. Mitä ylei-
semmäksi kansoissa valistus leviää, sitä her-
kemmäksi hienontuu keskinäinen myötätuntoi-
suuskin. Hätähuuto täällä herättää kaiun toi-
sissa maailman äärissä ja meillä on lohdul-
lista kokemusta, ettei se kaiku nykyäänkään
toimettomuuteen häviä. Tulevaisuus kantaa
täydellisempää hedelmiä. Se lohduttakoon
meitä näinä väkivallan aikoina. Mutta yhtä
vähän kuin koti ja perhe siltä tarvitsevat
muuttua halvoiksi, että me isänmaata rakas-
tamme, yhtä vähän yleinen ihmisrakkaus
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meissä isänmaanrakkautta halventaa. Ne
kasvavat toisistansa sekä täydentävät ja hil-
litsevät toisiansa. Joka todella isänmaatansa
rakastaa, hän ei sorra heikompia ja vähä-
osaisia kansalaisiansa; joka yleistä ihmisrak-
kautta tuntee, hän ei naapurikansan menes-
tystä kadehti ja häiritse. Nämä kolme rak-
kautta ovat yksi ja sama rakkaus eri edistys-
asteilla yksityisen kehittyessä ihmiseksi.
Toisen puute tekee toisenkin löyhäksi ja
hedelmättömäksi. Ilman juurta ei runkoa,
ilman runkoa ei latvaa ja oksia. Mutta ihan-
teita ajaen tunteittemme tuoksu voipi kohota
tekojemme latvaakin ylemmäksi. Käytöllinen
rakkautemme on kuitenkin aina rajoitettu.

Missä seudussa maatamme siis olkoon-
kin kotimme, niin pysyköön se väestöineen
meille kalliina, että sen hyväksi, sen kukin-
naksi luopumatta työskentelisimme ! Mitkä
vaarat, vastoinkäynnit kohdannevatkin isän-
maatamme, pysyköön meille sittenkin rak-
kaana kotipeltomme aura!

Elkäämme paetko miekkaa isänmaamme
puolesta eikä muutakaan velvollisuutta la-
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kiemme mukaista — kestäneehän mies siinä
missä toinenkin. Jos kuuluvilla on rosvoja,
täytynee kai olla niitä vastaan varustettu;
emme senvuoksi itse tarvitse rosvoretkille
lähteä. Vaan säilyköön meissä aina lapsen
sydän kodille, nuorukaisen into isänmaalle
ja täys-ikäisen sydämen lämpö kaikelle mikä
on ihmisellistä ja oikeaa!

Nuorille sydämille ei olisi tarvinnut
isänmaanrakkauden oikeutta todistaa. Se
saattoi olla tarpeesen kylmiä vuosia ja tule-
vaisuuden uudistuvia vihureita vastaan. Tei-
dän veressänne värehtii isänmaanrakkaus,
eikö totta? Varsinkin tänä aikana on se

monesti sydämissänne kuohunut, silmänne
kostuttanut. Virratkoon se sieltä yhä enem-

män elämänne tekoihin, ajaen teitä työhön
kutakin aseillansa ja alallansa. Jos teissä on

hitunenkin sitä verta, joka kansoille kovina
aikoina sankareja synnyttää, niin te ette he-
villä kotimaanne pahoja päiviä pakene, vaan

uhitellen vaaroja, vastuksia, nousette kuin
Kullervo — kesytetty Kullervo — vedestä ja
valkeasta tekojenne kirjoja historian muisto-
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puuhun piirtämään. Jos Kaukomielen tavoin
tuokioksi siirryttekin vesien taakse, aarteitten
ja vapauden maihin, niin surmankin suun
ovella muistakaa kärsinyttä emoanne, pala-
tessanne tuokaa sille aarteenne ja vapautta.

Isänmaamme entisyys vaatii meitä valvo-
maan tämän maan tulevaisuutta. Jos, työtä
tehden, pysymme valveilla, niin voimme luot-
tamuksella huutaa: Eläköön isänmaa!
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